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1
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 10.575, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020
Inclui no Calendário Oficial de Eventos
do Município de Goiânia o “Dia dos
Animais” e a “Semana de Defesa,
Adoção, Proteção e Bem-Estar
Animal”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Estado de Goiás, aprova e eu,
PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a fazer parte do Calendário Oficial de Eventos do Município de
Goiânia o “Dia dos Animais” e a “Semana de Defesa, Adoção, Proteção e Bem-Estar Animal”.
Art. 2º O “Dia dos Animais” será comemorado, anualmente, no dia 04 de outubro
e a “Semana de Defesa, Adoção, Proteção e Bem-Estar Animal” será comemorada, anualmente,
na primeira semana do mês de outubro.
Art. 3º Durante a Semana de Defesa, Adoção, Proteção e Bem-Estar Animal
poderão ocorrer ações de divulgação em escolas, órgãos e espaços públicos, por meio de feiras de
adoções, palestras, materiais gráficos educativos tais como folders, cartazes, panfletos e materiais
similares.
Art. 4º A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esporte –
SME, da Secretaria Municipal de Saúde – SMS, da Agência Municipal do Meio Ambiente –
AMMA e da Secretaria Municipal de Governo – SEGOV, poderá estabelecer parcerias com
empresas e organizações privadas para a consecução dos objetivos desta Lei.
Art. 5º A Prefeitura poderá conceder premiação às escolas ou entidades que se
destacarem na execução de ações que envolvam os objetivos previstos nesta Lei.
Art. 6º O controle social sobre a aplicação desta Lei poderá ser realizado
individualmente pelos cidadãos interessados, pelas entidades representativas de Organizações
Não Governamentais – ONGs e parcerias privadas.
Art. 7º As ações previstas no caput deste artigo serão realizadas mediante
parcerias com entes particulares, sem gerar ônus para o Município.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 21 dias do mês de
dezembro de 2020.
IRIS REZENDE
Prefeito de Goiânia

Projeto de Lei de autoria do Vereador Zander
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Gabinete do Prefeito

Goiânia, 21 de dezembro de 2020
Mensagem nº G-067/2020
Veto Parcial ao Autógrafo de Lei nº 138/2020
PL – nº 186/2019, Processo nº 20190822
Autoria: Vereadora Dra. Cristina

RAZÕES DO VETO

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

No uso da prerrogativa que me é assegurada pelo art. 94, § 2º, da Lei
Orgânica do Município de Goiânia, restituo a essa Casa de Leis, Vetado Parcialmente,
o incluso Autógrafo de Lei n° 138, de 26 de novembro de 2020, que “Cria mecanismos
para adoção de medidas preventivas e de auxílio à mulher em situação de assédio ou
violência a serem adotadas por bares, restaurantes, casas noturnas e similares.”,
oriundo do Projeto de Lei n° 186/2019, Processo nº 20190822 de autoria da Vereadora
Dra. Cristina.
Recai o Veto Parcial ao art. 3º do Autógrafo de Lei em referência.
Esclarece-se que o Autógrafo de Lei nº 138/20, pela via da iniciativa
parlamentar, pretende criar mecanismos de combate ao assédio e à violência contra
mulheres em bares, restaurantes, casas noturnas e similares do Município de Goiânia.
Determina, ainda, que os respectivos estabelecimentos deverão adotar medidas de
prevenção e auxílio às mulheres, clientes ou funcionárias, que sejam vítimas de assédio
ou violência dentro de suas dependências, bem como discrimina o que se entende por
medidas de prevenção e auxílio à mulher, neste contexto, contemplando, pois, uma séria
de medidas a serem adotadas caso constada a agressão nos respectivos locais (arts. 1º e
2º).
Além disso, prevê que os bares, restaurantes, casas noturnas e similares
da Municipalidade poderão contar com o apoio da Poder Público local para o
oferecimento de treinamento para seus funcionários, com destaque para a Secretaria
Municipal de Política para as Mulheres e a Guarda Civil Metropolitana - Programa
Mulher Mais segura, e poderão estabelecer parcerias com a sociedade civil organizada,
associações e organizações não governamentais que trabalham nesta seara (art. 3º).
Dessa forma, entende-se que a normativa, além de imbuída de nobre
escopo protetivo, conforma-se à ordem constitucional, com exceção do art. 3º, da
proposição, que incorre em inconstitucionalidade normo dinâmica ao imiscuir-se nas
atribuições de órgãos, em específico, da Municipalidade.
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Afinal, o art. 3º, do Autógrafo de Lei, discorre sobre o funcionamento e as
atribuições de órgão e entidade autárquica, em específico, da Administração local, quais
sejam, a Secretaria Municipal de Política para as Mulheres e a Agência da Guarda Civil
Metropolitana.
Importante rememorar, todavia, que ao Chefe do Poder Executivo
compete deflagrar os processos legislativos referentes à criação, extinção e modificação
de cargos e empregos públicos, na administração municipal, como também a iniciativa
das proposições legislativas correlacionadas às atribuições dos órgãos administrativos e
das entidades da administração indireta.
Posto isso, a Constituição Federal, em seu art. 61, § 1°, disciplina as
matérias reservadas ao Poder Executivo Federal, dentre as quais se destacam as leis que
disponham sobre a organização administrativa dos órgãos e serviços públicos. Com
efeito, a Constituição do Estado de Goiás dispõe que compete privativamente ao
Prefeito dispor sobre a estruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos da
administração municipal (art. 77, inc. V). A Lei Orgânica do Município de Goiânia, por
seu turno, prescreve em seu art. 89, inciso III, competir ao Prefeito a iniciativa de
projetos de lei sobre as matérias atinentes à criação, estruturação e atribuições dos
órgãos públicos da administração municipal (g.).
Assim, pela leitura do inciso III, do art. 89, da LOM, supramencionado,
pode-se inferir que somente ao Prefeito assiste a iniciativa de projetos que criem, direta
ou indiretamente, atribuições para órgãos da administração pública local.
Exatamente neste contexto, vale ressaltar que o art. 3º da proposição
estabelece que os estabelecimentos em questão poderão contar com o apoio do Poder
Público Municipal para oferecimento de treinamento para seus funcionários, através da
Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Guarda Civil Metropolitana e
demais órgãos de apoio e defesa da mulher.
Percebe-se, assim, que o artigo em referência disciplina sobre matéria
inserida na competência reservada ao Prefeito, incidindo, assim, em vício de
inconstitucionalidade formal.
Assim sendo, somente os arts. 1º, 2º e 4º, do Autógrafo de Lei nº
138/2020 merecem subsistir, sendo o veto do art. 3º, da normativa, medida imperiosa.
Portanto, como os demais dispositivos legais em análise não usurpam
iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo e encontram-se em condições de serem
sancionados, conclui-se pelo Veto Parcial ao art. 3º do Autógrafo de Lei nº 138, de 26
de novembro de 2020, confiante na sua manutenção.

