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DECRETOS SECRETARIA MUNICIPAL FISCALIZAÇÃO - SEFIS

REGIMENTO INTERNO

TÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º

Art. 4º

CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES E COMPETÊNCIAS

Art. 5º

ASecretaria Municipal de Fiscalização - SEFIS atuará
de forma integrada com os demais órgãos e entidades da Administração
Municipal na consecução dos objetivos e metas governamentais
relacionados com a Fiscalização deAtividades Urbanas do Município.

As ações da Secretaria Municipal de Fiscalização -
SEFIS nortear-se-ão pelos princípios e diretrizes da Lei Orgânica do
Município de Goiânia, do Plano Diretor do Município, do Código de
Posturas, Edificações e demais legislação pertinente ao ordenamento
urbano do Município e pelos fundamentos previstos no art. 1º, da Lei
Complementar nº 183, de 19 de dezembro de 2008

As normas e os procedimentos que nortearão e
orientarão os trabalhos da Secretaria Municipal de Fiscalização - SEFIS
serão definidos e aprovados por decreto do Chefe do Poder Executivo
e/ou portaria do Secretário, nos limites de suas competências legais,
também, em consonâncias com as diretrizes e instruções emitidas por
órgãos centrais dos sistemas de planejamento e orçamento, gestão de
pessoas, finanças, administração e Controle Interno do Município.

No cumprimento de suas finalidades e objetivos a
SEFIS deverá articular-se com outros Órgãos/Entidades do Município e
com as demais esferas de Governo no desenvolvimento de planos,
programas, projetos e atividades que demandem uma ação
governamental conjunta.

A Secretaria Municipal de Fiscalização - SEFIS,

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3016, DE 22 DE MAIO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

D E C R E T A:

Art. 1º Regimento Interno da Secretaria
Municipal de Fiscalização - SEFIS

Art. 2º
retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2013,

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

Aprova o Regimento Interno da
Secretaria Municipal de Fiscalização -
SEFIS.

o uso de suas atribuições
legais à vista do disposto nos incisos IV e VIII, do art. 115, da Lei
Orgânica do Município de Goiânia e em conformidade com os arts. 2º,
6º e 12, § 2º, e Anexo IV, da Lei Complementar n.º 239, de 08 de janeiro
de 2013,

Fica aprovado o
e o Anexo Único, que a este

acompanha.

Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação,
revogadas as disposições em contrário.

aos 22 dias
do mês de maio de 2013.
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Fiscalização de Atividades Urbanas, deverão atuar de forma integrada
nas funções de fiscalização de atividades econômicas, posturas e
abastecimentos; obras, edificações, parcelamentos de solos e áreas
públicas; trânsito e transportes, estabelecidas pelo Anexo I, da Lei n.º
8.904, de 30 de abril de 2010.

Integram a estrutura organizacional e administrativa
da Secretaria Municipal de Fiscalização - SEFIS as seguintes unidades:

-
Secretário Municipal

-

1.1 Divisão de Expediente
1.2 Divisão deAssessoramento Jurídico
1.3 Divisão de Comunicação e Relações Públicas
1.4 Gerência de Controle eAvaliação

2.1 Divisão de Modernização e Gestão de Qualidade
2.2 Divisão de Programação e Orçamento

3.1 Divisão deApoioAdministrativo

4.1 Gerência de Fiscalização deAtividades Econômicas;
4.2 Gerência de Fiscal ização de Edif icações,
Parcelamentos, Áreas Públicas eAcessibilidade;
4.3 Gerência de Fiscalização de Posturas de Trânsito e
Transporte;
4.4 Gerência de Operações Especiais;
4.5 Setores de Fiscalização;
4.6 Supervisões Fiscais

5.1 Divisão de Gestão de Pessoas
5.2 Divisão de ServiçosAuxiliares
5.2.1 Setor de Transporte
5.3 Divisão deArquivo e Protocolo
5.4 Divisão de Material e Patrimônio
5.5 Depósito Público Municipal.

A Secretaria Municipal de Fiscalização será dirigida pelo
Secretário, as Diretorias e Departamentos por Diretores e,
especificamente, as Assessorias pelo Assessor Chefe, todos nomeados
para os cargos comissionados de direção e assessoramento,
classificados no Anexo IV, da Lei Complementar nº 239, de 08 de
janeiro de 2013.

As Gerências, chefias de Divisões e demais funções de

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 7º

I DIREÇÃO SUPERIOR
1 -

II UNIDADES DE ASSESSORAMENTO E
PLANEJAMENTO
1 - Gabinete do Secretário

2 -Assessoria de Planejamento, Qualidade e Controle

3 - Departamento do Contencioso Fiscal

III - UNIDADE TÉCNICA
4 - Diretoria de Fiscalização Urbana

IV - UNIDADE DEAPOIOADMINISTRATIVO
5 - DepartamentoAdministrativo

§ 1º

§ 2º

órgão da Administração Direta, integrante da estrutura administrativa
da Prefeitura de Goiânia, nos termos do art. 1º e 2º da Lei Complementar
n.º 239, de 08 de janeiro de 2013, que tem por finalidade a gestão,
orientação, controle e execução das políticas, planos, programas,
projetos e ações relativas às áreas de Fiscalização de Atividades
Urbanas do Município, com vistas ao cumprimento da legislação
pertinente ao Código de Posturas, de Obras e Edificações, Transportes e
demais atos normativos correlatos.

Constitui campo de atuação em que se definem as
competências da SEFIS, as áreas relacionadas no inciso IV, do art. 6º, da
Lei Complementar n.º 239/2013, relativas às ações de fiscalização de
atividades urbanas, mediante a orientação, notificação, interdição,
apreensão, embargos e a aplicação de penalidades pecuniárias aos
infratores da legislação municipal pertinente, dentre outras:

I - uso e ocupação do solo;
II - parcelamentos e remanejamentos;
III - posturas/costumes;
IV - edificações e obras;
V - localização e funcionamento das atividades não

residenciais (industriais, comerciais, prestacionais e similares);
VI - abastecimento, feiras e comércio ambulante;
VII - serviços de transportes urbanos, individual de

passageiros por meio de táxi, moto-táxi, de transportes de escolares,
moto-frete e de aluguel;

VIII - outros transportes que necessitem de autorização
especial, nos termos da legislação municipal em vigor;

IX - serviços de transporte e coleta de entulhos por caçambas
(contenedores), tapumes que prejudicam a circulação de pedestres e/ou
sinalização de trânsito;

X - utilização de áreas públicas municipais, passeios e
logradouros públicos; rebaixamentos de guias de meio-fio; obras e
serviços nos logradouros públicos; rampas na calçada e sarjetas;
obstrução de sarjetas, de galerias de águas pluviais, de vias e/ou
logradouros públicos; depredações, interferência e/ou implantação
irregular de sinalização ou dispositivos de trânsito; higiene do
logradouro público, exceto detritos orgânicos e/ou material infectante;

XI - o exercício de outras atividades correlatas às áreas de sua
competência previstas na legislação e que lhe forem determinadas pelo
Chefe do Poder Executivo.

Para a consecução de suas finalidades e competências a
Secretaria Municipal de Fiscalização - SEFIS 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, entidades e organizações não
governamentais e o terceiro setor desde que autorizadas pelo Chefe do
Poder Executivo e assistida pela Procuradoria Geral do Município.

Os órgãos e entidades que integram a estrutura do
Sistema Administrativo da Prefeitura de Goiânia devem fornecer à
SEFIS, quando solicitados, as informações e dados necessários ao
desempenho de suas competências.

Em observância ao disposto no art. 13, da Lei
Complementar nº 239, de 08 de janeiro de 2013 os servidores lotados na
Secretaria Municipal de Fiscalização, do Grupo Ocupacional de

Art. 6º

§ 1º

§ 2º

§ 3º



Diário Oficial do Município N° 5.612 - Segunda-feira - 17/06/2013 Página 03

VI - gerir e controlar os recursos humanos, materiais e
financeiros da SEFIS, responsabilizando-se, nos termos da lei, pelos
atos que assinar, ordenar ou praticar;

VII - firmar, mediante autorização expressa, do Chefe do
Poder Executivo e com a assistência da Procuradoria Geral do
Município, os contratos, termos aditivos, acordos e outros instrumentos
com terceiros da iniciativa privada, para a execução de serviços, obras,
aquisições, fornecimento de materiais e outros;

VIII - firmar convênios, acordos e ajustes com órgãos e
entidades daAdministração Pública Federal, Estadual e Municipal, bem
como com organismos nacionais ou estrangeiros, juntamente com o
Chefe do Poder Executivo, e assistência da Procuradoria Geral do
Município;

IX - baixar normas, instruções, portarias, circulares e ordens
de serviço relativas à organização, à gestão de pessoal e à execução dos
serviços a cargo da Secretaria, nos limites de suas competências legais e
regimentais;

X - aprovar a realização de compras de materiais e de bens
permanentes e para a contratação de serviços de terceiros ou dispensar
licitação nos casos previstos na legislação vigente, encaminhando os
processos à Comissão Geral de Licitação, para as providências cabíveis;

XI - homologar, juntamente com o Diretor da área solicitante,
as licitações para a aquisição de materiais, de bens permanentes e a
contratação de serviços de terceiros;

XII - aprovar ou rever pareceres técnicos relativos a assuntos
de competência da Secretaria;

XIII - rever, em grau de recurso, quaisquer atos de
competência da Secretaria, de acordo com a legislação em vigor;

XIV - avocar para si os atos administrativos atinentes a
embargos, demolições e interdições, em caso de impossibilidade e/ou
impedimento do Diretor de Fiscalização Urbana;

XV - referendar os atos assinados pelo Chefe do Poder
Executivo que forem pertinentes às atividades desenvolvidas pela
Secretaria;

XVI - fazer cumprir os dispositivos contratuais, exercendo o
controle e a fiscalização de serviços realizados por terceiros e aplicar,
quando for o caso, penalidades aos infratores, conforme o estabelecido
no respectivo instrumento;

XVII - determinar a instauração de processos disciplinares,
sindicâncias e inquéritos administrativos, nos termos da lei;

XVIII - encaminhar mensalmente à Comissão de Análise,
Avaliação e Integração Fiscal da Secretaria Municipal de Finanças e ao
Departamento de Folha de Pagamento, da Secretaria Municipal de
Gestão de Pessoas, a relação de servidores que fazem jus ao Adicional
de Produtividade, nos termos da legislação em vigor e quaisquer
alterações nos proventos dos servidores lotados na SEFIS;

XIX - promover e participar da articulação da SEFIS com os
diversos órgãos e instituições envolvidas em questões de posturas e
transportes urbanos, participando de comissões, reuniões e estudos
conjuntos;

XX - definir por Portaria as áreas específicas de atuação e
subordinação de cada Setor de Fiscalização e de cada Supervisão Fiscal
e de suas respectivas chefias, de acordo com as necessidades e
demandas dos serviços de fiscalização urbana;

XXI - comparecer à Câmara Municipal, sempre que
convocado pela mesma, para prestar esclarecimentos oficiais;

XXII - prestar contas da gestão administrativa e técnica da

confiança integrantes da estrutura organizacional definidas neste artigo,
serão exercidas por servidores públicos detentores de cargos efetivos e
classificadas, para fins de fixação das gratificações pelo exercício de
suas chefias, conforme o Anexo Único, deste Decreto, observada a
classificação e o quantitativo de DAI fixado no Anexo IV, da Lei
Complementar n.º 239/2013.

As nomeações para cargos em comissão e as designações
dos ocupantes de função de confiança da Secretaria Municipal de
Fiscalização dar-se-ão mediante indicação do Secretário, através de ato
expresso do Chefe do Poder Executivo.

Fica delegada ao Secretário Municipal de Fiscalização a
competência de definir por Portaria as áreas específicas de atuação e
subordinação de cada Setor de Fiscalização e de cada Supervisão Fiscal
e de suas respectivas chefias, de acordo com as necessidades e
demandas dos serviços de fiscalização urbana, observadas as
atribuições previstas nos arts. 24 e 25, deste Regimento.

O Secretário Municipal de Fiscalização poderá criar
comissões ou organizar equipes de trabalho de duração temporária, não
remuneradas, com a finalidade de desenvolver trabalhos e executar
projetos e atividades específicas, de acordo com os objetivos a atingir e
os recursos orçamentários destinados aos programas, definindo no ato
que a constituir: o objetivo do trabalho, os componentes da equipe e o
prazo para conclusão dos trabalhos.

O Secretário Municipal de Fiscalização, poderá propor a
extinção, a transformação e o desdobramento das unidades da
Secretaria, visando o aprimoramento técnico e administrativo.

São atribuições do Secretário Municipal de
Fiscalização:

I - representar a SEFIS, ativa e passivamente, em juízo ou fora
dela;

II - promover a execução do Plano de Ação da Secretaria, em
consonância com as diretrizes e metas estabelecidas pelaAdministração
Municipal;

III - fazer cumprir as metas previstas no Plano Plurianual e na
Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como no Orçamento anual
aprovado para a Secretaria;

IV - implementar a execução de todos os serviços e atividades
a cargo da Secretaria, com vistas à consecução das finalidades definidas
neste Regimento e em outros dispositivos legais e regulamentares
pertinentes;

V - promover a participação da SEFIS na elaboração de
planos, programas e projetos do Governo Municipal, especialmente no
Plano Plurianual de Investimentos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e
na Lei OrçamentáriaAnual do Município;

§ 3º

§ 4º

§ 5º

§ 6º

TÍTULO II

DAS COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I
DO SECRETÁRIO

Art. 8º
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documentos encaminhados ao Secretário ou por ele despachados;
II - elaborar, digitar e formatar de acordo com as normas

vigentes, os atos oficiais (portarias, ordens de serviço, circulares,
a v i s o s , o r d e n s , i n s t r u ç õ e s ) e o u t r o s d o c u m e n t o s /
expedientes/correspondências a serem assinados pelo Secretário;

III - verificar a correção e a legalidade junto à Assessoria
Jurídica, quando for o caso, dos documentos submetidos à assinatura do
Secretário;

IV - manter arquivo organizado de documentos e expedientes
do Gabinete do Secretário;

V - promover o registro e o encaminhamento da
correspondência oficial do Gabinete;

VI - publicar, guardar e distribuir as normas, regulamentos,
ordens internas e toda a documentação oficial da Secretaria;

VII - preparar relatórios e informações oficiais em processos
a cargo do Gabinete;

VIII - promover o controle dos prazos para encaminhamento
de respostas às requisições do Ministério Público, do Poder Judiciário,
às diligências do Tribunal de Contas dos Municípios, à Controladoria
Geral do Município, à Procuradoria Geral do Município, aos demais
órgãos e controle endereçadas à Secretaria;

IX - exercer outras atividades compatíveis com a natureza de
suas atribuições e as que lhe forem determinadas pelo Chefe de
Gabinete do Secretário.

Compete à Divisão de Assessoramento Jurídico,
unidade integrante da estrutura do Gabinete do Secretário, e à sua
chefia:

I - prestar assistência e orientação jurídica ao Secretário no
exame, instrução e documentação dos processos submetidos à sua
apreciação;

II - prestar assessoramento jurídico às demais unidades da
SEFIS, conforme os preceitos legais pertinentes e orientação da
Procuradoria Geral do Município;

III - responsabilizar-se pelo atendimento às requisições e
diligências dos órgãos de controle interno e externo, Ministério Público
e outros, dentro dos prazos fixados, encaminhando ao Secretário a
documentação pertinente à sua área de competência para formalização
das respostas;

IV - manter o controle jurídico dos contratos, convênios e
outros termos firmados pelo Município, através da SEFIS, desde a sua
elaboração, assinaturas, certificação pela Controladoria, registro no
Tribunal de Contas dos Municípios, publicação, até o seu encerramento;

V - emitir pareceres jurídicos nos assuntos de sua
competência;

VI - elaborar, examinar, opinar, revisar minutas de projetos de
leis, justificativas, certidões, decretos e outros atos jurídicos de
interesse da Secretaria;

VII - acompanhar e adotar as medidas necessárias, em
conjunto com a Diretoria/Departamento pertinente, para o atendimento
de diligências e solicitações de ordem jurídica, cadastral e documental,
expedidas pelos órgãos de controle e fiscalização à Secretaria;

VIII - avaliar e fiscalizar a execução dos contratos,
promovendo as medidas jurídicas necessárias ao cumprimento de suas

SEÇÃO II
DA DIVISÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO

Art. 11.

Secretaria, encaminhando ao Chefe do Poder Executivo,
periodicamente, relatórios e outros instrumentos de controle interno do
Órgão;

XXIII - exercer outras atividades compatíveis com a natureza
de suas atribuições e as que lhe forem delegadas pelo Chefe do Poder
Executivo.

O Gabinete do Secretário é a unidade da Secretaria
Municipal de Fiscalização - SEFIS que tem por finalidade responsável
por assistir ao Secretário em sua representação política e social, bem
como responsabilizar-se pelas atividades de comunicação e relações
públicas da Secretaria e pelo expediente do Titular da Pasta.

Compete ao Chefe do Gabinete do
Secretário:

I - promover e articular os contatos sociais e políticos do
Secretário;

II - atender os cidadãos que procurarem o Gabinete do
Secretário, orientando-os e prestando-lhes as informações necessárias
ou encaminhando-os, quando for o caso, ao Secretário ou a outras
unidades da Secretaria;

III - controlar a agenda de compromissos do Secretário;
IV - promover o recebimento e a distribuição da

correspondência oficial dirigida ao Secretário;
V - verificar a correção e a legalidade dos documentos e

processos submetidos à assinatura do Secretário, providenciando
quando for o caso, a conveniente instrução dos mesmos;

VI - fazer com que os atos a serem assinados pelo Secretário, a
sua correspondência oficial e o seu expediente sejam devidamente
preparados e encaminhados;

VII - revisar os atos, correspondências e outros documentos
que devam ser assinados pelo Secretário;

VIII - controlar processos e demais expedientes
encaminhados ao Secretário ou por ele despachados;

IX - manter arquivo organizado de documentos e expedientes
do Gabinete do Secretário;

X - providenciar a publicação e divulgação dos atos da
Secretaria, nos termos da lei;

XI - transmitir, quando for o caso, as determinações do
Secretário às demais unidades da Secretaria;

XII - proferir despachos interlocutórios ou de simples
encaminhamento dos processos;

XIII - dirigir as atividades de comunicação e relações
públicas da Secretaria;

XIV - exercer outras atividades compatíveis com a natureza
de suas atribuições e as que lhe forem determinadas pelo Secretário.

Compete à Divisão de Expediente, unidade
integrante da estrutura do Gabinete do Secretário, e à sua chefia:

I - proceder ao controle de todos os processos e demais

CAPÍTULO II
DO GABINETE DO SECRETÁRIO

Art. 9º

Parágrafo único.

SEÇÃO I
DA DIVISÃO DE EXPEDIENTE

Art. 10.
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de suas atribuições e as que lhe forem determinadas pelo Chefe de
Gabinete do Secretário.

Compete à Gerência de Controle e Avaliação,
unidade integrante da estrutura do Gabinete do Secretário, e à sua
chefia:

I - prestar assistência técnica e orientação ao Secretário no
exame de documentos e procedimentos fiscais;

II - desenvolver sistema de controle dos atos administrativos e
fiscais da SEFIS, monitorando a execução das ordens de serviço e a
produtividade da Secretaria;

III - orientar aos órgãos competentes na realização de
apurações das denúncias que possam caracterizar, ao menos em tese, ato
lesivo ao patrimônio público, no âmbito da Secretaria;

IV - requisitar aos órgãos competentes, informações e
documentos indispensáveis na elaboração de pareceres;

V - desenvolver estudos e pareceres referentes a políticas,
planos e diretrizes de interesse da Secretaria;

VI - orientar e prestar assistência às unidades quanto a
programação e controle de suas atividades;

VII - preparar e consolidar os dados e informações sobre as
atividades desenvolvidas pela Secretaria, emitindo relatórios, quadros
demonstrativos e outros documentos estatísticos e gerenciais;

VIII - exercer outras atividades compatíveis com a natureza
de suas atribuições e as que lhe forem determinadas pelo Chefe de
Gabinete do Secretário.

AAssessoria de Planejamento, Qualidade e Controle
é a unidade da Secretaria Municipal de Fiscalização e integrante do
Sistema Municipal de Planejamento, que tem por finalidade o
desenvolvimento, orientação e coordenação do processo de
planejamento e do Sistema de Gestão da Qualidade no âmbito da
Secretaria.

. Compete ao Assessor-Chefe da Assessoria
de Planejamento, Qualidade e Controle:

I - assessorar o Secretário na definição dos objetivos do
Órgão, compatibilizando-os com os objetivos gerais do Governo
Municipal;

II - coordenar e assegurar, em conjunto com o Gabinete do
Secretário, a implantação e o funcionamento eficaz de sistema de
Gestão da Qualidade e a formulação e a implantação de programas de
Qualidade, no âmbito da Secretaria;

III - elaborar e acompanhar as propostas do Plano Plurianual,
Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual pertinente
à Secretaria;

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

SEÇÃO IV
DA GERÊNCIA DE CONTROLE E AVALIAÇÃO

Art. 13.

CAPÍTULO III
DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, QUALIDADE E

CONTROLE

Art. 14.

Parágrafo único

formalidades, obrigações e prazos de vigência, nos limites de sua
competência;

IX - assessorar juridicamente o Secretário na adoção das
medidas necessárias ao cumprimento das formalidades, obrigações,
instrução de processos administrativos e elaboração de atos
administrativos de sua competência;

X - proceder à revisão e orientação na elaboração de normas,
instruções e regulamentos, após manifestação das unidades envolvidas,
quanto às questões de fiscalização;

XI - exercer outras atividades compatíveis com a natureza de
suas atribuições e as que lhe forem determinadas pelo Chefe de
Gabinete do Secretário.

Compete à Divisão de Comunicação e Relações
Públicas, unidade integrante da estrutura do Gabinete do Secretário, e à
sua chefia:

I - orientar e acompanhar 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 da área comunicação da Prefeitura,
emanados pela Secretaria Municipal de Comunicação - SECOM;

II - propor e acompanhar a execução da política de
comunicação institucional interna e externa da SEFIS;

III - coordenar e supervisionar a execução do material
jornalístico da Secretaria, zelando pela veiculação dos processos,
projetos, ações, programas e serviços da Política Municipal de
Fiscalização nos meios de comunicação;

IV - prestar assessoria às demais unidades sobre a política,
processos e meios de comunicação, para fins de divulgação de
informações da Secretaria;

V - articular com as demais unidades da Secretaria o
planejamento, a promoção e a divulgação de eventos pertinentes à área
de competência da Secretaria;

VI - atender aos profissionais da imprensa, orientando-os e
facilitando seu acesso à Secretaria;

VII - elaborar e publicar, periodicamente, informativo das
atividades da Secretaria;

VIII - gerenciar a página da SEFIS na internet,
responsabilizando-se pelas informações a serem veiculadas e sua
atualização junto à SECOM;

IX - organizar as coleções de jornais e demais publicações,
selecionando as matérias publicadas de interesse da Secretaria,
verificando seu conteúdo e encaminhando-as às demais unidades para
conhecimento ou, quando houver necessidade, redigir notas
explicativas, quando autorizado pelo Secretário, para posterior
publicação;

X - zelar pelo recebimento e encaminhamento das sugestões
ou reclamações do público em geral;

XI - manter atualizado o catálogo de autoridades civis,
militares e eclesiásticas e de entidades de classe, bem como cadastro de
serviços especializados de interesse da Secretaria;

XII - responsabilizar-se pela organização e serviços de
fotografias da Secretaria;

XIII - exercer outras atividades compatíveis com a natureza

SEÇÃO III
DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS

Art. 12.
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V - exercer outras atividades compatíveis com a natureza de
suas atribuições e as que lhe forem determinadas pelo Assessor-Chefe
daAssessoria de Planejamento, Qualidade e Controle.

Compete à Divisão de Programação e Orçamento,
unidade integrante da estrutura da Assessoria de Planejamento,
Qualidade e Controle, e à sua chefia:

I - executar as atividades de programação e execução
orçamentária da SEFIS;

II - examinar, conferir e liquidar atos originários de despesa
da Secretaria;

III - realizar solicitações de: autorização de despesas,
empenhos, anulações, liquidação da despesa da Secretaria;

IV - supervisionar as atividades de movimentação e
disponibilidade orçamentária da Secretaria, bem como os documentos
de execução orçamentária e financeira da SEFIS;

V - propor as alterações orçamentárias referente a
suplementações e reduções de créditos orçamentários da Secretaria;

VI - exercer outras atividades compatíveis com a natureza de
suas atribuições e as que lhe forem determinadas pelo Assessor-Chefe
daAssessoria de Planejamento, Qualidade e Controle.

O Departamento do Contencioso Fiscal é a unidade
da Secretaria Municipal de Fiscalização, incumbida de julgar, em
primeira instância administrativa, os processos contenciosos da Pasta,
ouvindo, sempre que necessário, a Procuradoria Geral do Município.

Compete ao Diretor do Departamento do Contencioso
Fiscal:

I - promover a instrução e a decisão de processos fiscais
contenciosos de autos de infrações, interdições, apreensões, outros atos
fiscais e administrativos, decorrentes da aplicação da legislação
municipal a cargo da Secretaria;

II - expedir, sempre que necessárias normas sobre a correta
instrução e a decisão dos processos contenciosos, referendadas pelo
Secretário;

III - promover o registro dos processos fiscais,
acompanhando sua tramitação até a solução final, nas esferas
administrativa e judicial;

IV - notificar a Comissão de Análise, Avaliação e Integração
Fiscal sobre as decisões administrativas, constantes de processos com
peças fiscais consideradas nulas, parcial ou totalmente;

V - encaminhar ao Diretor de Fiscalização Urbana as
irregularidades praticadas por servidores da área, que importem em
prejuízo das peças fiscais lavradas;

VI - manter arquivadas, ordenadamente, as cópias das
decisões de primeira e de segundas instâncias administrativas,
prolatadas nos processos contenciosos fiscais, utilizando-as como
subsídios para o desempenho de suas funções;

Seção II
Divisão de Programação E Orçamento

Art. 16.

CAPÍTULO IV
DO DEPARTAMENTO DO CONTENCIOSO FISCAL

Art. 17.

§ 1º

da Secretaria;
V - coordenar e elaborar planos de trabalho para a realização

de contratos de repasses, convênios e outros compromissos firmados
junto aos órgãos municipais, Estado e União, de acordo com as normas e
instruções emanadas dos órgãos de fiscalização e controle, conforme
especificidades de cada programa;

VI - acompanhar a elaboração e formalização dos contratos
de repasse e convênios junto aos órgãos municipais, Estado e 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 - subsidiar e orientar as demais unidades da Secretaria, no
uso de metodologia na elaboração de programas e projetos, bem como a
prestação de contas de recursos aplicados atentando sempre ao
cumprimento das determinações legais;

VIII - manter sistema de informações gerenciais e estatísticas,
através de estruturação de banco de dados sobre o andamento dos
trabalhos da Secretaria, elaborando relatórios, quadros demonstrativos,
gráficos e outros documentos necessários ao acompanhamento dos
resultados das ações desenvolvidas pelo Órgão;

IX - elaborar relatórios de atividades, recomendando, sempre
que necessário, medidas corretivas para a compatibilização dos
resultados obtidos com as políticas, diretrizes e metas a serem
alcançadas;

X - promover junto às Diretorias competentes da Secretaria as
medidas necessárias para o atendimento de diligências e solicitações de
ordem jurídica, financeira, cadastral e documental, expedidas pelos
órgãos de controle e fiscalização;

XI - promover consultas às unidades da Secretaria sobre as
suas necessidades de recursos;

XII - elaborar e implantar estudos no campo de racionalização
do trabalho, gestão de processos, visando aumento de produtividade e
simplificação dos métodos adotados;

XIII - desenvolver e orientar as demais unidades da Secretaria
no planejamento e organização de suas atividades, visando facilitar a
execução dos planos, programas e projetos;

XIV - exercer outras atividades compatíveis com a natureza
de suas atribuições e as que lhe forem determinadas pelo Secretário.

Compete à Divisão de Modernização e Gestão da
Qualidade, unidade integrante da estrutura da Assessoria de
Planejamento, Qualidade e Controle, e à sua chefia:

I - promover estudos e avaliação da estrutura organizacional e
dos procedimentos técnicos e administrativos adotados da Secretaria
Municipal de Fiscalização Urbana, visando a sua eficiência e eficácia;

II - propor e coordenar a implantação e alterações de sistemas
informatizados, inclusive do “ visando facilitar e
democratizar o acesso aos serviços sob responsabilidade da SEFIS;

III - promover e coordenar, em articulação com as demais
unidades da Secretaria, a elaboração de estudos, normas, métodos de
trabalho e a integração de dados e informações;

IV - desenvolver e implantar círculos de controle de
qualidade dos serviços prestados pela Secretaria;

Seção I
Divisão de Modernização e Gestão de Qualidade

Art. 15.

Aprovnet”,
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outras certidões atinentes aos infratores da legislação municipal sob
responsabilidade da Secretaria;

VII - organizar os arquivos e os cadastros necessários aos
serviços de informações sobre infratores, responsabilizando-se em
termos legais, pela correção e pela exatidão das informações;

VIII - promover a catalogação e o arquivamento do acervo
documental do Departamento, visando facilitar sua digitalização e
consulta;

IX - exercer outras atividades compatíveis com a natureza de
suas atribuições e as que lhe forem determinadas pelo Diretor do
Departamento do Contencioso Fiscal.

A Diretoria de Fiscalização Urbana é a unidade da
Secretaria Municipal de Fiscalização responsável pela programação,
integração, orientação, coordenação e controle da execução das
atividades operacionais da fiscalização de atividades urbanas em geral,
nos termos da legislação e normas aplicáveis às áreas de atividades
econômicas, obras e edificações e transportes de competência da
SEFIS.

. Compete ao Diretor de Fiscalização
Urbana:

I - elaborar e propor o planejamento operacional das ações da
fiscalização, de atividades urbanas, visando o cumprimento da
legislação municipal a cargo da Secretaria;

II - desenvolver sistema de integração das ações de
fiscalização de atividades urbanas, visando a otimização dos resultados
e o uso adequado dos recursos disponibilizados para a área;

III - promover a orientação e a direção das atividades de
fiscalização, objetivando a cobertura da ação fiscal em todas as áreas da
cidade, responsabilizando-se pela qualidade e resultados do trabalho;

IV - manter controle e avaliação permanente da execução das
atividades afetas às áreas de abrangência da fiscalização urbana,
promovendo a articulação permanente das unidades sob sua direção,
visando uma atuação harmônica e integrada na consecução dos
objetivos do Órgão;

V - estabelecer estratégias de atuação da fiscalização,
conforme a demanda, a estrutura e o efetivo fiscal, promovendo o
rodízio de fiscais nas diversas zonas e subzonas de fiscalização,
conforme programação previamente elaborada;

VI - proferir despachos decisórios nos casos que requeiram o
procedimento fiscal de autuação, interdição, embargo e demolição;

VII - gerenciar os recursos humanos e materiais
disponibilizados para a fiscalização, tendo em vista o cumprimento das
metas estabelecidas;

VIII - manter o controle da produção individual dos fiscais e
preparar a documentação a ser enviada, mensalmente, à Comissão de
Análise, Avaliação e Integração Fiscal, dentro dos prazos
regulamentares;

IX - referendar os atos e pareceres técnicos emitidos pelas
unidades que lhe são diretamente subordinadas;

X - propor medidas para a melhoria dos serviços prestados
pelas unidades sob sua direção, mantendo-se atualizado a respeito de

CAPÍTULO V
DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO URBANA

Art. 19.

Parágrafo único

VII - recorrer, de ofício, à Junta de Recursos Fiscais, sempre
que a lei determinar;

VIII - intimar o infrator das decisões de primeira instância, na
forma da lei específica;

IX - encaminhar ao órgão de julgamento em segunda
instância os processos contendo os recursos apresentados;

X - adotar procedimentos legais e complementares, nos
processos relacionados às penalidades determinadas pela Diretoria de
Fiscalização Urbana;

XI - observar as disposições e os prazos fixados em leis e
regulamentos para a tramitação de processos relacionados com
procedimentos fiscais;

XII - sugerir medidas que visem o aprimoramento dos
trabalhos de fiscalização e controle da Secretaria;

XIII - acompanhar processos da Secretaria Municipal de
Fiscalização junto ao Ministério Público e em outros órgãos afins;

XIV - exercer outras atividades compatíveis com a natureza
de suas atribuições e as que lhe forem determinadas pelo Secretário.

O Diretor do Departamento do Contencioso Fiscal
contará com três servidores de carreira, designados para a função de
confiança deAssessor Jurídico do Contencioso Fiscal, com formação na
área de Direito, para o desempenho das seguintes atribuições:

I - proceder a análise jurídica e emitir pareceres em processos,
solicitações ou consultas que visem orientar ou instruir as partes
interessadas quanto à aplicação dos dispositivos da legislação
urbanística e de posturas e demais normas pertinentes à Secretaria;

II - emitir parecer sobre a legalidade dos atos fiscais, autos de
infração, embargos, interdições e outros;

III - assistir juridicamente oAssessor-Chefe do Departamento
do Contencioso Fiscal na indicação de penalidades a infratores e na
prorrogação de prazos, conforme o estabelecido na legislação;

IV exercer outras atividades correlatas às suas competências
e que lhe forem determinadas pelo Diretor do Departamento do
Contencioso Fiscal.

Compete à Divisão de Apoio Administrativo,
unidade integrante da estrutura do Departamento do Contencioso
Fiscal, e à sua chefia:

I - organizar, controlar e executar as atividades de expediente
e de encaminhamento dos documentos do Departamento;

II - executar os serviços de digitação dos pareceres, decisões,
despachos, ofícios, intimações e outros documentos a serem emitidos
pelo Departamento;

III - promover o registro e o controle cadastral dos infratores
da legislação municipal sob fiscalização da Secretaria;

IV - manter o controle dos pagamentos das penalidades
cominadas aos infratores através de processos fiscais, procedendo às
anotações e os encaminhamentos exigidos;

V - prestar informações relativas aos infratores em débito
com a Secretaria e aos casos de reincidência;

VI - preparar e emitir, sob orientação da Secretaria Municipal
de Finanças, certidões próprias de inscrição na Dívida Ativa, relativas
aos processos com decisões condenatórias e definitivas, bem como

§ 2º

-

SEÇÃO ÚNICA
DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Art. 18.
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feirantes;
d) autorizações para localização e funcionamento de

circos, parques de diversões, pavilhões, feiras e
similares;

e) permissionários de mercados municipais;
f) autorizações para uso de toldos e estores sobre o

logradouro público;
VI - promover a interdição das atividades econômicas não

residenciais, e promover seu monitoramento, até a regularização
definitiva;

VII - promover a apreensão de mesas, cadeiras e
churrasqueiras, tendas, objetos e mercadorias depositados e/ou
expostos sobre o passeio público, vinculados a alguma atividade
econômica;

VIII - promover a apreensão de objetos e mercadorias
vinculados com as atividades dos profissionais ambulantes, camelôs,
feirantes, , bancas de revistas e similares e de permissionários
de mercados municipais, em desacordo com a legislação;

IX - exercer outras atividades compatíveis com a natureza de
suas atribuições e as que lhe forem determinadas pelo Diretor de
Fiscalização Urbana.

Compete à Gerência de Fiscalização de Edificações,
Parcelamentos, Áreas Públicas e Acessibilidade, unidade integrante da
estrutura da Diretoria de Fiscalização Urbana, e à sua chefia:

I - elaborar a programação orientar e executar as atividades de
fiscalização de obras e edificações, de áreas públicas, de parcelamentos,
reloteamentos e remanejamentos de áreas urbanas, projetos
diferenciados de urbanização, conjuntos residenciais e regularizações
fundiárias;

II - monitorar e fiscalizar as obras, parcelamentos e
remanejamentos de áreas urbanas, promovendo a notificação, autuação,
interdições, embargos e a aplicação de penalidades pecuniárias a
infratores da legislação municipal pertinente, inclusive demolições;

III - manter atualizados os dados e as informações sobre a
situação dos parcelamentos de solo, reloteamentos, remanejamentos,
projetos diferenciados de urbanização, conjuntos residenciais e
regularizações fundiárias, através de monitoramentos programados nos
empreendimentos acima citados;

IV - promover a realização de levantamentos e vistorias em
imóveis para a instrução de processos relativos a: parcelamentos,
aprovação de projetos de arquitetura, de alvarás de construção, planta
popular, certidão de conclusão de obras, permissão e concessão de áreas
públicas, consultas de possibilidade de parcelamento de solo, de
remanejamentos, de projetos diferenciados de urbanização, de
conjuntos residenciais e de regularizações fundiárias;

V - promover o embargo das edificações e obras irregulares
determinadas pela Diretoria de Fiscalização Urbana;

VI - monitorar e fiscalizar as edificações e obras embargadas,
promovendo a notificação, autuação por desrespeito ao embargo,
quando houver;

VII - fiscalizar e coibir a ocupação indevida de áreas e

pit-dogs

SEÇÃO II
DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES,

PARCELAMENTOS, ÁREAS PÚBLICAS E ACESSIBILIDADE

Art. 21.

métodos ou processos de execução dos trabalhos;
XI - promover o controle do uso e guarda dos equipamentos,

instrumentos disponibilizados para as unidades sob sua direção;
XII - providenciar o amparo administrativo, policial e outros

meios necessários ao cumprimento das decisões adotadas pela
Secretaria, apreensão de mercadorias, objetos e coisas, conforme
determinação legal;

XIII - promover a realização de estudos e avaliações sobre a
atuação e produtividade da fiscalização, visando o aprimoramento da
gestão fiscal;

XIV - promover diligências e levantar informações
detalhadas relativas à prática de quaisquer atos irregulares por parte da
fiscalização, notificando a Diretoria para as providências legais;

XV - desenvolver operações especiais fiscalização e manter
plantão fiscal permanente para atender os serviços de urgência;

XVI - solicitar quando necessário, dos órgãos municipais
competentes, a realização de estudos sócio-econômicos de invasores de
logradouros e de áreas públicas de domínio do Município, para fins de
remoção;

XVII - adotar as providências necessárias para que os
materiais resultantes de demolições de invasões e sejam encaminhados
ao Depósito Público Municipal;

XVIII - exercer outras atividades compatíveis com a natureza
de suas atribuições e as que lhe forem determinadas pelo Secretário.

Compete à Gerência de Fiscalização de Atividades
Econômicas, unidade integrante da estrutura da Diretoria de
Fiscalização Urbana, e à sua chefia:

I - desenvolver as atividades fiscalização necessárias ao
cumprimento das exigências do Código de Posturas e normas dele
decorrentes, referente à localização ao funcionamento de atividades
econômicas e ao uso do solo urbano, promovendo ações de notificação,
autuação, interdição e apreensão de bens e mercadorias, nos termos da
lei e regulamentos;

II - elaborar a programação e controle das ordens de serviço a
serem cumpridas pela fiscalização das atividades de fiscalização
atividades econômicas e de vistorias para o licenciamento e autorização
para atividades não residenciais, em área particular ou pública;

III - exercer a fiscalização do cadastro de feirantes e das feiras
livres ou especiais, visando à sua organização e o cumprimento das
normas em vigor;

IV - efetuar a fiscalização de bancas de jornal e revistas,
, comércio ambulante, camelôs e similares;

V - exercer a fiscalização e inspeção fiscal para fins de
instrução de processos com solicitações de:

a) licenças para Localização e Funcionamento, horários
e condições de funcionamento de atividades não
residenciais;

b) autorizações para ocupação do logradouro público
com mesas, cadeiras e churrasqueiras, bancas de
jornais e revistas, e similares;

c) autorizações para o exercício e ocupação do
logradouro público por profissionais ambulantes,

SEÇÃO I
DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES

ECONÔMICAS

Art. 20.

pit-
dogs

pit-dogs
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SEÇÃO IV
DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Art. 23.

SEÇÃO V
DOS SETORES DE FISCALIZAÇÃO

Art. 24.

Compete à Gerência de Operações Especiais,
unidade integrante da estrutura da Diretoria de Fiscalização Urbana, e à
sua chefia:

I - desenvolver estudos e levantamentos quanto às
necessidades de ações especiais e a adoção de medidas prioritárias
dirigidas ao combate e a prevenção das infrações à legislação das
posturas municipais;

II - propor parcerias com outros órgãos do Governo, inclusive
estaduais e federais, visando otimizar a realização das operações de
fiscalização;

III - programar e executar operações conjuntas com outros
órgãos ou entidades;

IV - estabelecer estratégias de fiscalização nas operações
especiais, conforme a demanda, a estrutura e o efetivo fiscal;

V - promover investigações, levantar e solicitar informações
detalhadas relativas à prática de quaisquer tipos de infrações à
legislação das posturas municipais;

VI - definir os recursos necessários para a realização de
operações previamente programadas.

VII - exercer outras atividades compatíveis com a natureza de
suas atribuições e as que lhe forem determinadas pelo Diretor de
Fiscalização Urbana.

São atribuições comuns aos Chefes de Setores de
Fiscalização:

I - elaborar, distribuir e controlar o cumprimento das ordens
de serviço a serem cumpridas pelos fiscais sob sua chefia, conforme as
prioridades do trabalho;

II - propor o rodízio de fiscais nas diversas zonas e subzonas
de fiscalização, conforme diretrizes da Diretoria de Fiscalização
Urbana e de suas Gerências;

III - atender as programações de serviço e averiguar, quando
for o caso, denúncias e reclamações dos munícipes, inerentes aos
assuntos de sua competência;

IV - avaliar tecnicamente o trabalho dos fiscais, fornecendo
indicativos à Diretoria de Fiscalização quanto às correções necessárias à
atuação fiscal, visando a melhoria do trabalho;

V - cumprir e fazer cumprir as normas legais pertinentes às
atividades de fiscalização;

VI - subsidiar as Gerências e a Diretoria de Fiscalização com
dados e informações;

VII - encaminhar à Gerência e à Diretoria de Fiscalização os
documentos e relatórios pertinentes à produtividade fiscal;

VIII - emitir relatórios, pareceres em processos e informações
pertinentes à sua área de atuação;

IX - participar de reuniões, programas e projetos relativos à
área de fiscalização;

X - exercer outras atividades compatíveis com a natureza de
suas atribuições e as que lhe forem determinadas pelo Secretário e/ou
pelo Diretor de Fiscalização Urbana.

logradouros e alimentar os cadastros coorporativos relacionados com
invasores e invasões de logradouros públicos e de Áreas Públicas de
Domínio do Município;

VIII - manter atualizados os dados e informações sobre a real
situação das áreas públicas de domínio do Município, mediante sistema
de fiscalização que possibilite seu monitoramento permanente;

IX - articular-se internamente com outras unidades, bem
como com a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, visando a
integração de informações, a atualização do cadastro e a inclusão de
novos empreendimentos;

X - exercer outras atividades compatíveis com a natureza de
suas atribuições e as que lhe forem determinadas pelo Diretor de
Fiscalização Urbana.