IRIS REZENDE
Prefeito de Goiânia
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Gabinete do Prefeito

LEI Nº 10.576, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020
Cria mecanismos para adoção de
medidas preventivas e de auxílio à
mulher em situação de assédio ou
violência a serem adotadas por
bares, restaurantes, casas noturnas
e similares.

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Estado de Goiás, aprova e
eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Bares, restaurantes, casas noturnas e similares deverão adotar
medidas preventivas e/ou de auxílio às mulheres, clientes e funcionárias, em situação de
assédio ou violência dentro dos seus estabelecimentos.

Art. 2º Entende-se por medidas preventivas ou auxílio às mulheres em
situação de assédio ou violência:

I – treinamento dos funcionários para identificação de situações de
assédio e/ou violência contra a mulher, incluindo assédio contras as próprias
funcionárias do estabelecimento;

II – garantia e oferecimento de espaço reservado para que a mulher esteja
em local seguro até a chegada de autoridades competentes;

III – comunicação imediata às autoridades competentes, Polícia Militar Patrulha Maria da Penha e Guarda Civil Metropolitana – Programa Mulher Mais Segura;

IV – o acompanhamento da mulher até seu meio de transporte quando
solicitado ou necessário;
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V – fixação de cartazes nos banheiros femininos ou em local visível com
a seguinte frase: “Este estabelecimento conta com treinamento para auxílio à mulheres
em situação de assédio e violência, FALE CONOSCO”;
VI – disponibilização de imagens quando o estabelecimento contar com
sistema de filmagens.

Art. 3º VETADO.

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

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA,

aos 21 dias do mês

de dezembro de 2020.

IRIS REZENDE
Prefeito de Goiânia

Projeto de Lei de autoria da Vereadora Dr.ª Cristina
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1
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 10.577, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020
Denomina de UPA Raul Rodrigues da
Silva a Unidade de Pronto
Atendimento localizada no Jardim
Guanabara III, nesta Capital.
A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Estado de Goiás, aprova e eu,
PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada de UPA Raul Rodrigues da Silva a Unidade de
Pronto Atendimento localizada na Rua GB14, esquina com Rua GB37 e Rua GB38, Quadra
61, Jardim Guanabara III, nesta Capital.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 21 dias do mês de
dezembro de 2020.

IRIS REZENDE
Prefeito de Goiânia

Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo
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1
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 10.578, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020
Altera dispositivos da Lei n.º 10.252,
de 02 de outubro de 2018, que Dispõe
sobre autorização para o uso de
Veículos Aéreos Não Tripulados VANTs no controle do trânsito e na
segurança urbana da Cidade de
Goiânia pela Secretaria Municipal de
Trânsito, Transporte e Mobilidade SMT, Companhia Metropolitana de
Transporte Coletivo - CMTC e
Guarda Civil Metropolitana - GCM e
da outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Estado de Goiás, aprova e eu,
PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Altera o caput do art. 1º, da Lei n.º 10.252, de 02 de outubro de 2018,
que Dispõe sobre autorização para o uso de Veículos Aéreos Não Tripulados - VANTs no
controle do trânsito e na segurança urbana da Cidade de Goiânia pela Secretaria Municipal de
Trânsito, Transporte e Mobilidade - SMT, Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo
- CMTC e Guarda Civil Metropolitana - GCM e da outras providências, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a regulamentar o uso de Veículos
Aéreos Não Tripulados – VANTs no controle do trânsito urbano, no
gerenciamento de rotinas e de sua segurança em geral, incluindo o
patrulhamento da Guarda Civil Metropolitana – GCM, Secretaria Municipal
de Trânsito, Transporte e Mobilidade – SMT, Companhia Metropolitana de
Transporte Coletivo – CMTC e da Agência Municipal do Meio Ambiente –
AMMA”. (NR)
Art. 2º O caput do art. 4º, da Lei n.º 10.252, de 02 de outubro de 2018, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º Fica liberado o uso estritamente pelo Poder Executivo Municipal,
Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade – SMT,
Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo – CMTC, Guarda Civil
Metropolitana – GCM e Agência Municipal do Meio Ambiente – AMMA das
Aeronaves Remotamente Pilotadas – RPA, denominadas drones, para
observar, registrar e intervir no controle do trânsito e/ou manifestações em
logradouro público, a fim de detectar ocorrências no trânsito urbano ou em
conglomerado de pessoas, bem como, no caso da segurança pública, onde
exista risco potencial de dano ou lesão à lei ambiental que prejudique a
população de Goiânia e no controle e monitoramento de áreas protegidas e
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áreas públicas”. (NR)
Art. 3º Altera os §§ 2º e 3º do art. 4º, da Lei n.º 10.252, de 02 de outubro de
2018, que passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º (...)
(...)
§ 2º As imagens obtidas terão como finalidade exclusiva a detecção de pontos
de estrangulamento no trânsito local, com a finalidade de intervenção da
equipe de operações da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e
Mobilidade – SMT, Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo –
CMTC, no caso da Guarda Civil Metropolitana – GCM no patrulhamento de
movimentações em que haja risco de violência para a população local e a
Agência Municipal do Meio Ambiente – AMMA no controle e monitoramento
das áreas protegidas e de áreas públicas. Essas imagens não poderão ser
utilizadas para outros fins, que não estejam definidos no art. 4º desta Lei.
§ 3º As fotografias e filmagens terão caráter sigiloso, com acesso restrito à
equipe definida pelo Poder Executivo Municipal, pela Secretaria Municipal
de Trânsito, Transporte e Mobilidade – SMT, Companhia Metropolitana de
Transporte Coletivo – CMTC, Guarda Civil Metropolitana – GCM e Agência
Municipal do Meio Ambiente – AMMA, que assinarão termo de
confidencialidade específico”. (NR)
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 21 dias do mês de
dezembro de 2020.

IRIS REZENDE
Prefeito de Goiânia

Projeto de Lei de autoria do Vereador Tiãozinho do Porto
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Gabinete do Prefeito
Goiânia, 21 de dezembro de 2020

MENSAGEM nº G-068/2020
Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 136/2020
PL – nº 073/2019, Processo nº 20190396
Autoria: Vereador Emilson Pereira
RAZÕES DO VETO
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
No uso da prerrogativa que me é assegurada pelo art. 94, § 2º, da Lei
Orgânica do Município de Goiânia, restituo a essa Casa de Leis, Vetado Integralmente,
o incluso Autógrafo de Lei n° 136, de 25 de novembro de 2020, que “Altera a ementa e
o art. 1º, da Lei n.º 8.338, de 06 de outubro de 2005, que Dispõe sobre a
obrigatoriedade da manutenção de aparelho desfibrilador externo automático nos
aeroportos, shoppings centers, centros empresariais, estádios de futebol, hotéis, hiper e
supermercados, casas de espetáculos, clubes, academias e locais de trabalho, no âmbito
do Município de Goiânia e dá outras providências”, oriundo do Projeto de Lei n°
073/2019, Processo nº 20190396, de autoria do Vereador Emilson Pereira.
Em análise ao aludido Autógrafo de Lei, o mesmo pretende, pela via de
iniciativa parlamentar, modificar a ementa da Lei Municipal nº 8.338/2005, a fim de que
o preâmbulo do diploma legal passe a vigorar com redação diversa daquela contemplada
para o dispositivo (art. 1º).
Ademais, altera, através de seu art. 2º, a redação do caput, do art. 1º, da
legislação, bem com a redação dos §§ 1º e 2º, e insere o § 3º, do respectivo diploma
legal.
Dessa forma, passa a exigir a manutenção de kit de primeiros socorros,
paralelamente a manutenção de aparelho desfibrilador externo automático, nos
aeroportos, shoppings centers, centros empresariais, estádios de futebol, hotéis, casas de
espetáculos, clubes, academias e locais de trabalho do Município de Goiânia com
concentração/circulação média de pessoas igual ou superior a 800 (oitocentos)
indivíduos a cada dia.
Além disso, passa a especificar o conteúdo do kit de primeiros socorros a
ser disponibilizado pelos empreendimentos e a forma de manutenção do aparelho
desfibrilador em cada qual.
Por fim, também estabelece parâmetros de condutas a serem observados
na utilização dos equipamentos, exigindo, para tanto, a capacitação de pelo menos 5%
(cinco por cento) do pessoal dos destinatários através do curso de “Suporte Básico de
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Vida”, a ser ministrado por entidade credenciada pelo Conselho Nacional de
Ressuscitação.
Assim sendo, apesar do nobre escopo protetivo da normativa, o
Autógrafo de Lei em comento não merece prosperar, pelos motivos a seguir delineados.
Inicialmente, ressalta-se que a Lei nº 9.807, de 29 de abril de 2016, já
assegura, de forma mais ampla, a obrigatoriedade de manutenção de uma unidade de
combate a incêndio e prestação de primeiros socorros, constituída por Corpo de
Bombeiros Civil, nos estabelecimentos que especifica (caput do art. 1º).
Além disso, a referida Lei além de já exigir um kit completo de primeiros
socorros, incluso itens como prancha e tala de imobilização, exige equipamentos
obrigatórios bem como recurso de pessoal. Vejamos:
LEI Nº 9.807, DE 29 DE ABRIL DE 2016
Art. 1º É obrigatória à manutenção de uma unidade de combate a incêndio e de
prestação de primeiros socorros, composta por Corpo de Bombeiros Civis, nos
estabelecimentos que esta Lei especifica.
Art. 2º Os estabelecimentos a que se refere o art. 1º são:
I - Shopping Center;
II - Hipermercado;
III - Grandes lojas de departamentos;
IV - Campus Universitário;
V - Empresa de Grande Porte instalada em imóvel com área superior construída
a 3.000 m² (três mil metros quadrados);
VI - Qualquer estabelecimento que receba grande concentração de pessoas, em
número superior a 2.000 (duas mil pessoas).
§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - Shopping Center: empreendimento empresarial, com reunião de lojas
comerciais, restaurantes, cinemas, em um só conjunto arquitetônico;
II - Hipermercado: supermercado grande, que, além dos produtos tradicionais,
venda outros como eletrodomésticos e roupas;
III - Campus Universitário: conjunto de faculdades e/ou escolas para
especialização profissional e científica, instalado em imóvel com área superior
construída a 3.000 m² (três mil metros quadrados).
§ 2º No caso de hipermercados ou de outro estabelecimento mencionado nesta
lei, que seja associado a shopping Center, a unidade de combate a incêndio e
prestação de primeiros socorros poderá ser única, atendendo ao Shopping
Center e o estabelecimento associado.
Art. 3º No que tange à organização, cada unidade de combate a incêndio e
prestação de primeiros socorros deverá ser estruturada do seguinte modo:
I - Recurso de pessoal:
a) no mínimo 3 (três) bombeiros civis por turno de trabalho, de nível básico,
combatente direto ou não do fogo;
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b) 1(um) bombeiro civil líder por turno de trabalho, formado como técnico em
prevenção e combate a incêndio, em nível de ensino médio, comandante de
guarnição em seu horário de trabalho;
c) 1(um) bombeiro civil mestre, formando em engenharia, com especialização
em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo Departamento de
Prevenção e Combate a Incêndio dos estabelecimentos que esta Lei menciona;
II - Equipamentos Obrigatórios:
(...)
e) kit completo de primeiros socorros, incluso itens como prancha e tala de
imobilização; (g.)