Compete à Gerência de Fiscalização de Posturas de
Trânsito e Transporte, unidade integrante da estrutura da Diretoria de
Fiscalização Urbana, e à sua chefia:

I - atendimento de solicitações, reclamações de serviços e
denúncias da população, gerenciadas pela Fiscalização de Atividades
Urbanas - Trânsito e Transportes;

II - fiscalizar as permissões e os serviços e pontos de
transportes por meio de táxi, moto-táxi, moto-frete, de escolares e
outros que vierem a ser regulamentados, nos termos da legislação
pertinente;

III - fiscalizar os veículos utilizados nos serviços moto-táxi e
moto-frete, e transporte escolar, verificando as condições mecânicas,
elétricas, a chapeação, pintura, comunicação visual, funcionamento dos
equipamentos obrigatórios e o cumprimento dos demais requisitos
básicos de higiene e segurança, para sua regular operação;

IV - realizar a fiscalização da coleta de entulhos por caçambas
(contenedores), nos termos da legislação pertinente;

V - fiscalizar o cumprimento da legislação e regulamento
quanto ao serviço de transporte de resíduos inorgânicos realizados por
meio de caminhões e caçambas;

VI - promover a notificação, autuação, interdições, apreensão
e a aplicação de penalidades pecuniárias a infratores da legislação
pertinente a:

a) rebaixamentos irregulares de guias de meio fio;
b) construção de rampa na sarjeta;
c) interdições das vias públicas para obras, festejos e práticas

desportivas;
d) depredações, pichamentos de vias ou bens públicos, obras

e serviços nos logradouros públicos e quaisquer formas de inscrição ou
sinalizações na via pública;

e) estacionamento e transporte de caçambas para coleta de
resíduos inorgânicos, bem como os veículos utilizados nesse serviço,
conforme legislação específica;

f) serviços de transportes por meio de táxi, moto-táxi, moto-
frete e de escolares;

VII - exercer outras atividades compatíveis com a natureza de
suas atribuições e as que lhe forem determinadas pelo Diretor de
Fiscalização Urbana.

SEÇÃO III
DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS DE

TRÂNSITO E TRANSPORTE

Art. 22.
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recursos necessários na área de competência, em consonância com as
diretrizes estabelecidas;

IV - gerir e controlar os recursos humanos e materiais
disponibilizados para a área sob sua competência;

V - orientar, avaliar e controlar os trabalhos das unidades que
lhe são diretamente subordinadas;

VI - promover a articulação permanente das unidades sob sua
direção com as demais áreas da Secretaria, visando uma atuação
harmônica e integrada na consecução dos objetivos do Órgão;

VII - acompanhar/apurar a frequência dos servidores lotados
nas unidades sob sua responsabilidade e planejar a escala de férias dos
servidores que lhe estejam diretamente subordinados;

VIII - referendar atos e pareceres técnicos emitidos pelas
unidades que lhe são diretamente subordinadas;

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 o
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 e convocar e coordenar
reuniões de trabalho periódicas com seus auxiliares;

XIII - manter controle e responsabilizar-se pelo uso e guarda
dos equipamentos, instrumentos disponibilizados para as unidades sob
sua direção;

XIV - apresentar, periodicamente ou quando solicitado,
relatório de atividades;

XV - exercer outras atividades compatíveis com a natureza de
suas atribuições e as que lhe forem determinadas pelo Secretário.

Compete à Divisão de Gestão de Pessoas, unidade
integrante da estrutura do DepartamentoAdministrativo, e à sua chefia:

I - aplicar normas, instruções e regulamentos instituídos pelo
órgão central do sistema de Administração de Recursos Humanos
referentes à administração de pessoal;

II - executar as atividades permanentes de registro e controle
da vida funcional dos servidores, mantendo atualizados os cadastros do
sistema de Recursos Humanos;

III - elaborar a escala de férias dos servidores;
IV - controlar a frequência dos servidores, encaminhando os

respectivos relatórios à Secretaria responsável pelos recursos humanos,
para os fins de folha de pagamento;

V - desenvolver acompanhamento permanente de controle de
pagamentos efetuados aos servidores da Secretaria, de acordo com a
situação funcional;

VI - responsabilizar-se e providenciar as informações
funcionais em processo de servidores;

VII - propor e acompanhar a abertura de inquéritos e
sindicâncias;

SEÇÃO I
DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

Art. 27.

Parágrafo único.

SEÇÃO VI
DOS SUPERVISORES DE FISCALIZAÇÃO

Art. 25.

Parágrafo único.

CAPÍTULO VI
DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Art. 26.

Parágrafo único

Portaria do Secretário Municipal de
Fiscalização definirá as áreas específicas de atuação e subordinação de
cada Setor de Fiscalização e de suas respectivas chefias, de acordo com
as necessidades e demandas dos serviços de fiscalização urbana.

São atribuições comuns aos Supervisores de
Fiscalização:

I - supervisionar, orientar e controlar o trabalho dos
servidores fiscais sob sua supervisão;

II - distribuir ordens de serviço e atender as situações de
emergência da área de sua responsabilidade;

III - exercer atividades de fiscalização urbana perante
situações flagrantes cuja ação seja inadiável ou em áreas determinadas
pelo superior imediato;

IV - promover e acompanhar as ações de interdição de locais
de estabelecimentos e embargos de obras, conforme determinação
superior;

V - verificar a produtividade e a qualidade do trabalho fiscal e
apresentar elementos para a melhoria da programação e controle da
fiscalização;

VI - elaborar relatórios demonstrando das atividades e dos
resultados obtidos pela fiscalização sob sua supervisão;

VII - exercer outras atividades compatíveis com a natureza de
suas atribuições e as que lhe forem determinadas pelo Diretor de
Fiscalização Urbana ou pelo superior imediato.

Portaria do Secretário Municipal de
Fiscalização definirá as áreas específicas de atuação e subordinação de
cada Supervisão Fiscal e de suas respectivas chefias, de acordo com as
necessidades e demandas dos serviços de fiscalização urbana.

O Departamento Administrativo é a unidade da
Secretaria Municipal de Fiscalização que tem por finalidade controlar a
execução das atividades relativas à administração de pessoal, de
material, de patrimônio, de zeladoria, de vigilância, de transportes e de
protocolo e arquivo, de acordo com as normas e instruções da Secretaria
e dos Órgãos Centrais dos Sistemas de Administração de Recursos
Humanos, Financeiros e Materiais, Orçamentário, Financeiro e de
Controle Interno.

. Compete ao Diretor do Departamento
Administrativo:

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, pertinente à área
Administrativa;

II - promover e coordenar a execução da política de recursos
humanos no âmbito da Secretaria;

III - elaborar e propor o planejamento anual das ações e
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Art. 30.

SEÇÃO IV
DA DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Art. 31.

Compete à Divisão de Arquivo e Protocolo, unidade
integrante da estrutura do DepartamentoAdministrativo, e à sua chefia:

I - executar os serviços de protocolo, autuando os processos e
demais documentos da Secretaria, procedendo aos devidos
encaminhamentos aos setores competentes;

II - alimentar o Sistema Integrado de Atendimento ao Público
- SIAP, no sentido de manter um fluxo permanente de informações sobre
a tramitação de processos e demais documentos relativos à Secretaria;

III - manter organizados os arquivos corrente e intermediário
de processos e demais documentos da Secretaria;

IV - registrar a entrada e saída de documentos do arquivo,
promovendo o atendimento às solicitações de remessa, empréstimos e
de informações sobre documentos arquivados;

V - estabelecer sistema de guarda e arquivamento de
processos e outros documentos, que possibilitem a sua localização
imediata e a sua conservação em boas condições;

VI - autorizar a reprodução de processos e documentos,
conforme as normas da Secretaria;

VII - promover inventário do arquivo de processos e verificar
o estado de conservação dos documentos;

VIII - exercer outras atividades compatíveis com a natureza
de suas atribuições e as que lhe forem determinadas pelo Diretor do
DepartamentoAdministrativo.

Compete à Divisão de Material e Patrimônio,
unidade integrante da estrutura do Departamento Administrativo, e à
sua chefia:

I - requisitar material de consumo, conforme as normas e
regulamentos pertinentes;

II - receber e armazenar o material da Secretaria, zelando pela
limpeza, ventilação e temperatura nas instalações do almoxarifado, bem
como orientar e controlar sua distribuição e consumo;

III - acompanhar, junto aos órgãos responsáveis, todos os
processos relativos à aquisição de material, serviços e outros, bem como
a manutenção de equipamentos da Secretaria;

IV - controlar estoques mínimos e máximos de material e de
materiais permanentes;

V - fazer mapas comparativos dos custos e do consumo de
material na Secretaria;

VI - promover o inventário do material em estoque e dos bens
permanentes da Secretaria, conforme normas e instruções emanadas da
Secretaria Municipal deAdministração;

VII - manter cadastro atualizado dos bens permanentes da
Secretaria, promovendo sua carga e descarga, conforme normas
reguladoras e pertinentes;

VIII - promover o controle e a manutenção dos equipamentos
permanentes da Secretaria, determinando sua recuperação quando for
necessário;

IX - propor o recolhimento do material inservível ou em
desuso existente na Secretaria;

X - exercer outras atividades compatíveis com a natureza de
suas atribuições e as que lhe forem determinadas pelo Diretor do
DepartamentoAdministrativo.

VIII - preparar atos, avisos e outros documentos relativos a
servidores na Secretaria;

IX - exercer outras atividades compatíveis com a natureza de
suas atribuições e as que lhe forem determinadas pelo Diretor do
DepartamentoAdministrativo.

Compete à Divisão de Serviços Auxiliares, unidade
integrante da estrutura do DepartamentoAdministrativo, e à sua chefia:

I - promover a execução das atividades de vigilância dos
prédios, instalações, equipamentos e do material permanente em uso da
Secretaria;

II - programar, orientar e acompanhar a execução dos serviços
de limpeza, higienização, conservação e reforma das instalações e
equipamentos da Secretaria;

III - promover os serviços de portaria e recepção de visitantes,
controlando o trânsito de pessoal e material na Secretaria;

IV - executar os serviços de mecanografia;
V - operar serviços próprios de comunicações telefônicas;
VI - atualizar o cadastro de bens permanentes da Secretaria,

promovendo seu controle, conforme as normas reguladoras pertinentes;
VII - receber e armazenar o material de consumo, zelar pela

limpeza, ventilação e temperatura nas instalações do almoxarifado e
controlar a distribuição dos materiais;

VIII - exercer outras atividades compatíveis com a natureza
de suas atribuições e as que lhe forem determinadas pelo Diretor do
DepartamentoAdministrativo.

Compete ao Setor de Transporte, unidade integrante
da estrutura da Divisão de ServiçosAuxiliares, e à sua chefia:

I - realizar permanente vistoria de avaliação da frota de
veículos em uso na Secretaria, identificando e registrando as avarias
encontradas;

II - controlar a quilometragem e o gasto diário de combustível
dos veículos em uso na Secretaria;

III - emitir as ordens de tráfego para os motoristas,
controlando os itinerários;

IV - encaminhar os veículos para manutenção preventiva e
corretiva;

V - controlar a regularidade da documentação dos veículos;
VI - promover o controle de infrações de trânsito, cometidas

pelos motoristas dos veículos de uso da Secretaria;
VII - cumprir as instruções normativas e orientações quanto

ao Sistema de Transporte da Prefeitura;
VIII - exercer outras atividades compatíveis com a natureza

de suas atribuições e as que lhe forem determinadas pelo Chefe da
Divisão de ServiçosAuxiliares.

SEÇÃO II
DA DIVISÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES

Art. 28.

SUBSEÇÃO ÚNICA
DO SETOR DE TRANSPORTE

Art. 29.

SEÇÃO III
DA DIVISÃO DE ARQUIVO E PROTOCOLO
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IV - promover o controle de frequência e a avaliação de
desempenho dos servidores lotados nas unidades sob sua direção;

V - referendar atos e pareceres técnicos emitidos pelas
Divisões que lhe são diretamente subordinadas;

VI - propor ao Secretário a realização de convênios, contratos
e outros instrumentos que favoreçam o desenvolvimento dos trabalhos
relativos à sua área de competência;

VII - assessorar ao Secretário na articulação, interna e
externa, da SEFIS com Órgãos/Entidades do Município no
desenvolvimento de planos, programas e projetos que demandem uma
ação governamental conjunta;

VIII - assistir o Gabinete do Secretário no exame prévio e na
instrução dos processos a serem submetidos à apreciação do Secretário;

IX - analisar sistemas e rotinas das unidades internas para
subsidiar as ações do Gabinete do Secretário;

X - elaborar e avaliar estudos de viabilidade financeira, em
conjunto com outras Diretorias, para a implementação de projetos de
interesse da SEFIS;

XI - aprovar as especificações técnicas do material e dos
equipamentos com o intuito de assegurar a aquisição correta pela
unidade competente;

XII - manter o controle do patrimônio de expediente utilizado
pela unidade;

XIII - cumprir, determinar e controlar o cumprimento de
normas, regulamentos e demais instruções de serviço;

XIV - propor e indicar ao Secretário as necessidades de
pessoas e a realização de cursos de aperfeiçoamento de interesse da
área;

XV - encaminhar, mensalmente, ao Secretário relatórios das
atividades da unidade, com cópia para aAssessoria de Planejamento;

XVI - promover a articulação permanente das Divisões sob
sua direção com as demais unidades da Secretaria, visando uma atuação
harmônica e integrada na consecução dos objetivos de Órgão;

XVII - exercer outras atividades compatíveis com a natureza
de suas atribuições e as que lhe forem determinadas pelo Secretário.

São atribuições comuns aos demais ocupantes da
função da chefia:

I - promover a execução das atividades a cargo da
unidade/área que dirige;

II - programar e controlar e execução dos trabalhos,
fornecendo indicativos das necessidades de recursos humanos,
materiais e tecnológicos para o cumprimento do trabalho;

III - emitir pareceres técnicos e prestar informações sobre
assuntos pertinentes a sua área de competência;

IV - controlar a frequência e proceder a avaliação de
desempenho do pessoal sob sua direção, sob pena de responsabilidade;

V - propor as especificações técnicas do material e dos
equipamentos utilizados pela unidade, com intuito de assegurar a
aquisição correta pelo Órgão competente;

VI - manter o controle do patrimônio e do material de
expediente utilizado pela unidade;

VII - apresentar relatórios periódicos de avaliação das

CAPITULO II
DOS DEMAIS OCUPANTES DE FUNÇÕES DE CHEFIAS

Art. 34.

SEÇÃO V
DO DEPÓSITO PÚBLICO MUNICIPAL

Art. 32.

Parágrafo único

TÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES DOS OCUPANTES DE CARGOS DE
DIREÇÃO E DEMAIS

FUNÇÕES DE CHEFIA

CAPÍTULO I
DOS DIRETORES E ASSESSORES

Art. 33.

O Depósito Público Municipal é a unidade integrante
da estrutura do Departamento Administrativo, destinada à guarda,
conservação e controle de bens e mercadorias apreendidos pela
Secretaria.

. Compete ao Gerente do Depósito Público
Municipal:

I - efetuar a conferência e controle dos bens e/ou mercadorias
relacionados no documento de apreensão a serem guardados no
depósito;

II - registrar, detalhadamente, em documento próprio, a
entrada e a saída dos bens aprendidos;

III - armazenar adequadamente os bens e as mercadorias
apreendidas, zelando pela sua guarda e conservação;

IV - comunicar ao Diretor do Departamento Administrativo a
existência de mercadorias perecíveis em curto prazo;

V - proceder à devolução dos bens e mercadorias
apreendidos, mediante a apresentação dos comprovantes de
pagamentos de taxas ou multas devidas e do documento de autorização,
emitido pelo Diretor do Departamento Administrativo, nos termos
legais e regulamentares;

VI - providenciar a doação de mercadorias perecíveis, não
retiradas nos prazos legais, mediante autorização expressa do
Secretário.

VII - encaminhar ao Diretor do DepartamentoAdministrativo
a relação de bens e mercadorias não perecíveis estocadas além do prazo
previsto para retirada;

VIII - propor a realização de leilão público para venda dos
bens e das mercadorias, em observância às normas legais que regem a
matéria;

IX - exercer outras atividades compatíveis com a natureza de
suas atribuições e as que lhe forem determinadas pelo Diretor do
DepartamentoAdministrativo.

São atribuições comuns aos Diretores eAssessores:
I - participar da planificação das atividades da Secretaria,

definindo juntamente com o Secretário as prioridades técnicas dos
trabalhos a serem desenvolvidos em sua área de competência;

II - programar, dirigir e controlar os trabalhos da Diretoria,
Departamento ou Assessoria sob sua responsabilidade, aprovando os
pareceres técnicos emitidos pelas áreas que lhe são subordinadas;

III - aprovar a metodologia para a execução dos trabalhos a
serem realizados no âmbito das unidades que lhe forem subordinadas;
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Art. 36.

Art. 37.

Parágrafo único.

Art. 38.

Art. 39.

O Secretário fixará, anualmente, a lotação dos
servidores nas unidades integrantes da estrutura organizacional da
Secretaria.

As unidades da Secretaria funcionarão perfeitamente
articuladas entre si, em regime de colaboração mútua.

As relações hierárquicas definem-se no
enunciado das atribuições das unidades e na posição que ocupam na
estrutura e no organograma da Secretaria

A carga horária dos cargos e funções de confiança
elencadas no Anexo único, deste Regimento, é de 40 (quarenta) horas
semanais, nos termos do § 2º, do art. 3º, da Lei nº 9.203, de 28 de
novembro de 2012, observado o disposto no parágrafo único, do art. 26,
da Lei Complementar nº 011, de 11 de maio de 1992.

Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos
pelo Secretário e, quando se fizer necessário, pelo Chefe do Poder
Executivo.

atividades desenvolvidas pela unidade;
VIII - cumprir e zelar pela fiel observância deste Regimento

Interno, dos regulamentos, das normas e das instruções de serviço;
IX - exercer outras atividades compatíveis com a natureza de

suas funções e que lhe forem atribuídas pelo Diretor ou Gerência a que
estiver subordinado.

Aos servidores, cujas atribuições não foram
especificadas neste Regimento Interno, além de caber cumprir as
ordens, determinações e instruções e formular sugestões que
contribuam para o aperfeiçoamento do trabalho, cumpre-lhes, também,
observar as prescrições legais e regulamentares, executando com zelo e
eficiência as tarefas que lhes sejam confiadas.

CAPITULO III
DOS DEMAIS SERVIDORES

Art. 35.

TITULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

ANEXO ÚNICO AO DECRETO N.º 3016/2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO - SEFIS
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Urbanas (UEPIU) e dá outras
providências.

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista o disposto no art. 115, inciso II, da Lei Orgânica
do Município de Goiânia; art. 133 inciso VIII, art. 184, inciso I, art. 185,
incisos I, II, III e VIII e art. 205 da Lei Complementar nº 171, de 29 de

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3277, DE 07 DE JUNHO DE 2013.

Cria a Unidade de Coordenação da
Execução de Projetos de Intervenções



Diário Oficial do Município N° 5.612 - Segunda-feira - 17/06/2013 Página 15

e organizados;
XIII - Contratar Consultorias de Especialistas, bem como

serviços complementares, sempre que necessário, por intermédio da
Secretaria.

A Unidade de Coordenação da Execução de Projetos
de Intervenções Urbanas (UEPIU) é composta por:

1 - Coordenador Geral, indicado pela Secretaria de
Planejamento e Urbanismo;

2- Especialistas:
2.1 - especialista em administração financeira e finanças
públicas;
2.2 - advogado especialista em administração pública;
2.3 - engenheiro especialista em obras;
2.4 - especialista em gestão de impactos ambientais;
2.5 - especialista em implantação e manejo de áreas de
conservação;
2.6 - especialista em aspectos sociais;
2.7 - especialista em aspectos institucionais;
2.8 - especialista em desenvolvimento urbano.

3- Técnicos - Nível 2;

4- Técnicos - Nível 1.

O Coordenador Executivo, os Especialistas e os Técnicos
deverão, preferencialmente, ter vínculo efetivo com a Prefeitura de
Goiânia.

Os quantitativos máximos são: 3 (três) Especialistas por
área; 3 (três) Técnicos - Nível 2; e 3 (três) Técnicos - Nível 1.

Não há impedimento para que haja mais de um
Especialista em uma mesma dimensão, se as ações a serem
desenvolvidas no Plano de Ação, assim o exigirem e, desde que o
quantitativo máximo não seja excedido.