Importante salientar, ainda, que proposta do Autógrafo de Lei 136/2020,
a par de exigir a obrigatoriedade do kit de primeiros socorros para os estabelecimentos
que especifica, excluiu as rodoviárias, hiper e supermercados da exigência da
manutenção de aparelho desfibrilador externo automático em suas dependências,
ao alterar a ementa da Lei nº 8.338, de 06 de outubro de 2005, e o caput do art. 1º.
Vejamos:
LEI Nº 8.338, DE 06 DE OUTUBRO DE 2005
Dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção de aparelho desfibrilador
externo automático nos aeroportos, shoppings centers, centros empresariais,
estádios de futebol, hotéis, hiper e supermercados, casas de espetáculos,
clubes, academias e locais de trabalho, no âmbito do Município de Goiânia e
dá outras providências. (ementa)
Art. 1º Aeroportos, rodoviárias, shoppings centers, centros empresariais,
estádios de futebol, hotéis, hiper e supermercados, casas de espetáculos,
clubes, academias e locais de trabalho, com concentração/circulação média
diária de 800 (oitocentos) ou mais pessoas, ficam obrigadas a manter os
aparelhos de desfibrilador externo automático, em suas dependências, no âmbito
do Município de Goiânia. (Redação conferida pelo art. 1º da Lei nº 10.553, de
12 de novembro de 2020.)
AUTÓGRAFO DE LEI Nº 136 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020
Dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção de kit de primeiros socorros e
aparelho desfibrilador externo automático nos aeroportos, shoppings centers,
centros empresariais, estádios de futebol, hotéis, casas de espetáculos, clubes,
academias e locais de trabalho, no âmbito do Município de Goiânia e dá outras
providências. (ementa)
Art. 1º Aeroportos, shoppings centers, centros empresariais, estádios de futebol,
hotéis, casas de espetáculos, clubes, academias e locais de trabalho, com
concentração/circulação média diária de 800 (oitocentas) ou mais pessoas,
ficam obrigadas a manter kit de primeiros socorros e aparelho desfibrilador
externo automático em suas dependências, no âmbito do Município de Goiânia.

Destarte, observando a Lei nº 8.338/2005 que se pretende alterar,
verifica-se que a mesma é aplicável a uma infinidade de estabelecimentos, abarcando
shoppings, aeroportos, estádios de futebol etc., que pela quantidade de pessoas (800
pessoas) e por força de diferentes dispositivos legais, tais como a Norma Técnica
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17/2019, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás CMB/GO, já são
obrigadas, inclusive, a ter Brigadas de Incêndio que tem, em outras atribuições:
5.5.2 Ações de emergência:
a) Identificação da situação;
b) Alarme/abandono de área;
c) Acionamento do Corpo de Bombeiros Militar e/ou ajuda externa;
d) Corte de energia;
e) Primeiros socorros;
f) Combate ao princípio de incêndio;
g) Recepção e orientação ao Corpo de Bombeiros Militar. (g.)

No caso de locais de trabalho, também abarcados pela Lei nº 8.338/2005,
a Norma Regulamentadora nº 4, do Ministério do Trabalho e Emprego, atualmente
abarcado pelo Ministério da Economia, pode determinar, a depender do grau de risco da
empresa, que estejam presentes profissionais de saúde, tais como médicos do trabalho,
enfermeiros do trabalho e auxiliares/técnicos de enfermagem. Assim, acompanha-se o
entendimento que tais profissionais devam ter liberdade técnica para eles mesmos
definirem qual o melhor conteúdo do kit de primeiros socorros a depender das
atividades desempenhadas na empresa.
Dessa forma, a criação de mais uma obrigação no sentido de garantir
adequada promoção de primeiros socorros resultaria em redundância e não traria
benefícios consideráveis, além de retirar da norma vigente a exigência das rodoviárias,
hiper e supermercados de disponibilizarem aparelho desfibrilador externo.
Outrossim, verifica-se na propositura do presente projeto, de que há a
indicação de que nos kits de primeiros socorros sejam colecionados, dentre outros, uma
(01) caixa de dois fármacos distintos e apenas (01) um par de luvas. Considerando que
tais locais devam ter circulação superior a 800 (oitocentas) pessoas por dia para
aplicação do dispositivo legal em questão, talvez essa quantidade não seja suficiente
sequer para um atendimento de emergência e, ainda, corre-se o risco de haver
administração de medicação em pessoas sensíveis ao composto ativo, agravando a
situação.
Por fim, verifica-se que nas fls. 33/35 do Projeto de Lei nº 073/2019, foi juntado
Relatório da CCJR que trata de projeto de lei e assunto diverso, devendo, portanto ser
desconsiderado.

Por todo o exposto, impõe-se o veto ao Autógrafo de Lei nº 136, de 25 de
novembro de 2020, razão pela qual restituo Integralmente Vetado, confiante na sua
manutenção.
Atenciosamente,
IRIS REZENDE
Prefeito de Goiânia
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Gabinete do Prefeito

Goiânia, 21 de dezembro de 2020

MENSAGEM nº G-069/2020
Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 137/2020
PL – nº 036/2019, Processo nº 20190219
Autoria: Vereador Tiãozinho Porto

RAZÕES DO VETO

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

No uso da prerrogativa que me é assegurada pelo art. 94, § 2º, da Lei
Orgânica do Município de Goiânia, restituo a essa Casa de Leis, Vetado Integralmente,
o incluso Autógrafo de Lei n° 137, de 25 de novembro de 2020, que “Institui os Jardins
de Chuva no Município de Goiânia”, oriundo do Projeto de Lei n° 036/2019, Processo nº
20190219, de autoria do Vereador Tiãozinho Porto.
Em análise ao aludido Autógrafo de Lei, o mesmo busca instituir Jardins
de Chuva nas rotatórias, calçadas e canteiros centrais na cidade de Goiânia, buscando
melhorar o escoamento e absorção de águas pluviais, além de estabelecer normas para
sua promoção (art. 1º).
Afere-se dos diversos dispositivos do Autógrafo de Lei em análise que,
nos termos do inciso I, do seu art. 5º, buscar obrigar que a Administração Pública
Municipal implante os referidos Jardins de Chuva em rotatórias, calçadas e canteiros
centrais do Município.
Ademais, conforme consta no art. 10, a pretensa inovação legislativa
busca criar atribuições para a Agência de Regulação, Controle, Fiscalização de Serviços
Públicos de Goiânia – ARG, encarregando-a de fiscalizar as instituições que forem
denunciadas quanto ao cumprimento do disposto na proposta, além de prever que a
Prefeitura só deverá emitir licenças com o projeto do Jardim de Chuva.
Conforme se depreende da matéria proposta, busca-se, via deflagração de
parlamentar municipal, criar normas que dispõem sobre estruturação, atribuições e
funcionamento das entidades e órgãos da administração municipal, assim como a
organização administrativa do Poder Público Municipal, além de versar sobre política e
instrumentos de drenagem urbana.
Ocorre que tal matéria é regulamentada em diversos dispositivos do
Plano Diretor de que trata a Lei Complementar Municipal nº 171/2007, do Código de
Obras de Goiânia instituído pela Lei Complementar nº 177/2007, bem como por lei
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municipal específica – Lei nº 9.511, de 15 de dezembro de 2014, que já “estabelece
regras de Controle de Águas Pluviais e Drenagem Urbana e dá outras providências”.
Neste contexto, notório que o chamado Jardim de Chuva é apenas um dos
inúmeros instrumentos técnicos de gestão de águas pluviais existentes, largamente
utilizado em Goiânia de longa data.
Portanto, não cabe ao legislador e à lei determinar a execução da obra de
implantação do Jardim de Chuva em logradouro público ou privado, sendo esta
definição eminentemente técnica.
Assim, o que deve determinar a opção pela implantação de quaisquer dos
instrumentos de gestão de águas pluviais existentes são as características ambientais
específicas da área objeto da intervenção, segundo avaliação técnica de profissionais de
engenharia civil.
Ademais, padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa,
lei municipal que, resultante de iniciativa parlamentar, imponha políticas de prestação
de serviços públicos para órgãos da Administração Pública, conforme afere-se das
fundamentações a seguir.
A criação de programas com previsão de novas obrigações aos órgãos
municipais é atividade nitidamente administrativa, representativa de atos de gestão, de
escolha política para a satisfação das necessidades essenciais coletivas, vinculadas aos
Direitos Fundamentais. Assim, privativa do Poder Executivo.
Cabe essencialmente à Administração Pública, e não ao legislador,
deliberar a respeito da conveniência e oportunidade de programas em benefício da
população. Trata-se de atuação administrativa que decorre de escolha política de gestão,
na qual é vedada intromissão de qualquer outro poder.
O processo legislativo estabelecido pela Constituição do Estado (em
norma repetida da Constituição Federal) e na Lei Orgânica do Município de Goiânia
prevê que, a criação de leis que tratem da estruturação, atribuições e funcionamento dos
órgãos do Poder Executivo, assim como aquelas referentes à organização administrativa
é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.
Isso porque, sendo a matéria veiculada no presente Autógrafo de Lei de
interesse preponderante desse Poder, é importante que a ele se reserve a iniciativa de
leis que tratem dessa matéria.
Cumpre recordar, nesse passo, o ensinamento de Hely Lopes Meirelles1,
anotando que:
“a Prefeitura não pode legislar, como a Câmara não pode administrar. Cada um
dos órgãos tem missão própria e privativa: a Câmara estabelece regras para a
Administração; a Prefeitura as executa, convertendo o mandamento legal,
1 Direito municipal brasileiro, 15ªed., atualizada por Márcio Schneider Reis e Edgard Neves da Silva, São
Paulo, Malheiros, 2006, p.708 e 712
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genérico e abstrato, em atos administrativos, individuais e concretos. O
Legislativo edita normas; o Executivo pratica atos segundo as normas. Nesta
sinergia de funções é que residem a harmonia e independência dos Poderes,
princípio constitucional (art.2º) extensivo ao governo local. Qualquer atividade,
da Prefeitura ou Câmara, realizada com usurpação de funções é nula e
inoperante”.