Os Técnicos de Nível 1 e 2 darão apoio à execução dos
projetos e atuarão em áreas como: acompanhamento do sistema SIAFI /
CAUC da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, apoio jurídico,
administração financeira e orçamentária, técnico e administrativo.

Os membros designados para comporem a Unidade de
Coordenação da Execução de Projetos de Intervenções Urbanas

farão jus a uma gratificação calculada com base na Unidade
Padrão de Vencimento - UPV, observados os seguintes intervalos:

I - Coordenador Geral: 800 (oitocentas) UPV's;

II - Especialistas: 300 (trezentas) UPV's, pelo serviço técnico
especializado;

III - Técnico:

a) Nível 2: 200 (duzentas) UPV's, pelo serviço

Art. 3º

§ 1º

§ 2º

§ 3º

§ 4º

Art. 4º

(UEPIU),

maio de 2007, e

, ainda, a necessidade de dar suporte técnico e
operacional ao estabelecimento de execução de Cooperação Técnica
(CT), para operações consorciadas objetivando a realização
intervenções urbanas no âmbito do Município de Goiânia,

:

Fica criada a Unidade de Coordenação da Execução
de Projetos de Intervenções Urbanas ( ), Comissão Especial
responsável pela execução da Cooperação Técnica, subordinada à
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável.

A será o elo entre as Secretarias Municipais
envolvidas, direta ou indiretamente, com o planejamento, a execução, o
monitoramento e o acompanhamento da .

Os recursos a serem utilizados pela ( serão
provenientes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
Sustentável - SEMDUS.

São atribuições da Unidade de Coordenação da
Execução de Projetos de Intervenções Urbanas :

I - Planejar, organizar e gerenciar a execução de programas de
intervenção urbana em todo o Município de Goiânia, excetuados os
programas específicos com unidade executora própria;

II - Elaborar os modelos dos documentos a serem utilizados
para processos de contratação no âmbito dos programas, incluindo
termos de referência, editais de licitação e minutas de contrato;

III - Elaborar as minutas dos atos normativos necessários para
a realização e efetivação dos programas;

IV - Elaborar, revisar e ajustar os Planos Operativos e os
Plano de Aquisições e Gerenciais, acompanhando e avaliando o
cumprimento das metas e ações estabelecidas;

V - Desenhar, implantar e operar os sistemas de informações
físico-financeiras de cada programa controlando e supervisionando a
implantação física e financeira de todos os seus componentes;

VI - Acompanhar e supervisionar os projetos pertinentes aos
programas, em seus aspectos técnicos, sócio-econômicos, ambientais e
institucionais, para fins de aprovação;

VII - Gerenciar os recursos dos programas e propor as
modificações pertinentes na programação financeira durante sua
execução, de acordo com as prioridades e orientações estabelecidas;

VIII - Elaborar os informes de progresso correspondentes e
gerenciar os contratos de execução de obras e serviços;

IX - Controlar e acompanhar os trabalhos de supervisão e
fiscalização de obras e estudos;

X - Manter registros das operações dos programas, inclusive
com a movimentação dos recursos necessários;

XI - Preparar os processos licitatórios, com a sua
documentação, verificando a compatibilidade aos procedimentos
estabelecidos, bem como suficiência de documentos, e promover por
meio da Comissão Geral de Licitação, a realização das licitações
correspondentes aos programas;

XII - Promover e coordenar, em colaboração com os demais
organismos participantes, as ações de divulgação dos programas e de
interação com a comunidade envolvida, e manter os arquivos completos

Considerando

D E C R E T A

Art. 1º
UEPIU

§1º (UEPIU)

(CT)
§2º UEPIU)

Art. 2º
(UEPIU)
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e jurídico.

Será concedido o Prêmio a que se refere o
deste artigo a um único servidor a ser designado pelo titular da

Secretaria Municipal de Educação.

O servidor acima designado fará jus, a título de Premio
Especial por Produção Extra a que se refere o artigo anterior, que pode
variar entre 100 (cem) a 200 (duzentas) UPV's (Unidade Padrão de
Vencimento).

A aferição do Prêmio Especial por Produção Extra
será estabelecida em conformidade com a avaliação do desempenho das
funções a serem desempenhadas, obedecendo aos critérios e
instrumentos definidos neste Decreto.

O servidor será avaliado pelos seguintes instrumentos,
para fins de concessão do Prêmio Especial por Produção Extra:

I - assiduidade;

II - interesse, presteza e colaboração;

III - quantidade, qualidade e cumprimento dos prazos dos
trabalhos realizados;

IV - responsabilidade e eficiência na execução das atividades;

V - observância de normas legais, regulamentares e
procedimentos, bem como o cumprimento de ordens superiores no
desempenho de suas atribuições e daquelas determinadas pelo titular da
Secretária Municipal de Educação, exceto quando manifestamente
ilegais.

Para efeito da aplicação dos instrumentos
previstos neste artigo, considera-se:

I - assiduidade: a efetiva disponibilidade do servidor durante
todo o expediente, aferida através de relatório mensal de frequência a
ser emitido pela Chefia de Gabinete da Secretaria Municipal de
Educação, sendo que o não cumprimento integral será objeto de redução
do valor atribuído ao referido prêmio;

II - interesse, presteza e colaboração: a iniciativa para
melhoria do serviço, o oferecimento de soluções viáveis para a sua
maior eficiência e ao empenho para a realização das tarefas atribuídas ao
servidor pelo titular da Secretaria Municipal de Educação;

III - trabalho de qualidade: aquele que não necessitou de
correções ou que apresentou melhora em relação ao anteriormente
realizado;

IV - responsabilidade e eficiência: atuação atenta e ágil na
execução de suas atividades com efetividade, eficiência e eficácia.

As formas de avaliação dos critérios e instrumentos
previstos neste decreto, bem como a graduação de que trata o art. 2º,

Parágrafo único.

Art. 2º

Art. 3º

Art. 4º

Parágrafo único.

Art. 5º

caput

técnico;

b) Nível 1: 100 (cem) UPV's, pelo serviço
técnico.

A designação dos membros da
será feita por ato do Chefe do Poder Executivo.

Mensalmente e até 05 (cinco) dias antes do
fechamento da folha de pagamento, o Secretário Municipal de
Desenvolvimento Urbano Sustentável, encaminhará à Secretaria
Municipal de Gestão de Pessoas, a frequência dos servidores que
fizeram jus a uma gratificação calculada com base na Unidade Padrão
de Vencimento - UPV a ser percebido.

Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, .

aos 07 dias
do mês de junho de 2013.

no uso de suas atribuições
legais e considerando o que determina o inciso XI e § 1º do art. 78, da Lei
Complementar nº. 011, de 11 de maio de 1992 - Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Goiânia, e, ainda, que a Secretaria Municipal
de Educação, nos termos do Decreto n.º 1.202, de 13 de junho de 2002,
não dispõe em sua estrutura organizacional de assessoramento jurídico,

O Prêmio Especial por Produção Extra, previsto no
art. 78, inciso XI, da Lei Complementar nº. 011, de 11 de maio de 1992,
será concedido ao servidor lotado no Gabinete da Secretaria Municipal
de Educação, pelo exercício das atribuições de assessoramento técnico

Parágrafo único: (UEPIU)

Art. 5º.

Art. 6º.

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3320, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

D E C R E T A:

Art. 1º

surtindo seus efeitos a partir de 1º de junho de 2013

Regulamenta a concessão do Prêmio
Especial por Produção Extra aos
servidores que especifica.
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publicação.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

A Secretaria Municipal de Educação oferecerá
transporte escolar, nas seguintes condições:

I - Para aluno matriculado em unidade educacional
municipal, localizada na zona rural da capital, observados os limites
geográficos do município;

II - Excepcionalmente, para aluno matriculado em unidade
educacional municipal da zona urbana;

Para a prestação dos serviços de transporte
escolar serão observados os seguintes critérios:

a) déficit de vagas na unidade educacional próxima à
residência do aluno;
b) distância da residência do aluno em relação à unidade
educacional;
c) inexistência de oferta de transporte coletivo urbano;
d) faixa etária do aluno.

O aluno matriculado em escola da Rede Estadual de
Educação, residente na zona rural, poderá ser transportado pelo
município, mediante assinatura de Termo de Adesão e
Responsabilidade firmado entre a Prefeitura de Goiânia e a Secretaria
Estadual de Educação, conforme o disposto na Lei Estadual nº 14.556,
de 07 de outubro de 2003, e Decreto nº 5.902, de 02 de fevereiro de
2004, nos termos deste Regulamento.

Não será permitido o transporte de alunos residentes
em outros municípios, salvo quando da assinatura de Termo de
Cooperação entre os gestores.

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

REGULAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE
ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS

MUNICIPAIS DE GOIÂNIA

CAPÍTULO I
DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO

Art. 1º

Parágrafo único.

Art. 2º

Art. 3º

serão regulamentados por Portaria a ser expedida pelo titular da
Secretaria Municipal de Educação.

Para efeitos de férias regulamentares e décimo
terceiro salário, o Prêmio Especial por Produção Extra terá como base a
maior pontuação atribuída ao servidor no período relativo, observadas
as disposições da Lei Complementar nº. 011/1992.

Mensalmente e até 05 (cinco) dias antes do
fechamento da folha de pagamento, o Secretário Municipal de
Educação encaminhará à Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas a
autorização para o pagamento do Prêmio Especial por Produção Extra,
indicando o servidor de que trata este decreto.

Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, .

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista o disposto no art. 208, VII, da Constituição
Federal, no art. 136, do Código de Trânsito Brasileiro, no art. 11, da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, bem como o contido no
Art. 54 da Lei nº 8069 - Estatuto da Criança e doAdolescente - ECA,

:

Fica aprovado o Regulamento do Serviço de
Transporte Escolar dos alunos matriculados em Escolas Municipais de
Goiânia, nos termos doAnexo Único que a este acompanha.

Este Decreto entrará em vigor na data de sua

Art. 6º

Art. 7º

Art. 8º
surtindo seus efeitos a partir de 1º de abril de 2013

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3321, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

D E C R E T A

Art. 1º

Art. 2º

Regulamenta os Serviços de Transporte
Escolar oferecidos aos alunos
matriculados em escolas municipais nas
zonas rural e urbana de Goiânia.
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definida pela legislação municipal;
l) localidade dentro do perímetro urbano.

A utilização dos veículos destinados ao transporte
escolar deverá atender às seguintes condições:

I - ser vistoriado semestralmente do DETRAN, sejam eles
pertencentes ao Poder Público Municipal ou a empresa contratada;

II - transitar com placa de identificação da rota escolar,
afixada no para-brisa do veículo, bem como manter a lista atualizada
dos alunos no seu interior, contendo nome, endereço e telefone do
responsável;

III - estar caracterizado com faixa indicativa de transporte
escolar, conforme estabelecido no art. 136, do Código de Trânsito
Brasileiro.

Cada veículo destinado ao transporte
escolar receberá também a identificação da Secretaria Municipal de
Educação do Município de Goiânia.

Compete à unidade educacional responsável pelos
serviços de transporte escolar:

I - designar um de seus profissionais (diretor/
secretário/coordenador) como responsável direto pelos serviços de
transporte escolar na unidade, ao qual caberá concentrar e coordenar
todos os dados e informações referentes ao transporte;

II - disponibilizar ao monitor responsável pelo serviço de
transporte escolar na unidade, o acesso aos dados dos alunos e
responsáveis para preenchimento e atualização mensal da
d o c u m e n t a ç ã o e m a t e r i a l - r e l a t ó r i o s / c a r t e i r a s d e
identificação/planilhas/frequências, relativas a esse serviço;

III - assegurar ao monitor condições para o pleno desempenho
de suas tarefas;

IV - avaliar, juntamente com o Departamento de
Administração Educacional, o desempenho do monitor no
desenvolvimento de suas tarefas junto ao transporte escolar;

V - garantir a pontualidade na liberação do aluno beneficiário
do transporte escolar;

VI - assegurar o acesso do aluno no interior da unidade
educacional, assim que este desembarcar do transporte;

VII - manter o Departamento de Administração Educacional,
informado das ocorrências relevantes inerentes ao transporte escolar
que atende a unidade e se necessário, fazer por escrito;

VIII - zelar pelos documentos e arquivos do transporte
escolar;

IX - participar das reuniões e atividades de discussão do
transporte escolar, quando convocadas pela Secretaria Municipal de
Educação;

X - solicitar oficialmente, transporte/autorização, junto ao
Departamento de Administração Educacional, com a antecedência

Zona Urbana -

CAPÍTULO III
DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

Art. 6º

Parágrafo único.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DA UNIDADE EDUCACIONAL

Art. 7º

Art. 4º

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES

Art. 5º

Monitor -

Aluno com deficiência -

Beneficiário -

Caderno de Ocorrências -

Carteira de Identificação -

Diário de Presença -

Ficha de Ocorrência -

Placa de Identificação da Rota -

Planilha de Bordo -

Setor de Transportes -

Zona Rural -

Compete ainda à Secretaria Municipal de Educação:

I - oferecer condições para manutenção e aquisição de
veículos destinados ao transporte escolar;

II - promover anualmente, através do Departamento de
Administração Educacional e do Departamento Administrativo/Setor
de Transportes, com a colaboração do Centro de Formação, treinamento
aos profissionais diretamente envolvidos com o transporte de alunos na
Rede Municipal de Educação;

III - receber, analisar e deliberar quanto às solicitações de
implantação dos serviços de transporte de alunos;

IV - analisar e deliberar sobre as solicitações de transporte
escolar, formalizadas por pai ou responsável de aluno da rede;

V - assegurar que o aluno beneficiário do transporte escolar da
Rede Municipal de Educação, seja transportado acompanhado de um
monitor no interior do veículo durante todo o trajeto, do embarque ao
desembarque;

VI - definir, através do Departamento de Administração
Educacional, Departamento Administrativo/Setor de Transportes, o
percurso das rotas observando as necessidades do aluno e as limitações
de trânsito e transporte;

VII - garantir o transporte de aluno com deficiência física em
veículo adaptado, quando da solicitação expressa do pai ou responsável;

VIII - utilizar de veículo pertencente ao Poder Público
Municipal e de veículo pertencente à empresa contratada para a
prestação dos serviços.

Para fins do disposto neste Regulamento considera-
se:

a) profissional contratado e designado para
acompanhar e coordenar o transporte de alunos de unidade educacional
municipal;

b) aluno que possua qualquer
deficiência, física, visual, auditiva ou mental, matriculado em unidade
educacional municipal;

c) aluno de escola pública localizada no
município de Goiânia que se enquadra nos critérios para utilização do
transporte escolar;

d) instrumento de registro de
ocorrências diárias, de utilização obrigatória pelo monitor;

e) documento de identificação
do aluno beneficiário do transporte;

f) documento em que o monitor deverá
registrar diariamente a frequência dos alunos transportados;

g) documento utilizado pelo motorista
(condutor) do veículo, onde deverá registrar as ocorrências diárias;

h) equipamento obrigatório
que deve ser fixado no veículo, identificando a Rota do mesmo;

i) documento de uso obrigatório durante
o percurso;

j) setor interno da SME, responsável
por viabilizar a execução dos serviços de transporte escolar;

k) localidade fora da área de expansão urbana
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de forma que finalize o trajeto, na ida, no mínimo, 10 (dez) minutos
antes do horário definido pela unidade educacional para o início das
aulas e, no retorno apresentar-se, no mínimo, 30 (trinta) minutos antes
do horário previsto para o término das aulas;

X - trajar-se uniformizado diariamente, portando seu crachá
de identificação;

XI - observar sempre os locais de embarque/desembarque e as
paradas indicadas pelo Departamento de Administração Educacional,
Departamento Administrativo/Setor de Transportes, evitando paradas
que submetam os alunos às travessias de pistas (estradas e ruas);

XII - manter o roteiro, não desviando o veículo da rota pré-
estabelecida para o transporte do aluno e definida na linha contratada,
registrando na ficha de ocorrência os desvios ocasionais em decorrência
de emergência ou avarias nas vias e/ou rodovias trafegadas;

XIII - manter a porta do veículo travada quando este estiver
em movimento;

XIV - respeitar a velocidade máxima estabelecida em lei para
o percurso;

XV - movimentar o veículo somente quando todos os alunos
estiverem acomodados e com cintos de segurança;

XVI - comparecer para o transporte de alunos e monitor nos
dias em que for convocado pela chefia imediata, mesmo que em dias
atípicos;

XVII - contribuir para a melhoria dos serviços de transporte
escolar, apresentando críticas e sugestões ao Setor de Transportes da
Secretaria Municipal de Educação;

XVIII - participar de cursos ou reuniões relativos ao
transporte escolar, quando convocado pela Secretaria Municipal de
Educação;

XIX - cumprir subsidiariamente as normas estabelecidas pelo
Regulamento do Serviço de Transporte Escolar no Município de
Goiânia.

É vedado ao motorista:

a) oferecer ou receber brindes/agrados ao monitor ou aluno;
b) transportar mercadoria e/ou pessoa estranha quando do

transporte de aluno e monitor;
c) esperar por aluno atrasado para o embarque, bem como por

pai/responsável pelo aluno no desembarque;
d) permitir o acesso de pessoa não autorizada no interior do

veículo;
e) discutir ou argumentar com o monitor, aluno ou

pai/responsável;
f) permitir o transporte ou permanência de alunos no interior

do veículo sem a presença do monitor.

São de responsabilidades do monitor do transporte
escolar:

I - desenvolver suas tarefas com dedicação, demonstrando
dedicação e respeito pelos alunos e colegas de trabalho;

II - participar de reuniões e/ou treinamentos quando
convocado pela Secretaria Municipal de Educação;

Parágrafo único.

CAPÍTULO VI
DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR

Art. 9º

necessária, sempre que tiver necessidade de deslocamento dos alunos
fora da rota e horário estabelecidos, como sábados letivos previstos para
realização de atividades pedagógicas;

XI - providenciar substituição do monitor do transporte
escolar quando este se ausentar do trabalho;

XII - encaminhar ao Departamento de Administração
Educacional, Departamento Administrativo/Setor de Transportes as
solicitações dos serviços de transporte escolar apresentadas por
pai/responsável pelo aluno, imediatamente após o seu recebimento;

XIII - comunicar ao Departamento de Administração
Educacional/Setor de Transportes qualquer comportamento
inadequado do motorista, quando observado pela unidade educacional,
pelo monitor ou apresentado por aluno, pais ou responsável.

É vedado à unidade educacional:

a) incluir alunos no transporte escolar sem avaliação e
autorização expressa do Departamento deAdministração Educacional;

b) autorizar o transporte de alunos sem a substituição do
monitor faltoso;

c) modificar a rota do transporte escolar sem a anuência do
Departamento de Administração Educacional e Setor de Transportes da
SME;

d) reclamar diretamente ao motorista qualquer ação por ele
cometida.

O motorista designado para atuar no transporte
escolar deverá:

I - portar habilitação exigida pela legislação que lhe assegure
o pleno desenvolvimento da tarefa que lhe fora atribuída;

II - conhecer, cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas
pela Secretaria Municipal de Educação e as leis inerentes ao trânsito e ao
transporte de alunos;

III - manter em lugar visível a placa de identificação da rota;
IV - manter a planilha de bordo, a ser fornecida e atualizada

pelo monitor responsável pelo veículo, contendo os dados dos alunos
(nome completo/data de nascimento/ nome e telefone do responsável)
dentro do veículo utilizado pelo transporte escolar;

V - manter a integridade e funcionalidade dos itens de
segurança dos veículos utilizados no transporte escolar;

VI - cuidar da higienização, conservação do veículo e
manutenção dos equipamentos de segurança, tais como: extintor de
incêndio, cinto de segurança, portas e janelas em pleno funcionamento,
bem como da planilha de bordo e identificação de rota;

VII - manter-se sempre no assento que lhe é destinado, não
sendo permitido seu deslocamento para chamar a atenção ou fiscalizar o
comportamento de aluno;

VIII - relacionar-se respeitosamente com aluno e monitor,
participando ao chefe imediato, quaisquer indisciplinas, desrespeitos,
ofensas, atritos e outras irregularidades ou danos causados a si e/ou ao
veículo, registrando os fatos;

IX - apresentar-se para o serviço diário nos horários previstos

Parágrafo único.

CAPÍTULO V
DO MOTORISTA

Art. 8º
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XIII - assegurar que o aluno só seja transportado sentado e
com cinto de segurança;

XIV - cumprir a carga horária de 30 horas semanais de efetivo
trabalho, sendo o controle de horas realizado pela direção da unidade
onde estiver lotado, devendo os horários de entrada e saída estarem de
acordo com a rota que o monitor acompanha;

XV - conhecer, cumprir e fazer cumprir as normas
estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação principalmente no
que se refere ao transporte escolar;

XVI - elaborar e apresentar mensalmente relatório de
atividades realizadas;

XVII - contribuir para a melhoria dos serviços de transporte
escolar, apresentando críticas e sugestões ao responsável/direção da
unidade e ao Departamento de Administração Educacional,
DepartamentoAdministrativo/Setor de transportes.