Sintetiza, ademais, que toda deliberação da Câmara que invadir ou retirar
atribuição da Prefeitura ou do Prefeito – é nula, por ser ofensiva ao princípio da
separação de funções dos órgãos do governo local (CF, art. 2º c/c o art. 31), podendo ser
invalidada pelo Poder Judiciário.
Posto isso, a Constituição Federal, em seu art. 61, § 1°, disciplina as
matérias reservadas ao Poder Executivo Federal, dentre as quais se destacam as leis que
disponham sobre a organização administrativa dos órgãos e serviços públicos. Com
efeito, a Constituição do Estado de Goiás dispõe que compete privativamente ao
Prefeito dispor sobre a estruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos da
administração municipal (art. 77, inc. V). A Lei Orgânica do Município de Goiânia, por
seu turno, prescreve em seu art. 89, inciso I, competir ao Prefeito a iniciativa de
projetos de lei sobre as matérias atinentes à organização administrativa, e inciso III,
acerca da criação, a estruturação e as atribuições dos órgãos públicos da
administração municipal (g.).
Seguindo pelos temas vertidos na proposta legislativa, há ainda
orientação jurisprudencial consolidada do Supremo Tribunal Federal – STF no sentido
que a iniciativa de leis atinentes ao conjunto de atribuições e tarefas a cargo das
entidades da Administração Pública resta reservada ao Chefe do Poder Executivo, não
podendo o Parlamento, por iniciativa própria, dispor sobre a temática.
Soma-se, ainda, para a criação de novas despesas públicas para a
Administração Municipal, pretendendo-se obrigar que o Município de Goiânia arque
com uma nova contrapartida frente às novas atividades criadas pelo Autógrafo de Lei.
Se assim o é, afigura-se necessário reconhecer que, novamente, não
merece prosperar a proposição de iniciativa parlamentar, dado outro manifesto vício de
inconstitucionalidade formal que a macula.
Afinal, padece de inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, Lei
Municipal que decorre de projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo Municipal
que prevê aumento de despesa, infringindo, ainda, o art. 135 da Lei Orgânica do
Município de Goiânia:
Art. 135 - É da competência do Poder Executivo a iniciativa das leis orçamentárias e
das que abram créditos, fixem vencimentos e vantagens dos servidores públicos,
concedam subvenção ou auxilio ou, de qualquer modo, autorizem, criem ou
aumentem a despesa pública.

Logo, claro é que a inovação legislativa de iniciativa parlamentar
acarretaria em novas despesas públicas não previstas pela Administração Municipal,
devendo estas ocorrer por novas dotações orçamentárias próprias.
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Não obstante os diversos vícios que culminam o presente Autógrafo,
rememora-se que a pretensa inovação legislativa busca em seus arts. 7º e 8º de se tentar
criar a aplicação de multas no caso de não cumprimento das disposições propostas.
Ora, confirma-se que citado dispositivo exige a obrigação de fiscalização
do Município, além da imposição de aplicar sanções pecuniárias, configurando tratar-se
de legislação concernente ao exercício do Poder de Polícia Administrativa.
Se assim o é, confirma-se ainda que o Autógrafo de Lei invade
competência de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, padecendo-se, ainda,
de nova espécie de inconstitucionalidade formal (nomodinâmica) propriamente dita,
agora do tipo subjetiva.
Compreende-se que não pode validamente um projeto de lei de iniciativa
parlamentar impor fiscalização e sanção administrativa para supostos infratores que,
reflexamente, exige da administração pública a criação de, no mínimo, cargos públicos
de fiscais ou, ao menos, a criação de funções gratificadas correspondentes, ou, ainda,
que imponham atribuição nova para órgãos do Poder Executivo.
Por conseguinte, nota-se grande carga de jurisprudência que insiste com
o entendimento de que, mormente, a ação estatal correspondente à fiscalização/autuação
corresponde à nova atribuição para os órgãos públicos do Poder Executivo e que o
projeto de lei de iniciativa parlamentar – que institui Poder de Polícia
Administrativo – seria irremediavelmente inconstitucional.
Por fim, é de atentar que a pretensa inovação legislativa busca criar
requisitos e condições para concessão de licença de novos empreendimentos cuja
construção e manutenção provoquem a impermeabilização do solo em área superior a
500m², além dos empreendimentos que envolvam parcelamento do solo para fins
urbano e os condomínios implantados em diversas regiões do Município de Goiânia,
nos termos previstos nos incisos II, III, IV e V do art. 5º.
Nota-se que as novas determinações afrontam e criam novos requisitos
não previstos na Lei Complementar nº 177, de 09 de janeiro de 2008, que dispõe sobre o
Código de Obras e Edificações do Município de Goiânia e dá outras providências.
Sendo assim, para se alterar e criar matérias concernentes a
procedimentos administrativos, executivos e fiscais das obras e edificações no território
do Município de Goiânia, quando constitui-se em atividades edilícias, de qualquer
natureza e domínio, deverá a legislação local ater-se as determinações contidas no
referido Código ou buscar sua alteração formal.
Por tratar-se de projeto de lei ordinária, os dispositivos contidos na
pretensa inovação legislativa não são aptos a alterar o Código de Obra e Edificações do
Município de Goiânia, necessitando de um projeto de lei complementar para tanto, nos
termos do art. 91, III, da Lei Orgânica do Município:
Art. 91 - São objetos de leis complementares as seguintes matérias:
III - Código de Obras;
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Desse modo, o aludido Autógrafo de Lei afigura-se ingerências do Poder
Legislativo sobre o Poder Executivo, com invasão em função do Poder Executivo de
gestão administrativa, vulnerando a normas legais de iniciativa privativa de projeto de
lei, além de possuir ilegalidades quanto ao tipo de procedimento legislativo que busca
criar e alterar dispositivos concernentes às obras e edificações do Município.
Por todo o exposto, impõe-se o veto ao Autógrafo de Lei nº 137, de 25 de
novembro de 2020, razão pela qual restituo Integralmente Vetado, confiante na sua
manutenção.

Atenciosamente,

IRIS REZENDE
Prefeito de Goiânia
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Gabinete do Prefeito