É vedado ao monitor:

a) permitir o transporte de mercadoria ou de pessoas que não
seja aluno beneficiário do transporte escolar e do cuidador, em caso de
aluno que necessite dos serviços deste profissional;

b) faltar ao trabalho sem comunicação prévia ao seu chefe
imediato;

c) discutir com o motorista quaisquer desavenças ocorridas
no trajeto;

d) deixar de concluir a rota diária, possibilitando que qualquer
dos percursos, ida ou volta, ocorra sem a sua presença;

e) aceitar ou oferecer presentes ou brindes;
f) permitir o embarque/desembarque de alunos em locais não

determinados nas rotas.

Ao aluno beneficiário do transporte escolar caberá:

I - comparecer ao local de embarque uniformizado, no horário
informado pela direção da unidade educacional onde estiver
matriculado e anteriormente definido pelo Departamento de
Administração Educacional, Departamento Administrativo/Setor de
Transportes;

II - tratar com educação e respeito, o motorista e o monitor do
veículo;

III - manter a disciplina individual e coletiva no interior do
veículo e nos locais de embarque/desembarque, respeitando o
motorista, o monitor e os colegas;

IV - respeitar das normas estabelecidas para o transporte
escolar;

V - zelar pela conservação da sua carteira de identificação;
VI - receber e entregar a carteira de identificação sempre que

solicitada pelo monitor;
VII - informar ao monitor quando tiver necessidade de faltar

ou quando não necessitar utilizar o transporte escolar;
VIII - repassar ao pai ou responsável os comunicados e

informações recebidas na escola e do monitor;
IX - zelar pelo veículo do transporte escolar.

Parágrafo único.

CAPÍTULO VII
DO ALUNO BENEFICIÁRIO

Art. 10.

III - preencher, atualizar e fiscalizar mensalmente a
manutenção da planilha de bordo contendo os dados do aluno (nome
completo/data de nascimento/nome e telefone do responsável) dentro
do veículo utilizado para o transporte escolar:

a) a planilha de bordo é uma exigência e servirá inclusive para
acionar o seguro e ser apresentada à fiscalização quando solicitada;

b) além de uma cópia da planilha de bordo permanecer no
veículo, o monitor deverá possuir uma via e deixar outra na unidade
educacional onde estiver lotado.

IV - manter o controle da frequência do aluno que utiliza o
transporte escolar, registrado em diário de presença próprio,
arquivando-o ao final de cada mês, em local designado para tal na
secretaria geral da unidade educacional em que estiver lotado;

V - registrar no caderno de ocorrências, qualquer problema
envolvendo o transporte escolar e comunicá-lo imediatamente ao
coordenador responsável pelo transporte ou à direção da unidade onde o
aluno estiver matriculado e, se necessário, ao responsável por este
serviço no Departamento de Administração Educacional,
DepartamentoAdministrativo/Setor de Transportes;

VI - observar a existência e integridade dos itens de segurança
dos veículos utilizados no transporte escolar:

a) detectada a existência de itens em desacordo com as
normas estabelecidas, esta deverá ser informada ao responsável pelo
transporte ou à direção da unidade que comunicará ao Departamento de
Administração Educacional, Departamento Administrativo/Setor de
Transportes, para que sejam tomadas as devidas providências;

b) a limpeza e conservação do veículo, extintor de incêndio;
cinto de segurança; portas e janelas em pleno funcionamento, existência
da Planilha de Bordo e Placa de Identificação de Rota, são itens a serem
observados pelo monitor.

VII - evitar sempre discutir ou argumentar com o motorista do
veículo quaisquer assuntos relacionados ao transporte escolar:

a) existindo qualquer desentendimento ou insatisfação entre
os ocupantes do veículo, este deverá ser registrado no caderno de
ocorrências e comunicado ao coordenador responsável pelo transporte
escolar onde estiver lotado.

VIII - orientar o aluno beneficiário do transporte escolar dos
cuidados, direitos e obrigações que possui, bem como o cuidado que
deve ter com a manutenção do veículo e manuseio e conservação da
carteira de identificação (CI);

IX - preencher e controlar a entrega e recebimento das
carteiras de identificação do aluno:

a) a carteira de identificação além de identificar o aluno
credenciado a utilizar o transporte escolar, contribui com o monitor no
controle da frequência do aluno.

X - comunicar com a antecedência possível, ao responsável
pelo transporte escolar na unidade educacional/direção, caso tenha que
faltar ao trabalho, devendo as ausências serem justificadas com a
documentação pertinente;

XI - Resolver os problemas de indisciplinas no interior do
veículo:

a) os casos de indisciplina do aluno durante o trajeto do
transporte escolar deverão ser resolvidos pelo monitor do veículo e
informados ao responsável pelo diretor onde o aluno estiver
matriculado.

XII - evitar o , comunicando à escola, caso ocorra, para
que sejam adotadas as providencias necessárias;

bulling
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Art. 12.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13.

Art. 14.

Parágrafo único.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

Parágrafo único.

Caso o aluno beneficiário do transporte escolar
danifique o veículo utilizado, os pais ou responsável legal serão
civilmente responsabilizados pelo dano causado.

É vedado em qualquer hipótese, o transporte de
mercadorias ou qualquer pessoa que não seja aluno beneficiário do
transporte escolar do município ou cuidador.

O aluno beneficiário do transporte escolar que deixar
de comparecer ao ponto de embarque por 05(cinco) dias consecutivos,
sem comunicação expressa dos pais ou responsável, terá o serviço
interrompido automaticamente.

A comunicação deverá ser apresentada ao
agente/monitor por escrito e assinada pelo pai/mãe ou responsável,
podendo ser feita manualmente.

Ao aluno residente na zona rural, de difícil acesso ou
que coloque em risco a integridade física dele, será obrigatória a
presença do pai/mãe ou responsável no embarque e desembarque.

Nos casos em que houver necessidade de
acompanhamento ao aluno, e seu responsável não estiver no local e
horário do desembarque, o aluno será levado de volta para a escola e o
monitor acionará imediatamente o Conselho Tutelar da região para
providências.

Caberá à Secretaria Municipal de Educação ouvir, e,
se for o caso, notificar o diretor da escola e a Secretaria Estadual de
Educação, nos eventuais episódios de depredação do veículo utilizado
para o transporte de aluno residente na zona rural, matriculado em
escola da Rede Estadual de Educação e transportado pela Prefeitura de
Goiânia.

Fica assegurado o acesso do cuidador no veículo
destinado ao transporte escolar, somente nos casos em que o aluno
assistido for beneficiário desse serviço.

O atendimento pelo transporte escolar deverá
respeitar a distância mínima de 02 (dois) quilômetros, ao aluno
residente na zona rural e de 04 (quatro) quilômetros ao aluno residente
na zona urbana, em regiões não atendidas pelos serviços de transporte
coletivo urbano.

Os serviços de transporte escolar serão oferecidos ao
aluno que preencher os critérios definidos e estiverem na faixa etária de
6 (seis) anos a 14 anos e 30 dias (quatorze anos e trinta dias).

Excetuam-se desta regra os seguintes
casos:

a) alunos com deficiência temporária ou permanente de
locomoção, decorrente de alguma deficiência física, sensorial ou
mental;

Parágrafo único.

CAPÍTULO VIII
DOS PAIS OU RESPONSÁVEL

Art. 11.

Parágrafo único.

É vedado ao aluno:

a) fumar no interior do veículo;
b) beber e comer no interior do veículo;
c) riscar ou rasgar forro, lataria, e assento do veículo;
d) permanecer sem o cinto de segurança durante o percurso;
e) depredar o veículo ou contribuir de qualquer forma com a

sua depredação;
f) transportar mercadorias;
g) oferecer ou receber brindes/agrados ao monitor ou

motorista;
h) ser transportado fora do assento do passageiro;
i) fazer uso de aparelho sonoro sem fones de ouvidos;
j) namorar durante o trajeto;
k) desacatar, promover agressões verbais a outros

carros/motoristas no trajeto;
l) falar com o motorista;
m) embarcar/desembarcar em pontos não determinados na

rota.

São atribuições dos pais ou responsável pelo aluno
beneficiário:

I - solicitar os serviços de transporte escolar junto à direção da
escola, mediante formulário próprio a ser disponibilizado pela
Secretaria que repassará o pedido ao Departamento de Administração
Educacional, ao qual caberá analisar e deferir ou indeferir a solicitação;

II - assegurar que o aluno esteja uniformizado no local e na
hora determinada para o embarque;

III - estar presente no local combinado com o motorista e
monitor, quando do embarque/desembarque do aluno, quando este não
estiver autorizado a se deslocar sozinho;

IV - orientar o aluno para que mantenha a disciplina durante o
embarque/desembarque e enquanto durar o percurso;

V - orientar o aluno para que conserve a integridade dos
veículos e da Carteira de Identificação;

VI - comunicar à direção da escola ou ao monitor quando o
aluno não mais necessitar de utilizar o transporte escolar e sempre que o
aluno tiver necessidade de faltar à aula;

VII - tratar com respeito o monitor, o motorista e demais
alunos que utilizam o transporte escolar;

VIII. comparecer às reuniões quando for convidado;
IX. colaborar para a melhoria dos serviços de transporte

escolar, apresentando críticas e sugestões ao monitor, à direção da
escola;

É vedado aos pais ou responsável:

a) oferecer brindes ou agrados ao motorista ou monitor;
b) ser transportado no veículo do Transporte Escolar;
c) solicitar o transporte de mercadorias ou pessoas;
d) desacatar monitor/motorista ou alunos do transporte
escolar.
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OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3323, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,
RESOLVE

a partir de 1º de abril de 2013:

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3324, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,
RESOLVE ANTONISIO SIQUEIRA BORGES,

matrícula n.º 642533

a partir de 1º de junho de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

no uso de suas atribuições

legais, o pessoal abaixo relacionado do cargo, em

comissão, de , da Secretaria

Municipal de Cultura,

aos 10 dias

do mês de junho de 2013.

no uso de suas atribuições

legais,

, CPF nº 136.642.041-15, do cargo, em comissão,

de , , da

Secretaria Municipal de Cultura,

aos 10 dias

do mês de junho de 2013.

exonerar

Assessor de Musicalidade, símbolo CC-4

exonerar

Diretor do Departamento Administrativo símbolo DAS-3

b) ausência de acessibilidade arquitetônica ao longo do trajeto
e presença de barreiras impeditivas ao exercício do direito de ir e vir
com independência e autonomia;

c) quando no trajeto percorrido pelo aluno houver obstáculos
físicos, como rodovias, ferrovias, rios, fundos de vale ou outros que
obrigam o aluno a utilizar trajeto alternativo mais longo;

d) quando no trajeto percorrido há fatores objetivos de risco,
que podem colocar o aluno em condições inseguras.

É vedado o atendimento a alunos dentro da
propriedade particular, exceto em circunstâncias especiais, por decisão
judicial ou do município.

O aluno e/ou responsável que optar por matrícula em
unidade educacional diferente daquela indicada pela Secretaria
Municipal da Educação, abdica do direito à utilização do transporte
escolar.

Os casos omissos serão resolvidos pelo
Departamento Administração Educacional e Departamento
Administrativo.

O descumprimento de qualquer item deste Decreto
poderá acarretar penalidades ao responsável.

As penalidades serão definidas pelo
Departamento responsável pelo Setor de Transporte Escolar, mediante
portaria do titular da Secretaria Municipal de Educação, garantidos o
contraditório e a ampla defesa, bem como ao devido processo legal.

Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

no uso de suas atribuições
legais e considerando a apresentação da documentação que comprova a
não ocorrência das vedações do art. 20-A, da Lei Orgânica do Município
de Goiânia,

, , CPF nº 016.705.911-40, para exercer
a função de confiança de da
Secretaria Municipal de Assistência Social,

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

Art. 21.

Art. 22.

Art. 23.

Art. 24.

Parágrafo único.

Art. 25.

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3322, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

RESOLVE SAULO GABRIEL DE SOUZA
PRATES matrícula nº 1038460

a partir de 1º de abril de
2013.

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

designar

Encarregado de Turma, símbolo DAI-3,



Diário Oficial do Município N° 5.612 - Segunda-feira - 17/06/2013 Página 23

A, da Lei Orgânica do Município de Goiânia, para exercer o
cargo, em comissão, de do
Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, daquela Secretaria,

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista o disposto na Lei n.º 7.772, de 09 de janeiro de
1998,

CPF nº 018.427.721-39, integrante da Banda
Marcial de Goiânia, como instrumentista de percussão e de metais,
coreógrafo e auxiliar, e do pagamento da bolsa, a título de
incentivo cultural ( , pela efetiva participação nos ensaios, aulas
teóricas e apresentações públicas, desempenhada junto à Secretaria
Municipal de Cultura, e considerando a apresentação da documentação
que comprova a não ocorrência das vedações do art. 20-A, da Lei
Orgânica do Município de Goiânia, para exercer o cargo, em
comissão, de do Centro
Municipal de Cultura Goiânia Ouro, daquela Secretaria,

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

nomeá-lo

nomeá-lo

Assessor de Musicalidade, símbolo CC-4,

dispensar

Assessor de Musicalidade, símbolo CC-4,

tudo a
partir de 1º de maio de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3327, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

RESOLVE THALLES BARBOSA DA SILVA,
matrícula nº 645567,

excluí-lo
1/2 s.m.)

tudo a partir
de 1º de maio de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3325, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

RESOLVE FELIPE JUNIO PEREIRA DE
MATOS VENDITTI, matrícula n.º 819638

a
partir de 1º de junho de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3326, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

RESOLVE RUTE DE OLIVEIRA LUCIANO
VILELA, matrícula nº 645591,

excluí-lo
1/2 s.m.)

no uso de suas atribuições
legais, e considerando a apresentação da documentação que comprova a
não ocorrência das vedações do art. 20-A, da Lei Orgânica do Município
de Goiânia,

, CPF nº 974.121.711-00,
para exercer o cargo, em comissão, de

, , da Secretaria Municipal de Cultura,

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista o disposto na Lei n.º 7.772, de 09 de janeiro de
1998,

CPF nº 019.496.341-16, integrante da
Banda Marcial de Goiânia, como instrumentista de percussão e de
metais, coreógrafo e auxiliar, e do pagamento da bolsa, a título
de incentivo cultural ( , pela efetiva participação nos ensaios,
aulas teóricas e apresentações públicas, desempenhada junto à
Secretaria Municipal de Cultura, e considerando a apresentação da
documentação que comprova a não ocorrência das vedações do art. 20-

nomear

Diretor do Departamento
Administrativo símbolo DAS-3

dispensar
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GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3330, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,
RESOLVE

ANTÔNIO DE PÁDUA DA SILVA PEREIRA,
matrícula n.º 25020

a partir de 20 de maio de
2013,

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3331, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,
RESOLVE

VALDIMIR DE SOUZA PASSOS, matrícula n.º
164429

a partir de 20 de maio de
2013,

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

no uso de suas atribuições
legais,
que exonerou

, CPF nº 370.160.911-04, do cargo, em comissão,
de

da Agência da Guarda Municipal de Goiânia,
para considerar como sendo

permanecendo inalterados os demais termos do referido ato.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

no uso de suas atribuições
legais,
que nomeou

, CPF nº 590.105.091-68, para exercer o cargo, em comissão, de

da Agência da Guarda Municipal de Goiânia,
para considerar como sendo

permanecendo inalterados os demais termos do referido ato.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

retificar o Decreto nº 3088, de 27 de maio de 2013,

Subcomandante e Chefe de Gabinete do Presidente Comandante,
símbolo DAS-5, na parte
relativa à data,

retificar o Decreto nº 3089, de 27 de maio de 2013,

Subcomandante e Chefe de Gabinete do Presidente Comandante,
símbolo DAS-5, na parte
relativa à data,

DECRETO Nº 3328, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

RESOLVE MARCELO JOSIO BEZERRA DE
SOUZA matrícula n.º 1177982,

a partir de 1º de
março de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3329, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

RESOLVE LUIZ OSMAR DE MELO, matrícula
nº 573671,

a partir de
1º de abril de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

no uso de suas atribuições
legais e considerando a apresentação da documentação que comprova a
não ocorrência das vedações do art. 20-A, da Lei Orgânica do Município
de Goiânia,

, CPF nº 332.345.317-49, para exercer
o cargo, em comissão, de

da Secretaria Municipal de Cultura,

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

no uso de suas atribuições
legais e à vista do contido na Lei nº. 8476, de 30 de agosto de 2006, e
considerando a apresentação da documentação que comprova a não
ocorrência das vedações do art. 20-A, da Lei Orgânica do Município de
Goiânia,

CPF nº 252.327.621-68, para exercer o cargo, em comissão,
de do Centro Municipal de
Cultura Goiânia Ouro, da Secretaria Municipal de Cultura,

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

nomear

Diretor do Departamento de Musicalidade,
símbolo DAS-4,

nomear

Assessor de Musicalidade, símbolo CC-4,
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e Nacional do Meio Ambiente, e dá
outras providências.”.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

D E C R E T A:

Art. 1º

18 e 19 de junho de 2013, no Teatro do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG,
localizado na Rua 75, n.º 46, Setor Central, Goiânia-GO,

Art. 2º

Parágrafo Único -

Art. 3º

Art. 4º

Art. 5º

Art. 6º

Art. 7º

no uso de suas atribuições
legais, nos termos do art. 115, incisos II, IV e VIII, da Lei Orgânica do
Município de Goiânia, e tendo em vista o disposto na Resolução
Estadual n.º 008/2013, e da Portaria n.º 185, de 4 de junho de 2012, do
Ministério do MeioAmbiente,

Fica convocada a III Conferência Municipal do Meio
Ambiente (CMMA) - “Resíduos Sólidos” da cidade de Goiânia-Goiás,
etapa preparatória para a 4ª Conferência Estadual do Meio Ambiente -
CEMAe da IV Conferência Nacional do MeioAmbiente - CNMA, a ser
realizada nos dias

sob
coordenação daAgência Municipal do MeioAmbiente -AMMA.

A III Conferência Municipal do Meio Ambiente
(CMMA) - “Resíduos Sólidos” da cidade de Goiânia-Go, terá como
objetivo contribuir para a implementação da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, com foco em:

I - Produção e Consumo Sustentáveis;
II - Redução dos impactos ambientais;
III - Geração de emprego e renda;
IV - Coleta Seletiva.

O tema deverá ser desenvolvido de modo
a articular e integrar as diferentes políticas ambientais.

A III Conferência Municipal do Meio Ambiente
(CMMA) - “Resíduos Sólidos”, será presidida pelo Prefeito de Goiânia,
ou Presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente ou na ausência
ou impedimento de ambos, pelo Diretor de Gestão Ambiental da
Agência Municipal do MeioAmbiente.

Caberá ao Presidente da Agência Municipal do Meio
Ambiente instituir, mediante Portaria, no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, a Comissão Preparatória Municipal (CPM).

À Comissão Preparatória caberá definir a data, o local,
o critério de participação e a pauta da III Conferência Municipal do
Meio Ambiente (CMMA) - “Resíduos Sólidos” da cidade de Goiânia-
GO.

Caberá a III Conferência Municipal do Meio
Ambiente (CMMA) - “Resíduos Sólidos”, de acordo com os critérios
definidos pela Comissão Preparatória Regional, a eleição dos delegados
municipais à 4ª Conferência Estadual do MeioAmbiente.

As despesas com a organização e realização da III
Conferência Municipal do Meio Ambiente (CMMA) - “Resíduos
Sólidos”, correrão por conta de recursos orçamentários consignados ao

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3332, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

D E C R E T A:

Art. 1º

Art. 2º

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3333, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

no uso de suas atribuições
legais e nos termos do art. 115, incisos II, IV e VIII, da Lei Orgânica do
Município de Goiânia; art. 4º, da Lei nº 9.201, de 22 de novembro de
2012 e considerando a apresentação da documentação que comprova a
não ocorrência das vedações do art. 20-A, da Lei Orgânica do Município
de Goiânia,

O
que nomeou membros para compor o Conselho Fiscal

Previdenciário - CFP, órgão de fiscalização e controle interno do
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“

Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, permanecendo inalterados os demais termos do referido
ato.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

“

inciso V, do art. 1º, do Decreto nº 2314, de 26 de
março de 2013,

Art. 1º...

V. Representantes do Sindicato dos Funcionários da
Fiscalização Municipal de Goiânia - SINDIFFISC:

Célio Nunes dos Santos -
Sócrates Randal Nasser dos Santos -

a) Titular;
b) Suplente.”

Convoca a III Conferência Municipal
do Meio Ambien te (CMMA) -
“Resíduos Sólidos”, referente à etapa
preparatória das Conferências Estadual
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O PREFEITO DE GOIÂNIA,

R E S O L V E:

Art. 1º
Progressão Horizontal

Art. 2º
Liliane Gonçalves Ribeiro

Art. 3º

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista o disposto na Lei n.º 8.916, de 02 de junho de
2010 e no Processo n.º 52741831/2013,

o Decreto n.º 2.119, de 11 de março de 2013,
que concedeu aos servidores do quadro
permanente da função saúde, conforme quadro anexo, permanecendo
inalterados os demais termos do referido ato.

do Decreto nº 2.119, de 11 de março de 2013, a
servidora , matrícula 84964-01, por já estar
posicionada na última referência conforme Decreto nº 2.638 de 13 de
dezembro de 2012.

Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

Retificar

Excluir

Fundo Municipal do Meio Ambiente e de patrocínios que possam
contribuir para a sua execução.

Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

Art. 8º

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3334, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

Retifica o Decreto n.º 2.119/2013, na
parte relativa aos servidores que
especifica.

ANEXO AO DECRETO N.º 3.334/2013
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PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3336, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

D E C R E T A:

Art. 1º ARY VIEIRA FILHO matrícula nº
1177397 CPF nº 158.701.111-53

R$ 315,00

Parágrafo único.

Autoriza viagem e concede diárias ao
servidor que especifica.

no uso de suas atribuições
legais, nos termos do art. 115, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Goiânia e com fulcro nos artigos 1º, 3º, 12, II e 13, I, do Decreto n.º
1.686, de 18 de fevereiro de 2013, à vista do requerimento formulado de
concessão de diárias nos autos do Processo n.º 5.305.536-2/2013, e,

, ainda, haver compatibilidade entre o motivo
do deslocamento e o interesse daAdministração, bem como a correlação
entre a viagem e as atividades desempenhadas pelo requerente,

Fica o servidor ,
, , ocupante do cargo de Assessor II,

lotado na Secretaria do Governo Municipal, AUTORIZADO a
empreender viagem à Cidade de Brasília - DF, no período de 21 a 22 de
maio de 2013, fixando diárias no valor total de (trezentos e
quinze reais), correndo à conta de dotação prevista no Orçamento em
vigor.

Fica determinado ao servidor em tela, nos

considerando

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3335, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

D E C R E T A:

Art. 1º PEDRO WILSON GUIMARÃES

matrícula nº 496030 CPF nº 004.231.901-30

R$ 193,00

Parágrafo único.

Art. 2º

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

Autoriza viagem e concede diárias ao

servidor que especifica.

no uso de suas atribuições

legais, nos termos do art. 115, inciso II, da Lei Orgânica do Município de

Goiânia e com fulcro nos artigos 1º, 3º, 13, I, do Decreto n.º 1.686, de 18

de fevereiro de 2013, à vista do requerimento formulado de concessão

de diárias nos autos do Processo n.º 5.299.948-1/2013, e,

, ainda, haver compatibilidade entre o motivo

do deslocamento e o interesse daAdministração, bem como a correlação

entre a viagem e as atividades desempenhadas pelo requerente,

Fica o servidor ,

, , ocupante do cargo de

Presidente daAgência Municipal do MeioAmbiente, lotado naAgência

Municipal do Meio Ambiente, AUTORIZADO a empreender viagem à

Cidade de São Paulo - SP, no período de 13 a 14 de maio de 2013,

fixando diária no valor total de (cento e noventa e três reais),

correndo à conta de dotação prevista no Orçamento em vigor.

Fica determinado ao servidor em tela, nos

termos do art. 17, do Decreto n.º 1686/2013, no prazo de 10 (dez), dias

subsequente ao retorno à sede, que apresente o respectivo Relatório de

Viagem de prestação de contas, sob pena de desconto em folha de

pagamento, do valor percebido.

Este Decreto entrará em vigor nesta data.

aos 10 dias

do mês de junho de 2013.

considerando
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Art. 2º

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3338, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

D E C R E T A:

Art. 1º ALESSANDRO VAZ VIEIRA
matrícula nº 910058 CPF nº 012.425.321-02

R$ 210,00

Parágrafo único.

Art. 2º

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

Este Decreto entrará em vigor nesta data.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

no uso de suas atribuições
legais, nos termos do art. 115, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Goiânia e com fulcro nos artigos 1º, 3º e 13, I, do Decreto n.º 1.686, de
18 de fevereiro de 2013, à vista do requerimento formulado de
concessão de diárias nos autos do Processo n.º 5.283.147-4/2013, e,

, ainda, haver compatibilidade entre o motivo
do deslocamento e o interesse daAdministração, bem como a correlação
entre a viagem e as atividades desempenhadas pelo requerente,

Fica o servidor ,
, ocupante do cargo de

Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e
Mobilidade,AUTORIZADO a empreender viagem à Cidade de Brasília
- DF, nos dias 24 e 25 de abril de 2013, fixando diárias no valor total de

(duzentos e dez reais), correndo à conta de dotação prevista
no Orçamento em vigor.

Fica determinado ao servidor em tela, nos
termos do art. 17, do Decreto n.º 1686/2013, no prazo de 10 (dez), dias
subsequente ao retorno à sede, que apresente o respectivo Relatório de
Viagem de prestação de contas, sob pena de desconto em folha de
pagamento, do valor percebido.

Este Decreto entrará em vigor nesta data.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

Autoriza viagem e concede diárias ao
servidor que especifica.

considerando

termos do art. 17, do Decreto n.º 1686/2013, no prazo de 10 (dez), dias
subsequente ao retorno à sede, que apresente o respectivo Relatório de
Viagem de prestação de contas, sob pena de desconto em folha de
pagamento, do valor percebido.

Este Decreto entrará em vigor nesta data.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

no uso de suas atribuições
legais, nos termos do art. 115, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Goiânia e com fulcro nos artigos 1º, 3º e 13, I, do Decreto n.º 1.686, de
18 de fevereiro de 2013, à vista do requerimento formulado de
concessão de diárias nos autos do Processo n.º 5.301.202-7/2013, e,

, ainda, haver compatibilidade entre o motivo
do deslocamento e o interesse daAdministração, bem como a correlação
entre a viagem e as atividades desempenhadas pelo requerente,

Fica o servidor ,
, , ocupante do cargo de

Motorista, lotado na Controladoria Geral do Município,
AUTORIZADO a empreender viagem à Cidade de Brasília - DF, no
período de 12 a 13 de março de 2013, fixando diária no valor total de

(cento e cinco reais), correndo à conta de dotação prevista no
Orçamento em vigor.

Fica determinado ao servidor em tela, nos
termos do art. 17, do Decreto n.º 1686/2013, no prazo de 10 (dez), dias
subsequente ao retorno à sede, que apresente o respectivo Relatório de
Viagem de prestação de contas, sob pena de desconto em folha de
pagamento, do valor percebido.

Art. 2º

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3337, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

D E C R E T A:

Art. 1º LUCIANO ALVES TAVARES
matrícula nº 1021877 CPF nº 923.281.801-91

R$
105,00

Parágrafo único.

Autoriza viagem e concede diária ao
servidor que especifica.

considerando



Diário Oficial do Município N° 5.612 - Segunda-feira - 17/06/2013 Página 29

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3340, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

D E C R E T A:

Art. 1º PEDRO HENRIQUE BAIMA
PAIVA matrícula nº 1045148 CPF nº 718.832.741-68

R$ 315,00

Parágrafo único.

Art. 2º

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

Autoriza viagem e concede diárias ao
servidor que especifica.

no uso de suas atribuições
legais, nos termos do art. 115, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Goiânia e com fulcro nos artigos 1º, 3º, 12, II e 13, I, do Decreto n.º
1.686, de 18 de fevereiro de 2013, à vista do requerimento formulado de
concessão de diárias nos autos do Processo n.º 5.265.418-1/2013, e,

, ainda, haver compatibilidade entre o motivo
do deslocamento e o interesse daAdministração, bem como a correlação
entre a viagem e as atividades desempenhadas pelo requerente,

Fica o servidor
, , , ocupante do

cargo de Analista em Obras e Urbanismo, lotado na Agência Municipal
do Meio Ambiente, AUTORIZADO a empreender viagem à Cidade de
Brasília - DF, no período de 25 a 26 de abril de 2013, fixando diárias no
valor total de (trezentos e quinze reais), correndo à conta de
dotação prevista no Orçamento em vigor.

Fica determinado ao servidor em tela, nos
termos do art. 17, do Decreto n.º 1686/2013, no prazo de 10 (dez), dias
subsequente ao retorno à sede, que apresente o respectivo Relatório de
Viagem de prestação de contas, sob pena de desconto em folha de
pagamento, do valor percebido.

Este Decreto entrará em vigor nesta data.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

considerando

PAULO GARCIA

Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES

Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3339, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

D E C R E T A:

Art. 1º CELMA ALVES DOS ANJOS

matrícula nº 449881 CPF nº 261.098.911-34

R$ 315,00

Parágrafo único.

Art. 2º

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA

Prefeito de Goiânia

Autoriza viagem e concede diárias à

servidora que especifica.

no uso de suas atribuições

legais, nos termos do art. 115, inciso II, da Lei Orgânica do Município de

Goiânia e com fulcro nos artigos 1º, 3º, 12, II e 13, I, do Decreto n.º

1.686, de 18 de fevereiro de 2013, à vista do requerimento formulado de

concessão de diárias nos autos do Processo n.º 5.265.432-7/2013, e,

, ainda, haver compatibilidade entre o motivo

do deslocamento e o interesse daAdministração, bem como a correlação

entre a viagem e as atividades desempenhadas pela requerente,

Fica a servidora ,

, , ocupante do cargo de

Assistente Administrativo, lotada na Agência Municipal do Meio

Ambiente, AUTORIZADA a empreender viagem à Cidade de Brasília -

DF, no período de 25 a 26 de abril de 2013, fixando diárias no valor total

de (trezentos e quinze reais), correndo à conta de dotação

prevista no Orçamento em vigor.

Fica determinado à servidora em tela, nos

termos do art. 17, do Decreto n.º 1686/2013, no prazo de 10 (dez), dias

subsequente ao retorno à sede, que apresente o respectivo Relatório de

Viagem de prestação de contas, sob pena de desconto em folha de

pagamento, do valor percebido.

Este Decreto entrará em vigor nesta data.

aos 10 dias

do mês de junho de 2013.

considerando
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Autoriza viagem e concede diárias ao
servidor que especifica.

Autoriza viagem e concede diárias ao
servidor que especifica.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

D E C R E T A:

Art. 1º VALDECI DE OLIVEIRA
RESENDE matrícula nº 1072420 CPF nº 263.650.491-53

R$
178,50

Parágrafo único.

Art. 2º

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3343, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

no uso de suas atribuições
legais, nos termos do art. 115, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Goiânia e com fulcro nos artigos 1º, 3º, 12, II e 13, II, do Decreto n.º
1.686, de 18 de fevereiro de 2013, à vista do requerimento formulado de
concessão de diárias nos autos do Processo n.º 5.288.192-7/2013, e,

, ainda, haver compatibilidade entre o motivo
do deslocamento e o interesse daAdministração, bem como a correlação
entre a viagem e as atividades desempenhadas pelo requerente,

Fica o servidor
, , , ocupante

do cargo de Motorista, lotado naAgência Municipal do MeioAmbiente,
AUTORIZADO a empreender viagem à Cidade de Brasília - DF, no
período de 25 a 26 de abril de 2013, fixando diárias no valor total de

(cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos), correndo à
conta de dotação prevista no Orçamento em vigor.

Fica determinado ao servidor em tela, nos
termos do art. 17, do Decreto n.º 1686/2013, no prazo de 10 (dez), dias
subsequente ao retorno à sede, que apresente o respectivo Relatório de
Viagem de prestação de contas, sob pena de desconto em folha de
pagamento, do valor percebido.

Este Decreto entrará em vigor nesta data.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

considerando

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3341, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

D E C R E T A:

Art. 1º OSCAR WILDE AYRES DA
SILVA matrícula n.º 480738

R$ 210,00

Parágrafo único.

Art. 2º

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3342, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

Autoriza viagem e concede diárias ao
servidor que especifica.

no uso de suas atribuições
legais, nos termos do art. 115, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Goiânia e com fulcro nos artigos 1º, 3º, 12, inciso II, do Decreto n.º
1.686, de 18 de fevereiro de 2013, à vista do requerimento formulado de
concessão de diárias nos autos do Processo n.º 5.265.502-1/2013, e,

, ainda, haver compatibilidade entre o motivo
do deslocamento e o interesse daAdministração, bem como a correlação
entre a viagem e as atividades desempenhadas pelo requerente,

Fica o servidor
, , CPF n.º 157.970.741-68, ocupante do

cargo de Analista em Cultura e Desportos, lotado na Procuradoria Geral
do Município, AUTORIZADO a empreender viagem à Cidade de
Brasília - DF, no período de 06 a 07 de maio de 2013, fixando diárias no
valor total de (duzentos e dez reais), correndo à conta de
dotação prevista no Orçamento em vigor.

Fica determinado ao servidor em tela, nos
termos do art. 17, do Decreto n.º 1686/2013, no prazo de 10 (dez), dias
subsequente ao retorno à sede, que apresente o respectivo Relatório de
Viagem de prestação de contas, sob pena de desconto em folha de
pagamento, do valor percebido.

Este Decreto entrará em vigor nesta data.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

considerando
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Goiânia e com fulcro nos artigos 1º, 3º, 12, inciso II, do Decreto n.º
1.686, de 18 de fevereiro de 2013, à vista do requerimento formulado de
concessão de diárias nos autos do Processo n.º 5.264.932-3/2013, e,

, ainda, haver compatibilidade entre o motivo
do deslocamento e o interesse daAdministração, bem como a correlação
entre a viagem e as atividades desempenhadas pelo requerente,

Fica o servidor
, , CPF n.º 759.539.431-72, ocupante

do cargo de Assistente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal
de Cultura,AUTORIZADO a empreender viagem à Cidade de Brasília -
DF, no período de 06 a 07 de maio de 2013, fixando diárias no valor total
de (duzentos e dez reais), correndo à conta de dotação
prevista no Orçamento em vigor.

Fica determinado ao servidor em tela, nos
termos do art. 17, do Decreto n.º 1686/2013, no prazo de 10 (dez), dias
subsequente ao retorno à sede, que apresente o respectivo Relatório de
Viagem de prestação de contas, sob pena de desconto em folha de
pagamento, do valor percebido.

Este Decreto entrará em vigor nesta data.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

no uso de suas atribuições
legais, nos termos do art. 115, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Goiânia e com fulcro nos artigos 1º, 3º, 12, inciso II, do Decreto n.º
1.686, de 18 de fevereiro de 2013, à vista do requerimento formulado de
concessão de diárias nos autos do Processo n.º 5.264.485-2/2013, e,

considerando

D E C R E T A:

Art. 1º EDSON FERNANDES DE
SANTANA matrícula n.º 916331

R$ 210,00

Parágrafo único.

Art. 2º

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3345, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

Autoriza viagem e concede diárias a
servidora que especifica.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

D E C R E T A:

Art. 1º REINALDO SIQUEIRA
BARRETO matrícula n.º 1113488

R$ 521,10

Parágrafo único.

Art. 2º

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3344, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

no uso de suas atribuições
legais, nos termos do art. 115, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Goiânia e com fulcro nos artigos 1º, 3º, 12, inciso II e 13, inciso II, do
Decreto n.º 1.686, de 18 de fevereiro de 2013, à vista do requerimento
formulado de concessão de diárias nos autos do Processo n.º 5.264.418-
6/2013, e,

, ainda, haver compatibilidade entre o motivo
do deslocamento e o interesse daAdministração, bem como a correlação
entre a viagem e as atividades desempenhadas pelo requerente,

Fica o servidor
, , CPF n.º 284.422.451-20,

ocupante do cargo de Secretário Municipal de Finanças, lotado na
Secretaria Municipal de Finanças, AUTORIZADO a empreender
viagem à Cidade de Brasília - DF, no período de 18 a 19 de abril de 2013,
fixando diárias no valor total de (quinhentos e vinte e um
reais e dez centavos), correndo à conta de dotação prevista no
Orçamento em vigor.

Fica determinado ao servidor em tela, nos
termos do art. 17, do Decreto n.º 1686/2013, no prazo de 10 (dez), dias
subsequente ao retorno à sede, que apresente o respectivo Relatório de
Viagem de prestação de contas, sob pena de desconto em folha de
pagamento, do valor percebido.

Este Decreto entrará em vigor nesta data.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

no uso de suas atribuições
legais, nos termos do art. 115, inciso II, da Lei Orgânica do Município de

considerando

Autoriza viagem e concede diárias ao
servidor que especifica.
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D E C R E T A:

Art. 1º EDILBERTO DE CASTRO DIAS
matrícula nº 497690 CPF nº 634.491.701-63

R$ 193,00

Parágrafo único.

Art. 2º

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3347, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

D E C R E T A:

Art. 1º AGENOR MARIANO DA SILVA
NETO matrícula nº 658820 CPF nº 526.598.871-87

Fica o servidor ,
, , ocupante do cargo de

Controlador Geral do Município, lotado na Controladoria Geral do
Município,AUTORIZADO a empreender viagem à Cidade de Brasília -
DF, no período de 12 a 13 de março de 2013, fixando diária no valor total
de (cento e noventa e três reais), correndo à conta de dotação
prevista no Orçamento em vigor.

Fica determinado ao servidor em tela, nos
termos do art. 17, do Decreto n.º 1686/2013, no prazo de 10 (dez), dias
subsequente ao retorno à sede, que apresente o respectivo Relatório de
Viagem de prestação de contas, sob pena de desconto em folha de
pagamento, do valor percebido.

Este Decreto entrará em vigor nesta data.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

no uso de suas atribuições
legais, nos termos do art. 115, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Goiânia e com fulcro nos artigos 1º, 3º, e 13, I, do Decreto n.º 1.686, de
18 de fevereiro de 2013, à vista do requerimento formulado de
concessão de diárias nos autos do Processo n.º 5.303.813-1/2013, e,

, ainda, haver compatibilidade entre o motivo
do deslocamento e o interesse daAdministração, bem como a correlação
entre a viagem e as atividades desempenhadas pelos requerente,

Fica atribuído a
, , , Vice-Prefeito

Autoriza viagem e concede diárias aos
servidores que especifica.

considerando

considerando

considerando

, ainda, haver compatibilidade entre o motivo
do deslocamento e o interesse daAdministração, bem como a correlação
entre a viagem e as atividades desempenhadas pela requerente,

Fica a servidora ,
, CPF n.º 659.771.656-68, ocupante do cargo de Profissional

de Educação II, lotada na Secretaria Municipal de Cultura,
AUTORIZADA a empreender viagem à Cidade de Brasília - DF, no
período de 06 a 07 de maio de 2013, fixando diárias no valor total de

(duzentos e setenta e três reais), correndo à conta de dotação
prevista no Orçamento em vigor.

Fica determinado à servidora em tela, nos
termos do art. 17, do Decreto n.º 1686/2013, no prazo de 10 (dez), dias
subsequente ao retorno à sede, que apresente o respectivo Relatório de
Viagem de prestação de contas, sob pena de desconto em folha de
pagamento, do valor percebido.

Este Decreto entrará em vigor nesta data.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

no uso de suas atribuições
legais, nos termos do art. 115, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Goiânia e com fulcro nos artigos 1º, 3º e 13, I, do Decreto n.º 1.686, de
18 de fevereiro de 2013, à vista do requerimento formulado de
concessão de diárias nos autos do Processo n.º 5.301.220-5/2013, e,

, ainda, haver compatibilidade entre o motivo
do deslocamento e o interesse daAdministração, bem como a correlação
entre a viagem e as atividades desempenhadas pelo requerente,

D E C R E T A:

Art. 1º MARCIA FERREIRA matrícula
n.º 206091

R$
273,00

Parágrafo único.

Art. 2º

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3346, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

Autoriza viagem e concede diária ao
servidor que especifica.
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PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3349, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,
RESOLVE

Geisanne Divina de Souza Paulino matrícula n.º
970336-01

com retroação de efeitos a
partir de 15 de maio de 2011

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3350, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,
RESOLVE

Ivana Maria Pires Rodrigues matrícula n.º
679640-01

com
retroação de efeitos a partir de 14 de outubro de 2011

no uso de suas atribuições
legais e nos termos do Processo n.º 50456323/2012, , com
fulcro no art. 142, inciso XVII, c/c os arts. 151, III; 156, I; 163, I; 186 e
187,§ 1º, da Lei Complementar n.º 011/92 - Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Goiânia,

, a servidora ,
, do cargo de Técnico de Saúde, Grau II, Referência “A”,

lotada na Secretaria Municipal de Saúde,
.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

no uso de suas atribuições
legais e nos termos do Processo n.º 47163706/2012, , com
fulcro no art. 142, inciso XVII, c/c os arts. 151, III; 156, I; 163, I; 186 e
187,§ 1º, da Lei Complementar n.º 011/92 - Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Goiânia,

, a servidora ,
, do cargo de Agente de Apoio Educacional, Nível II,

Referência “B”, lotada na Secretaria Municipal de Educação,
.

demitir, à revelia, por abandono de
cargo

demitir, à revelia, por abandono de
cargo

de Goiânia, lotado na Secretaria do Governo Municipal, bem como aos
servidores ,

, , ocupante do cargo de Secretário
Municipal de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde,

, ,
, ocupante do cargo de Secretaria Municipal de Defesa

Social, lotada na Secretaria Municipal de Defesa Social e
, , , ocupante

do cargo de Motorista, Grau 06, lotado na Secretaria do Governo
Municipal, diárias objetivando a empreenderem viagem à Cidade de
Brasília-DF, no dia 21 de maio de 2013, fixada no valor total de

(seiscentos e oitenta e quatro reais) sendo (cento e
noventa e três reais) para cada um dos primeiros e (cento e
cinco reais) para o último, correndo à conta de dotação prevista no
Orçamento em vigor.

Ficam determinado aos servidores em tela,
nos termos do art. 17, do Decreto n.º 1686/2013, no prazo de 10 (dez),
dias subsequente ao retorno à sede, que apresente o respectivo Relatório
de Viagem de prestação de contas, sob pena de desconto em folha de
pagamento, do valor percebido.

Este Decreto entrará em vigor nesta data.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

no uso de suas atribuições
legais e nos termos do Processo n.º 49935323/2012, , com
fulcro no art. 142, inciso XVII, c/c os arts. 151, III; 156, I; 163, I; 186 e
187,§ 1º, da Lei Complementar n.º 011/92 - Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Goiânia,

, o servidor ,
, do cargo de Agente de Apoio Educacional, Nível III,

Referência “A”, lotado na Secretaria Municipal de Educação,
.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

FERNANDO MACHADO DE ARAÚJO matrícula n.º
768286 CPF n.º 269.450.701-82

ADRIANA SAUTHIER ACCORSI matrícula n.º 1159046 CPF n.º
782.830.351-34

DAVIMAR
PEREIRA matrícula n.º 914193 CPF n.º 563.510.201-82

R$
684,00 R$ 193,00

R$ 105,00

Parágrafo único.

Art. 2º

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3348, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,
RESOLVE

Bruno Adriano Martins Tristão matrícula n.º
591610-01

com
retroação de efeitos a partir de 02 de fevereiro de 2012

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

demitir, à revelia, por abandono de
cargo
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cargo, o servidor , , do
cargo de Prossional de Educação, Padrão II, Classe “D”, lotado na
Secretaria Municipal de Educação,

.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

no uso de suas atribuições
legais, nos termos do art. 115, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Goiânia e com fulcro no art. 53, da Lei Complementar nº 011, de 11 de
maio de 1992 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Goiânia, com suas alterações posteriores e à vista do contido no
Processo nº 5.174.851-4/2013,

Fica o servidor

lotado na Secretaria Municipal de Educação, cedido à Câmara
Municipal de Goiânia, para prestar serviço junto ao Gabinete do
Vereador Fábio Sousa Lima,

, com todos os direitos e vantagens de seu cargo

Este Decreto entrará em vigor nesta data.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

Nalse Borges Irineu matrícula n.º 312835-02

com retroação de efeitos a partir
de 19 de maio de 2012

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3353, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

D E C R E T A:

Art. 1º RONALDO PEREIRA DO
NASCIMENTO, matrícula n.º 784290, CPF nº 590.059.711-34,

a partir de 1º de fevereiro até 31 de
dezembro de 2013 e
sem ônus para o requisitante.

Art. 2º

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3351, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,
RESOLVE

Jurema Rocha de Oliveira matrícula n.º 437387-
02

com
retroação de efeitos a partir de 02 de janeiro de 2011

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3352, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,
RESOLVE

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

no uso de suas atribuições
legais e nos termos do Processo n.º 47750881/2012, , com
fulcro no art. 142, inciso XVII, c/c os arts. 151, III; 156, I; 163, I; 186 e
187,§ 1º, da Lei Complementar n.º 011/92 - Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Goiânia,

, a servidora ,
, do cargo de Assistente Administrativo Educacional, Nível III,

Referência “A”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde,
.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

no uso de suas atribuições
legais e nos termos do Processo n.º 49905963/2012, , com
fulcro no art. 142, inciso XVII, c/c os arts. 151, III; 156, I; 163, I; 186 e
187,§ 1º, da Lei Complementar n.º 011/92 - Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Goiânia,

demitir, à revelia, por abandono de
cargo

demitir, à revelia, por abandono de
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prestar serviço junto ao Gabinete do Vereador Joãozinho Guimarães,
com todos os

direitos e vantagens de seu cargo, ressalvadas as exceções previstas em
lei

Este Decreto entrará em vigor nesta data.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

no uso de suas atribuições
legais, nos termos do art. 115, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Goiânia e com fulcro no art. 53, da Lei Complementar nº 011, de 11 de
maio de 1992 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Goiânia, com suas alterações posteriores e à vista do contido no
Processo nº 5.131.996-6/2013,

Fica o servidor
lotado na Secretaria

Municipal de Saúde, cedido à Associação dos Deficientes Físicos do
Estado de Goiás, , com
todos os direitos e vantagens de seu cargo

Este Decreto entrará em vigor nesta data.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

a
partir de 1º de junho até 31 de dezembro de 2013,

e sem ônus para o requisitante.

Art. 2º

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3356, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

D E C R E T A:

Art. 1º ISMALEY SANTOS LACERDA,
matrícula nº 969567, CPF nº 021.021.481-30,

a partir desta data até 31 de dezembro de 2013
e sem ônus para o

requisitante.

Art. 2º

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3354, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

D E C R E T A:

Art. 1º MARIAVALDIRENE MOREIRA
NASCIMENTO, matrícula n.º 554022, CPF nº 648.397.021-87,

a partir de 20 de fevereiro até 31 de dezembro de
2013

e com ônus para o requisitante

Art. 2º

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3355, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

D E C R E T A:

Art. 1º WALDARODRIGUES DASILVA,
matrícula n.º 753777, CPF nº 268.852.391-00,

no uso de suas atribuições
legais, nos termos do art. 115, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Goiânia e com fulcro no art. 53, da Lei Complementar nº 011, de 11 de
maio de 1992 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Goiânia, com suas alterações posteriores e à vista do contido no
Processo nº 5.312.003-2/2013,

Fica a servidora

lotada na Secretaria Municipal de Educação, cedida à Secretaria do
Governo Municipal,

, com todos os direitos e vantagens de seu cargo, ressalvadas as
exceções previstas em lei .

Este Decreto entrará em vigor nesta data.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

no uso de suas atribuições
legais, nos termos do art. 115, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Goiânia e com fulcro no art. 53, da Lei Complementar nº 011, de 11 de
maio de 1992 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Goiânia, com suas alterações posteriores e à vista do contido no
Processo nº 5.299.265-6/2013,

Fica a servidora
lotada na Secretaria do

Governo Municipal, cedida à Câmara Municipal de Goiânia, para
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prestar serviço junto ao Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública
, com todos os direitos

e vantagens de seu cargo .

Este Decreto entrará em vigor nesta data.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

no uso de suas atribuições
legais, nos termos do art. 115, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Goiânia e com fulcro no art. 53, da Lei Complementar nº 011, de 11 de
maio de 1992 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Goiânia, com suas alterações posteriores e à vista do contido no
Processo nº 5.255.428-4/2013,

Fica o servidor
lotado no

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Municipais, cedido ao
Sindicato dos Trabalhadores do Município de Goiânia -
SINDIGOIÂNIA, ,
com todos os direitos e vantagens de seu cargo

Este Decreto entrará em vigor nesta data.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

a partir desta data até 31 de dezembro de 2013
e sem ônus para o requisitante

Art. 2º

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3359, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

D E C R E T A:

Art. 1º NELSON ANTONINO SILVA
FRANÇA, matrícula n.º 18619, CPF nº 190.316.531-87,

a partir desta data até 31 de dezembro de 2013
e sem ônus para o

requisitante.

Art. 2º

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3357, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

D E C R E T A:

Art. 1º VILMARIBEIRO DEALMEIDA,
matrícula n.º 560413, CPF nº 323.236.461-68,

a partir desta data até 31 de
dezembro de 2013 e
sem ônus para o requisitante.

Art. 2º

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3358, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

D E C R E T A:

Art. 1º MAURO ELIAS MENDONÇA,
matrícula n.º 234532, CPF nº 383.172.651-53,

no uso de suas atribuições
legais, nos termos do art. 115, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Goiânia e com fulcro no art. 53, da Lei Complementar nº 011, de 11 de
maio de 1992 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Goiânia, com suas alterações posteriores e à vista do contido no
Processo nº 5.171.270-6/2013,

Fica a servidora
lotada na Secretaria

Municipal de Educação, cedida ao Instituto Dominicano de Justiça e
Paz do Brasil “Frei Antônio Montesino”,

, com todos os direitos e vantagens de seu cargo

Este Decreto entrará em vigor nesta data.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

no uso das atribuições
conferidas pelo art. 115, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Goiânia, com fulcro no art. 53, da Lei Complementar nº 011, de 11 de
maio de 1992 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Goiânia, com suas alterações posteriores, e à vista do contido no
Processo nº 5.271.031-6/2013,

Fica o servidor
lotado na Secretaria

Municipal de Saúde, cedido à Universidade Federal de Goiás, para
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Legislativa do Estado de Goiás,

, com todos os direitos e vantagens de seu cargo

Este Decreto entrará em vigor nesta data.

aos 10 dias

do mês de junho de 2013.

no uso de suas atribuições

legais, nos termos do art. 115, inciso II, da Lei Orgânica do Município de

Goiânia,

:

Fica designado o servidor ,

, CPF n.º 782.786.351-53, como encarregado

pela verificação, mediante relatório, da conveniência e oportunidade da

locação de imóveis de interesse do Município de Goiânia.

. A verificação de que trata o caput, a ser

realizada antes de qualquer outro procedimento, deverá observar a

localização, tipo e condições físicas dos imóveis pretendidos, sua

adequação à real necessidade do órgão interessado, bem como a relação

custo-benefício da locação.

Nos processos de locação de imóveis, além da

competente avaliação, acrescida dos memoriais descritivos e laudos de

avaliação, a cargo da Comissão de Avaliação Imobiliária do Município

de Goiânia, deverá constar, obrigatoriedade, do relatório de que trata o

art. 1º deste Decreto.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

aos 10 dias

do mês de junho de 2013.

a partir desta data até 31 de
dezembro de 2013 e
sem ônus para o requisitante.

Art. 2º

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3362, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

D E C R E T A

Art. 1º ROGÉRIO NAVES
matrícula n.º 658880-05

Parágrafo único

Art. 2º

Art. 3º

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3360, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

D E C R E T A:

Art. 1º MARIA AIDA FAGUNDES
CARVALHO SINTRA, matrícula n.º 591866, CPF nº 509.137.001-
34,

durante o exercício de 2013
e sem ônus para o requisitante.

Art. 2º

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3361, DE 10 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

D E C R E T A:

Art. 1º JOSUÉ MOISÉS PEREIRA
MARTINS, matrícula n.º1050672, CPF nº 876.737.971-00,

no uso de suas atribuições
legais, nos termos do art. 115, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Goiânia e com fulcro no art. 53, da Lei Complementar nº 011, de 11 de
maio de 1992 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Goiânia, com suas alterações posteriores e à vista do contido no
Processo nº 5.174.783-6/2013,

Fica a servidora

lotada na Secretaria Municipal de Educação, cedida à Câmara
Municipal de Goiânia, para prestar serviço junto ao Gabinete do
Vereador Bernardo do Cais, , com todos os
direitos e vantagens de seu cargo

Este Decreto entrará em vigor nesta data.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

no uso de suas atribuições
legais, nos termos do art. 115, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Goiânia e com fulcro no art. 53, da Lei Complementar nº 011, de 11 de
maio de 1992 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Goiânia, com suas alterações posteriores e à vista do contido no
Processo nº 5.288.860-3/2013,

Fica o servidor

lotado na

Agência Municipal do Meio Ambiente, cedido à Assembléia
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INTERESSADO: JoséAugusto Milhomem da Mota

ASSUNTO: Licença

DESPACHO Nº282/2013 -
RESOLVO,

JOÃO AUGUSTO MILHOMEM DA MOTA,
matrícula n.º 221724,

a partir
de 07 de agosto até 29 de outubro de 2013,

,

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPALDACASA
CIVIL,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO Nº: 51940440/2013

INTERESSADO: Cauber Gomes Maia e outros

ASSUNTO: Disposição

DESPACHO Nº283/2013
RESOLVO

CLAUBER GOMES MAIA, matrícula nº
419435, MARCYLIA JARA DE SOUZA RAMOS, matrícula nº
454737,

a partir de 1º de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2015
JÚNIOR REGIS DO CARMO, matrícula nº 410985,

a partir de 1º de janeiro até 29
de maio de 2013

À vista do contido nos autos,
nos termos do art. 121, da Lei Complementar nº. 011, de 11

de maio de 1992, conceder licença para desempenho de mandato
classista ao servidor

ocupante do cargo de Especialista em Saúde -
Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde,

liberando-o
completamente de suas atividades, para o cargo de Tesoureiro Geral do
Sindicato dos Odontologistas no Estado de Goiás, sem prejuízo de seu
vencimento e da contagem do período como se efetivo exercício, para
todos os efeitos da carreira.

Encaminhe-se à Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas,
para os fins.

aos 10 dias do mês de junho de 2013.

- À vista do contido nos autos,
, nos termos do art. 121, da Lei Complementar nº. 011, de 11

de maio de 1992, conceder Licença para Desempenho de Mandato
Classista aos servidores

ocupantes dos cargos de Agentes Municipais de Trânsito,
lotados na Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade,

e
ocupante do

cargo de Agente Municipal de Trânsito, lotado na Secretaria Municipal
de Trânsito, Transportes e Mobilidade,

, liberando-os completamente de suas atividades, para
exercerem respectivamente aos cargos de Diretor Presidente, Diretora
Primeira-Tesoureira e Diretor Primeiro- Secretário do Sindicato dos
Agentes de Trânsito de Goiânia - SINATRAN, sem prejuízo de seus
vencimentos e da contagem do período, como se efetivo exercício, para

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3372, DE 11 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO DE GOIÂNIA,

D E C R E T A:

Art. 1º RICARDO PAES SANDRE,
matrícula n.º 523186, CPF nº 692.218.711-34,

a
partir desta data até 31 de dezembro de 2013

com
ônus para o requisitante,

Art. 2º

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES
Secretário do Governo Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

PROCESSO Nº: 52599717/2013

no uso de suas atribuições
legais, nos termos do art. 115, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Goiânia e com fulcro no art. 53, da Lei Complementar nº 011, de 11 de
maio de 1992 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Goiânia, com suas alterações posteriores e à vista do contido no
Processo nº 5.317.251-2/2013,

Fica o servidor
lotado na Secretaria

Municipal de Saúde, cedido ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
, com todos os direitos e

vantagens de seu cargo, ressalvadas as exceções previstas em lei e
inclusive quanto ao recolhimento

previdenciário em favor do IPSM - Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Goiânia.

Este Decreto entrará em vigor nesta data.

aos 11 dias
do mês de junho de 2013.

DESPACHOS
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ASSUNTO: Irregularidade

DESPACHO Nº290/2013 -

JULGO,

Geisanne Divina de Souza
Paulino, matrícula n.º 970336-01,

com
retroação de efeitos a partir de 15 de maio de 2011,

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO Nº: 47163706/2012

INTERESSADO: Ivana Maria Pires Rodrigues

ASSUNTO: Irregularidade

DESPACHO Nº291/2013 -

JULGO,

Ivana Maria Pires Rodrigues,
matrícula n.º 679640-01,

com
retroação de efeitos a partir de 14 de outubro de 2011,

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

À vista do contido no Processo

n.º 50456323/2012, o inteiro teor do Relatório n.º 041/2013 -

CPIA, exarado pela Comissão Permanente de InquéritoAdministrativo,

datado de 19 de abril de 2013, ao tempo em que nos termos dos

artigos 151, III; 156, I; 163, I; 186 e 187, § 1º, da Lei Complementar n.º

011/1992, pela demissão da servidora

ocupante do cargo de Técnico de

Saúde, Grau II, Referência “A”, lotada na Secretaria Municipal de

Saúde, por infração ao art. 142, inciso XVII ( ), do

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia,

determinando a

expedição do respectivo Decreto e encaminhamento à Secretaria

Municipal de Gestão de Pessoas, para as providências.

aos 10 dias

do mês de junho de 2013.

À vista do contido no Processo

n.º 47163706/2012, o inteiro teor do Relatório n.º 034/2013 -

CPIA, exarado pela Comissão Permanente de InquéritoAdministrativo,

datado de 11 de abril de 2013, ao tempo em que nos termos dos

artigos 151, III; 156, I; 163, I; 186 e 187, § 1º, da Lei Complementar n.º

011/1992, pela demissão da servidora

ocupante do cargo de Agente de Apoio

Educacional, Nível II, Referência “B”, lotada na Secretaria Municipal

de Educação, por infração ao art. 142, inciso XVII ( ),

do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia,

determinando

a expedição do respectivo Decreto e encaminhamento à Secretaria

Municipal de Gestão de Pessoas, para as providências.

aos 10 dias

do mês de junho de 2013.

acato

abandono de cargo

acato

abandono de cargo

todos os efeitos da carreira.

Encaminhe-se à Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas,
para os fins.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

À vista do contido no Processo
n.º 49935323/2012, o inteiro teor do Relatório n.º 028/2013 -
CPIA, exarado pela Comissão Permanente de InquéritoAdministrativo,
datado de 08 de abril de 2013, ao tempo em que nos termos dos
artigos 151, III; 156, I; 163, I; 186 e 187, § 1º, da Lei Complementar n.º
011/1992, pela demissão do servidor

ocupante do cargo de Agente de Apoio
Educacional, Nível III, Referência “A”, lotado na Secretaria Municipal
de Educação, por infração ao art. 142, inciso XVII ( ),
do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia,

determinando
a expedição do respectivo Decreto e encaminhamento à Secretaria
Municipal de Gestão de Pessoas, para as providências.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO Nº: 49935323/2012

INTERESSADO: BrunoAdriano Martins Tristão

ASSUNTO: Irregularidade

DESPACHO Nº289/2013 -

JULGO,

BrunoAdriano Martins Tristão,
matrícula n.º 591610-01,

com
retroação de efeitos a partir de 02 de fevereiro de 2012,

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO Nº: 50456323/212

INTERESSADO: Geisanne Divina de Souza Paulino

acato

abandono de cargo
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artigos 151, III; 156, I; 163, I; 186 e 187, § 1º, da Lei Complementar n.º
011/1992, pela demissão do servidor

ocupante do cargo de Profissional de Educação, Classe
II, Padrão “D”, lotado na Secretaria Municipal de Educação, por
infração ao art. 142, inciso XVII ( ), do Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Goiânia,

determinando a expedição do
respectivo Decreto e encaminhamento à Secretaria Municipal de Gestão
de Pessoas, para as providências.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

A vista do contido nos autos, RESOLVO, nos termos do Art.
25, Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, autorizar a inexigibilidade de
licitação.

Informamos que a inexigibilidade deve-se dar em favor da
empresa Conhecimento Editora Gráfica e Distribuidora de Livros Ltda,
no valor de R$ 273.520,00 (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e
vinte reais).

Nalse Borges Irineu, matrícula
n.º 312835-02,

com retroação de
efeitos a partir de 19 de maio de 2012,

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO Nº.:

INTERESSADO:

ASSUNTO:

abandono de cargo

Art.25 - É inexigível a licitação quando houver
inviabilidade de competição, especial:
I- para aquisição de materiais, equipamentos, ou
gêneros que só possam ser fornecidos por
produtor, empresa ou representante comercial
exclusivo, vedada a preferência por marca,
devendo a comprovação de exclusividade ser feita
através de atestado fornecido pelo órgão de
registro do comércio local em que será realizada
a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato,
Federação ou Confederação Patronal, ou ainda,
pelas entidades equivalentes.

52014832

Conhecimento Editora Gráfica e Dist. de Livros
Ltda

Proposta

DESPACHO Nº 3204/2013

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO Nº: 47750881/2012

INTERESSADO: Jurema Rocha de Oliveira

ASSUNTO: Irregularidade

DESPACHO Nº292/2013 -

JULGO,

Jurema Rocha de Oliveira,
matrícula n.º 437387-02,

com retroação de efeitos a partir de 02 de
janeiro de 2011,

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

PAULO GARCIA
Prefeito de Goiânia

GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO Nº: 49905963/2012

INTERESSADO: Nalse Borges Irineu

ASSUNTO: Irregularidade

DESPACHO Nº293/2013 -

JULGO,

À vista do contido no Processo
n.º 47750881/2012, o inteiro teor do Relatório n.º 040/2013 -
CPIA, exarado pela Comissão Permanente de InquéritoAdministrativo,
datado de 18 de abril de 2013, ao tempo em que nos termos dos
artigos 151, III; 156, I; 163, I; 186 e 187, § 1º, da Lei Complementar n.º
011/1992, pela demissão da servidora

ocupante do cargo de Assistente
Administrativo Educacional, Nível III, Referência “A”, lotada na
Secretaria Municipal de Saúde, por infração ao art. 142, inciso XVII
( ), do Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Goiânia,

determinando a expedição do respectivo Decreto e
encaminhamento à Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, para as
providências.

aos 10 dias
do mês de junho de 2013.

À vista do contido no Processo
n.º 49905963/2012, o inteiro teor do Relatório n.º 033/2013 -
CPIA, exarado pela Comissão Permanente de InquéritoAdministrativo,
datado de 10 de abril de 2013, ao tempo em que nos termos dos

acato

abandono de cargo

acato
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,
EMPREGO E RENDA - SETRAB

O SECRETÁRIO DO TRABALHO EMPREGO E
RENDA DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GO,

Uniforme nas dependências do SINE

Crachá;

Carga Horária;

INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2013

no uso de suas
atribuições legais, contida nos incisos I e XII do art. 32 do Decreto nº.
1071, de 02 de MAIO de 2008.

Considerando a necessidade de se padronizar o atendimento destinado a
atender o trabalhador/empregador e a indumentária utilizada pelos
servidores que lidam diretamente com este atendimento;

Considerando a necessidade de se identificar o servidor para humanizar
ainda mais as relações entre atendente é usuários do Sistema Nacional
de Empregos;

Considerando a necessidade de disciplinar e normatizar o afastamento
do servidor na função de atendente do seu local de trabalho, visando um
melhor atendimento aos usuários dos serviços oferecidos pela unidade
de atendimento ao trabalhador/empregador;

Considerando a necessidade de disciplinar os horários destinados ao
descanso previsto na legislação dos servidores e de se evitar abusos no
uso deste direito em prejuízo de outros servidores e principalmente do
usuário do sistema de atendimento ao trabalhador;

Resolve aprovar a seguinte Instrução Normativa:

Art. 1º- DEVERES DO SERVIDOR:

I - observar as prescrições legais e regulamentares, executando com
zelo, eficiência e eficácia as tarefas que lhes sejam confiadas;
observando sempre:

a) fazer uso constante do ;

b) fazer uso do

c) observar sua

d) cumprir as ordens superiores;

Art. 2º - DOATENDIMENTO

I - atender com presteza;

a) ao público em geral prestando com clareza as informações
requeridas;

b) tratar com respeito a todos, e aos demais colegas de trabalho;

c) manter conduta compatível a moralidade administrativa.

Art. 3º - DO HORÁRIO

Encaminhe-se o processo à Secretaria Municipal de
Administração e à Secretaria Municipal de Finanças, para que sejam
procedidas a prévia e expressa autorização da despesa em tela,
atendendo o contido no art. 01 do Decreto Municipal nº 1775/2010.

Gabinete da Secretária Municipal de Educação, aos 12 dias
do mês de junho de 2013.

no uso de suas atribuições
legais através do de 10 de fevereiro de 2013.

RESOLVE:

Art.1º- Criar uma comissão de captação de vagas do Sistema
Nacional de Emprego - SINE Municipal de Goiânia.

Art.2º- Fica atribuído aos servidores,

e

Obs.: esta comissão deverá apresentar relatório ao titular
desta pasta a cada visita, informando em quais empresas foram
realizadas as visitas.

Art. 3º - Esta comissão será constituída por esses servidores
de forma extraordinária estará dispensada de qualquer remuneração.

Art. 4º - Esta Portaria passa a vigorar a partir desta data até que
se revogue o contrario.

DÊ CIÊNCIA,-CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

aos 19 dias do mês de abril de
2013.

Profª. NEYDE APARECIDA DA SILVA
-Secretária-

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,
EMPREGO E RENDA - SETRAB

PORTARIA Nº 002/2013

O SECRETARIO DO TRABALHO EMPREGO E REN-
DA DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GO,

DECRETO Nº. 182,

Ana Paula de Oliveira
matricula: 937592-01, Guilherme Artur Gasel Martins matricula
nº. 677108- 01, Marcela Faleiros Dias Rosa matrícula:697893-01
Jeanne Batista das Virgens Oliveira.

GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DO
TRABALHO, EMPREGO E RENDA,

Dineuvan Ramos de Oliveira
Secretário Municipal do Trabalho

PORTARIAS
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Art. 8º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

DÊ CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE

aos 19 dias e mês de abril de
2013.

no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
observando o disposto na legislação vigente em especial na
Constituição da República Federativa do Brasil, Lei n.º 8.080/90, Lei
Orgânica do Município de Goiânia, e Decreto Municipal nº 2.231/00,
considerando a Portaria nº 1.600/GM/MS, de 7 de julho de 2011, que
reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede
deAtenção às Urgências no Sistema Único de Saúde;

Considerando a Portaria nº 2.395/GM/MS, de 11 de outubro
de 2011, que organiza o Componente Hospitalar da Rede de Atenção às
Urgências no âmbito do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Portaria nº 3.098, de 28 de Dezembro de
2012, que aprova a etapa I do Plano de Ação da Rede de Atenção às
Urgências do Estado de Goiás e Municípios e aloca recursos financeiros
para sua implantação;

Considerando que os Serviços de Saúde do Sistema Único de
Saúde - SUS estão sob Gestão do Município de Goiânia;

Considerando a demanda de pacientes que necessitam de
atendimento em leitos clínicos de retaguarda neste Município de
Goiânia;

Considerando a necessidade implantar o componente Leitos
Clínicos de Retaguarda na Rede deAtenção às Urgências em Goiânia;

Considerando que as internações de Urgência e Emergência,
no Município de Goiânia são autorizadas pelo Complexo Regulador da
referida Capital;

- Conceder incentivo financeiro para internações
em Leitos Clínicos de Retaguarda Qualificados.

- O incentivo financeiro de que cuida o

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO
TRABALHO, EMPREGO E RENDA,

Dineuvan Ramos de Oliveira
Secretário do Trabalho Emprego e Renda

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 034/2013

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
GOIÂNIA,

RESOLVE:

Artigo 1.º

Parágrafo Único

I - Matutino: das 07h00 ás 13h00;

II - Vespertino: das 13h00 ás 19h00;

III - poderá a critério da gerencia ser tolerado ate 10 (dez) minutos na
entrada diária do turno, que deverão obrigatoriamente ser acrescidos ao
horário da saída do servidor e devidamente anotados na folha de
frequência do servidor.

Art. 4º - DOATESTADO MÉDICO

I - Serão relevadas até três faltas devidamente comprovadas, durante o
mês, motivadas por doença;

II - O servidor impedido de comparecer ao trabalho motivado por
doença deverá fazer a comunicação á gerencia a que estiver
subordinado e esta deverá fazer a respectiva comunicação á divisão de
pessoal para a devida inclusão desta no dossiê do servidor;

III - Não feita esta comunicação no momento apropriado, impede-o de
fazê-lo posteriormente, tornando a falta injustificável;

IV - Os atestados médicos concedidos aos servidores, quando em
tratamento fora do Município, terão sua validade condicionada à
ratificação pela Junta Médica do Município de Goiânia.

Art. 5º - HORARIO DO LANCHE/DESCANSO

I - cada servidor terá 15 (quinze) minutos para fazer seu
lanche/descanso, respeitando o horário previamente definidos em
escala de forma alternada, de acordo com a liberação da Gerência, para
não causar prejuízo ao atendimento junto aos usuários do SINE.

Art. 6º - DAS PROIBIÇÕES

I -Ao colaborador é defeso:

a) ausentar-se durante o expediente, sem previa autorização do superior
imediato;

b) atendimento ao celular quando estiver em atendimento e/ou quando
tiver usuário aguardando;

c) acessar redes sociais;

d) utilizar fones de ouvido durante o expediente;

e) fica extremamente proibida a circulação de pessoas estranhas (não
servidores), dentro dos guichês de atendimento;

f) para o servidor ausentar-se de suas funções somente em caso de
necessidades fisiológicas, após comunicado ao seu gerente.

Art. 7º - O não cumprimento dos artigos acima mencionados gerará
relatório e culminará nas sanções imposta pelo regimento interno desta
Secretaria.
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Art. 6º

Art. 7º

Artigo 8º

Artigo 9º

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE GOIÂNIA,

Fernando Machado de Araújo

- Os leitos para os quais os Hospitais contratados
aderirem ao incentivo financeiro, devem estar disponibilizados a
Central de Regulação de Goiânia, sob pena de não pagamento do
incentivo.

- É de competência da Diretoria de Regulação,
Avaliação e Controle - DRAC desta Secretaria Municipal de Saúde de
Goiânia, por intermédio dos seus Setores Competentes, promover o
acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços prestados
pelos Hospitais que aderirem ao incentivo constante no artigo 1º desta
Portaria.

- Os hospitais interessados no incentivo financeiro,
deverão formalizar a adesão por escrito, em pedido direcionado a
Diretoria de Regulação, Avaliação e Controle - DRAC da Secretaria
Municipal de Saúde de Goiânia, no qual conste além dos dados de
qualificação, a declaração expressa de comprometimento com a
disponibilização dos Leitos de Enfermaria Clínica Qualificada
ofertados, assim como de ter condições de suprir-lhe o pleno
atendimento.

- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, com efeitos a partir da competência abril 2013, revogadas as
disposições em contrário.

aos dez dias do mês de junho de 2013.

Secretário

caput será concedido exclusivamente aos Hospitais que integram o
Sistema Único de Saúde de Goiânia e a sua respectiva Rede de Atenção
as Urgências, por contrato ou por convênio, pagos diretamente pelo
Fundo Municipal de Saúde.

- O incentivo financeiro para internações Leitos
Clínicos de Retaguarda Qualificados, complementará os valores
atualmente pagos pelo SUS a estes leitos, somente pelas diárias
efetivamente prestadas e de acordo com planilha em anexo à essa
Portaria (Anexo I).

As internações em Leitos Clínicos de Retaguarda
Qualificados que derivarem de Cota Direta, não terão direito ao
incentivo de que cuida esta Portaria.

- Para serem considerados Leitos Clínicos de
Retaguarda Qualificados, as enfermarias devem ter disponibilidade de
oxigênio inalatório, retaguarda de especialidades médicas, e exames
complementares, assim como médico diarista.

- Somente serão considerados
qualificados, os leitos Clínicos que constarem da Rede de Urgência, e
que forem vistoriados e avaliados com parecer favorável da Diretoria de
Regulação,Avaliação e Controle - DRAC desta Secretaria Municipal de
Saúde de Goiânia.

- Os hospitais terão que atender,
preferencialmente, as seguintes patologias:

Artigo 2º.

Artigo 3º.

Artigo 4º

Parágrafo Único

Artigo 5.º

Fernando Machado de Araújo
Secretário

Decreto nº 793/2013
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Aditivo.

Os contratantes elegem o foro da Comarca de Goiânia, Capital do
Estado de Goiás, excluído qualquer outro, para decidir questões que
possam advir do presente Termo.

E por estarem assim, justos e acordados, firmam a presente
Rerratificação ao Contrato n. 005/2012, em 03 (três) vias de igual teor,
para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento,
em presença de 02 (duas) testemunhas que também o assinam.

21 de maio de 2013.

Pela :

Pela :

- : 27/03/2013.

Este Contrato fundamenta-se no artigo
24, inciso X, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações posteriores e
nos termos do PARECER nº. 953/2013 - PAA, fls. 84 do Processo
51898532/2013.

MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, com a
interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a
ASSOCIAÇÃO IRMÃS DA MÃE DOLOROSA DA ORDEM
TERCEIRADE SÃO FRANCISCO.

O objeto deste Contrato é a locação, pelo
MUNICÍPIO, do imóvel situado na Av. Brasil, Qd. K, Lts. 1 a 5, Vila
Pedroso, nesta Capital, para o funcionamento da ESCOLA
MUNICIPALMADRE OLIVEIRABENZ.

CLÁUSULATERCEIRA

GABINETE DO PRESIDENTE DA AGÊNCIA
MUNICIPALDO MEIOAMBIENTE,

CONTRATANTE

PEDRO WILSON GUIMARÃES
Presidente da AMMA

CONTRATADA

ENGEO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contratada

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1 DATA

2 - FUNDAMENTO:

3 - CONTRATANTE:

4 - OBJETO:

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 022 / 2013

AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 005/2012
(RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº. 005/2012)

PREÂMBULO:

MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, AGÊNCIA
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

PEDRO WILSON GUIMARÃES,

CONTRATANTE, ENGEO
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME,

WELBER MARCÓRIO,

CONTRATADA.

FUNDAMENTO:

CLÁUSULAPRIMEIRA

CLÁUSULASEGUNDA

Termo Aditivo que em si celebram a

e a

na
forma seguinte:

AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE - AMMA empresa
E N G E O C O N S T R U T O R A E
INCORPORADORA LTDA ME,

O por intermédio da
, pessoa jurídica de

direito público interno, na modalidade de autarquia, criada pela Lei nº.
8.537 de 20 de junho de 2007, com sede na Rua 75, esquina com a Rua
66, Edifício Monte Líbano, Setor Central, Goiânia - GO, CEP 74.055-
110, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.931.821/0001-33, neste ato
representada por seu Presidente,
inscrito no sob nº. RG 75071-SSPe CPF 004231901-30, residente a Rua
13, nº. 36, Setor Oeste nesta Capital, doravante denominada
simplesmente e a empresa

pessoa
jurídica de direito privado, com sede na RuaArmogaste José da Silveira,
Nº. 239, Quadra 02, Lote 22, Sala 01, Setor Centro Oeste, Goiânia - GO,
inscrita no CNPJ/MF nº. 08.220.251/0001-93 e Inscrição Municipal sob
o nº. 231.674-9 neste ato representada, na forma de seu Contrato Social,
pelo sócio brasileiro, solteiro, engenheiro
civil, inscrito no RG sob o n. 3414114 DGPC/GO e no CPF sob o n.
803.176.691-68, doravante denominada s implesmente

Este Termo Aditivo fundamenta-se no artigo 65 da Lei Federal nº.
8.666/93, com as alterações posteriores, exarado no processo
administrativo sob o n. 44717875/2011.

O presente Termo Aditivo tem como objeto a rerratificação do valor do
Contrato Nº. 005/2012, que passará a ser R$ 291.902,82 (duzentos e
noventa e um mil, novecentos e dois reais e oitenta e dois centavos).

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato de n. 005/2012, desde
que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo

TERMO ADITIVO

EXTRATOS
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Processo Administrativo nº 52723621/2013

:

CONTRATANTES

DATA

REPRESENTANTES

COMURG

LOCADORA

FINALIDAD

PRAZO

VALOR DO CONTRATO

FORO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 018/2012-DIR.C

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48657257/13

CONTRATANTES:

DATA:

REPRESENTANTES:

C O N T R A T A N T E

CONTRATADO

FINALIDADE:

: Companhia de Urbanização de Goiânia -
COMURG e

Goiânia, 05 de junho de 2013.

- Paulo de Tarso Batista -
e Paulo César Fornazier -

Ricardo Cezar de Espírito
Santo -

: Contrato de locação de imóvel urbano situado na Av.
T-63 c/Rua C-107, Qd-348 Lt-3/8 - JardimAmérica, nesta Capital, onde
será instalada a Divisão de Remoção III - 1º P.A.

Doze (12) meses.

: Global - R$ 10.800,00 dez mil e oitocentos
reais).

: Goiânia - GO.

Goiânia, 08 de maio de 2013.

Paulo de Tarso
Batista - e Paulo César Fornazier -

Nutia Aparecida Nogueira Lucena
Costa

Contrato de descarga de resíduos
sólidos comuns no aterro sanitário.

COMAR CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA

:

PRESIDENTE DIRETOR
ADM/FINANCEIRO.

:
SÓCIO PROPRIETÁRIO.

E

:

COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA - COMURG

COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE
GOIÂNIA- COMURG e MADEREIRADO ZEZINHO LTDA.

- C O M P A N H I A D E
URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA - COMURG -

PRESIDENTE DIRETOR
ADM/FINANCEIRO.

-
- Sócia Proprietária.

5 - PRAZO:

6 - VALOR:

7. PROCESSO nº:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO:

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

SIGNATÁRIOS:

OBJETO:

Concorrência Pública n.º
013/2010

VIGÊNCIA:
180 (cento e oitenta) dias,

29 (vinte e nove) de março de 2013.

Data daAssinatura: 12/06/2013.

PROF. NEYDE APARECIDA DA SILVA

COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA - COMURG

60 (sessenta) meses, contados a partir de
1º deAbril de 2013.

O MUNICÍPIO pagará ao LOCADOR o
aluguel mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o décimo dia do mês
subsequente ao vencido, após regular apresentação de conta.

51898532 / 2013.

51713737

Secretaria Municipal de Educação.

ENGEBRÁS - Engenharia Brasiliana Ltda.

Prof. Neyde Aparecida da Silva, Secretária
Municipal de Educação e o Sr. Fábio Barbosa Alvarenga, representante
legal da Contratada.

Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação
do Contrato n.º 017/2011, para a prestação de serviços e obras de
engenharia visando a construção de um Centro Municipal de Educação
Infantil no Setor Village Atalaia, conforme condições estabelecida no
instrumento contratual e no Edital da

e seus anexos.

O prazo de vigência do Contrato n.º 017/2011 fica
prorrogado por mais contados a partir do dia

Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N.º 017/2011

EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
URBANO Nº 024/2013-AJU

a

a



Diário Oficial do Município N° 5.612 - Segunda-feira - 17/06/2013 Página 46

DATA:

REPRESENTANTES:

C O N T R A T A N T E - C O M P A N H I A

CONTRATADO

FINALIDADE:

PRAZO:

VALOR DO ADITIVO

FORO

Goiânia, 29 de abril de 2013.

Paulo de Tarso
Batista - e Paulo César Fornazier -

Maria dos Reis Araújo da Silva

Contrato de descarga de resíduos
sólidos comuns no aterro sanitário.

12 meses.

R$ 27,52 (vinte e sete reais e
cinqüenta e dois centavos).

Goiânia - GO.

D E
URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA - COMURG -

PRESIDENTE DIRETOR
ADM/FINANCEIRO.

-
Sócia.

- Global -

:

PRAZO:

VALOR DO ADITIVO

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
025/2010-DIR.C

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40504036/10

CONTRATANTES:

12 meses.

R$ 27,52 (vinte e sete reais e
cinqüenta e dois centavos).

Goiânia - GO.

- Global -

FORO:

COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA - COMURG

COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE
GOIÂNIA - COMURG e MR VIDROS COMERCIO DE VIDROS
LTDA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018, 020, 021, 022 E 023/2013
REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 053/2013 - SRP

Interessado:
Processo nº:
Objeto:

Prazo:

Prefeitura Municipal de Goiânia / Secretaria Municipal de Saúde
48347860/2012

Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha para atender ao processo de abastecimento do Almoxarifado Central desta Secretaria, conforme
condições e especificações estabelecidas no Edital e seusAnexos.

12 (doze) meses, a partir desta data.
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HARIEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA

37669288

AMMA

COMETA COMÉRCIO ATACADISTA DE FOGOS EIRELI EPP

31355940

AMMA

COUTO E RODRIGUÊS LTDA

35031995

AMMA

J. FERRO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA,

43162185

,
torna público que requereu da Agência Municipal do meio Ambiente de
Goiânia - AMMA, processo nº , a licença Ambiental
Simplificada para atividade de fabricação e comercialização de
calçados e acessórios na Rua São Francisco, Qd. 79, Lt. 09, Jd. Novo
Mundo, Goiânia - GO, CEP: 747133-90.

,
CNPJ 05.922.660/0001-43 torna público que requereu da Agência
Municipal do meio Ambiente de Goiânia - AMMA, processo nº

, a renovação da licença Ambiental Simplificada para
atividade de fogos de artifício na Rua 210, Qd. 79, Lt. 21, nº 159, Sala
101, Setor Coimbra, Goiânia - GO.

, CNPJ 01.776.807/0002-64 torna
público que requereu da Agência Municipal do meio Ambiente de
Goiânia - AMMA, processo nº , a renovação da licença
Ambiental Simplificada para atividade de fogos de artifício na Rod.
GO-462, Qd. Área, Lt. Área, Fazenda São Domingos, Goiânia - GO.

torna
público que requereu da Agência Municipal de Meio Ambiente de
Goiânia-AMMA, a Licença Ambiental de Instalação e Operação do
processo nº , para atividade de (Comércio atacadista e
varejista de lubrificantes e filtros para veículos automotores). Situado
na Av. Castelo Branco, nº 3646, Qd. 16-B, Lt. 06-E, Bairro Rodoviário,
Goiânia - GO.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO E HUMANO - IDTECH

RESULTADO
EXTRATO DE ATA

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E
HUMANO - IDTECH,

Modalidade: Alienação e Aquisição Nº 003/2013.

OBJETO:

PROCESSO DE REFERÊNCIA:

DATA DE REALIZAÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS:

Alexsandro Jorge Lima

AMMA

O
Organização Social sem fins lucrativos, torna

público aos interessados o resultado da seguinte licitação:

Alienação de veículo ano/modelo 2008 da frota desta
Instituição e a aquisição de 01 (um) Veículo zero quilômetro tipo sedan,
visando atender as necessidades técnico-operacionais e administrativas
relativas ao Projeto de Desenvolvimento Tecnológico e Gestão dos
Sistemas de Informações em Saúde, oriundo do Contrato de Gestão
firmado entre esta Instituição e o Município de Goiânia/GO, através da
Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições e especificações
estabelecidas em Edital.

2013001180.

Dia
19/04/2013 às 16h00min.

Goiânia, aos 26 dias do mês de abril de 2013.

Pregoeiro

sedan

Total Geral: R$ 107.923,50 ( Cento e sete mil novecentos e vinte e três reais e cinqüenta centavos)

RESULTADO

EDITAIS DE COMUNICAÇÃO
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ASSINATURASEMESTRAL..................... R$ 160,00

VENDA AVULSA........................................ R$ 2,50

PUBLICAÇÕES DIVERSAS...................... R$ 20,00

EDIÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL ..... R$ 10,00

EDIÇÃO DO PLANO DIRETOR ............. R$ 34,00

(cento e sessenta reais)

(dois reais e cinquenta centavos)

(vinte reais) até 01 (uma) página, acima
de 01(uma) página R$ 5,00 (cinco reais)
por página ou fração;

(dez reais)

(trinta e quatro reais)

www.goiania.go.gov.br/governo
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