Goiânia, 21 de dezembro de 2020
MENSAGEM nº G-070/2020
Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 134/2020
PL – nº 227/2018, Processo nº 20181348
Autoria: Vereadora Sabrina Garcêz
RAZÕES DO VETO
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
No uso da prerrogativa que me é assegurada pelo art. 94, § 2º, da Lei
Orgânica do Município de Goiânia, restituo a essa Casa de Leis, Vetado Integralmente,
o incluso Autógrafo de Lei n° 134, de 25 de novembro de 2020, que “Proíbe a
realização de cursos de ensino à distância na área da saúde e dá outras providências”,
oriundo do Projeto de Lei n° 227/2018, Processo nº 20181348, de autoria da Vereadora
Sabrina Garcêz.
Em análise ao aludido Autógrafo de Lei, o mesmo pretende vedar, via
iniciativa parlamentar municipal, a realização de qualquer curso na modalidade de
ensino à distância na rede pública e na rede privada de ensino, proibindo que todas as
instituições de ensino com sede no Município de Goiânia utilize da referida modalidade,
além de abranger os níveis de ensino de nível superior, de pós-graduação e de cursos
técnicos na área da saúde.
Soma-se ainda da tentativa de se criar a aplicação de multa diária no
valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) às instituições que descumprirem a citada
vedação, triplicando no caso de reincidência e possível cassação de alvará de
funcionamento, nos termos do art. 2º do Autógrafo em análise.
Pois bem, a Constituição Federal de 1988 é detalhista em relação ao
direito à educação. São mais de vinte previsões que estabelecem diretrizes, limites e
principios gerais, recursos e meios a serem adotados.
Nesse complexo de princípios e regras constitucionais, verdadeira
política pública de curto, médio e longo prazos, que se desdobra em direitos e deveres, a
Constituição individualiza a educação como bem jurídico, dado o seu papel fundamental
no desenvolvimento nacional e com a construção de uma sociedade justa e solidária (art.
3º) e, bem assim, para o desenvolvimento da pessoa e ao exercício dos demais direitos
civis, políticos, econômicos, sociais e culturais (art. 205).
Definidos os fundamentos axiológicos e teleológicos do direito à
educação, a Constituição Federal cerca-o de garantias, estende a sua titularidade da
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pessoa humana à sociedade, ao Estado, às gerações futuras e, de forma correlata, insere
o Estado, a sociedade, a família e o próprio indivíduo no pólo passivo do direito.
Por outro lado, a Constituição insiste na colaboração entre os sistemas de
ensino como forma de mitigação de um modelo federativo centralizado, pouco
colaborativo e ineficiente em termos de assegurar igualdade de oportunidade e
qualidade de ensino a todos.
Explana-se, oportunamente, que, nos termos do art. 1º do Decreto
Federal nº 9.057, de 25 de maio de 2.107, que “considera-se educação à distância a
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de
ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação
e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com
acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades
educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e
tempos diversos.”
Soma-se que o ensino à distância (EAD) é uma modalidade em ascensão
no Brasil. Todo ano, milhares de novos cursos são reconhecidos pelo MEC e as
matrículas em graduações a distância já passam de um milhão, de acordo com o último
Censo do Ensino Superior.
Confirma-se por análises objetivas que graças as modalidades de ensino à
distância pessoas que antes não tinham condições de frequentar uma instituição de
ensino de forma presencial podem obter um diploma de nível técnico e superior
reconhecido pelo MEC com o máximo de comodidade e o mínimo de deslocamentos.
Após compreender que há fundamentos jurídicos aptos a respaldar o
sistema de ensino à distância – seja em razão dos principios constitucionais da
dignidade da pessoa humana, seja em virtude dos demais dispositivos que delineiam os
fundamentos básicos da educação a distância em nosso país – constata-se a necessidade
de discutir sobre a competência para legislar acerca da matéria.
Na repartição de competências materiais e legislativas do tema educação
entre os entes federados, a Constituição combina atribuições privativas a atribuições
comuns. A fórmula é extremamente complexa: não há correspondência entre a
titularidade das competências legislativas e materiais, salvo no caso da União; as
competências de execução estão concentradas em Estados e Municípios, que precisam
de indução e incentivo financeiro federal para execução de encargos e programas
educacionais. As competências legislativas estão centralizadas na União, mesmo em
relação às concorrentes previstas no art. 24 da Constituição Federal.
Entretando, o art. 24, inciso IX, da Constituição Federal, preleciona que
compete somente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente
sobre a educação:
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:
IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa,
desenvolvimento e inovação; (g.)
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Sendo assim, deve a União estabelecer normas gerais, cumprindo, para os
Estados e para o Distrito Federal, as normas específicas sobre a matéria.
Em nosso país, a Lei Federal nº 9.394/96 estabelece as “Diretrizes e
Bases da Educação Nacional”, abalizada como uma norma geral de ensino e educação a
ser seguida por todos os entes federativos.
Verifica-se, portanto, que há na legislação pátria lei que estabelece norma
geral sobre as diretrizes e bases da educação nacional, incluindo a previsões
concernentes ao ensino à distância, não podendo os demais entes federativos legislar de
maneira contrária as suas previsões legais.
Logo, a intenção parlamentar municipal de se tentar proibir o direito ao
ensino à distância em determinados ramos do saber invade matéria de competência
legislativa reservada à União, e, em segundo momento, a competência legislativa dos
estados-membros, interferindo diretamente no âmbito de competências constitucionais
designadas aqueles entes federativos para legislar sobre os temas vertidos no presente
Autógrafo.
Dito isso, conclui-se que o Autógrafo de Lei encontra-se, em um
primeiro momento, eivado de inconstitucionalidade formal (nomodinâmica)
propriamente dita, do tipo orgânica, por decorrer da violação de norma definidora do
ente competente para tratar da matéria veiculada.
Imperioso destacar, ainda, que a citada Lei Federal nº 9.394, de 20 de
dezembro 1996, que estabeleceu as “Diretrizes e Bases da Educação Nacional”, sendo
a atual a norma geral de ensino e educação a ser seguida por todos os entes federativos,
estabeleceu em diversos de seus dispositivos a autorização e a regulamentação das
modalidades de ensino à distância.
Verifica-se, oportunamente, que há na legislação pátria permissão e
regulamentação das bases do direito à educação a distância, não podendo um ente
municipal legislar de maneira contrária as suas previsões legais, sob pena de ilegalidade.
Confirma-se o exposto citando-se, a título meramente exemplificativo, o
art. 80 da Lei Federal nº 9.394/1996:
Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de
programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de
educação continuada.
§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida
por instituições especificamente credenciadas pela União.
§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de
diploma relativos a cursos de educação a distância. (g.)

Soma-se ainda que Decreto Federal nº 9.057, de 25 de maio de 2017,
regulamenta o citado art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelecendo
normas concernentes a educação à distância.
O citado ato normativo prevê expressamente que a educação superior
poderá ser ofertadas na modalidade a distância, confirmando-se que a criação, a
organização, a oferta e o desenvolvimento de cursos a distância observarão a legislação
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em vigor e as normas específicas expedidas pelo Ministério da Educação, não podendo
um ente municipal, por meio de sua legislação local, violar as citadas previsões e
permissões:
Art. 2º A educação básica e a educação superior poderão ser ofertadas na
modalidade a distância nos termos deste Decreto, observadas as condições de
acessibilidade que devem ser asseguradas nos espaços e meios utilizados. (g.)
Art. 3º A criação, a organização, a oferta e o desenvolvimento de cursos a
distância observarão a legislação em vigor e as normas específicas expedidas pelo
Ministério da Educação. (g.)

Do exposto, confirma-se que a pretensa inovação legislativa local
encontra-se reiteradamente contrária a legislação federal que disciplina a matéria
vertida nos autos, confirmando-se, ainda, pela sua latente ilegalidade.
Não obstante os diversos vícios que culminam o presente Autógrafo,
rememora-se que a proposição em comento busca em seu art. 2º de se tentar criar a
aplicação de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) às instituições que
descumprirem a citada vedação, triplicando no caso de reincidência e possível cassação
de alvará de funcionamento.
Ora, confirma-se que o citado dispositivo exige a obrigação de
fiscalização do Município, além da imposição de aplicar sanções pecuniárias,
configurando tratar-se de legislação concernente ao exercício do Poder de Polícia
Administrativa.
Se assim o é, confirma-se que o Autógrafo de Lei invade competência
de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, padecendo-se, ainda, de nova
espécie de inconstitucionalidade formal (nomodinâmica) propriamente dita, agora do
tipo subjetiva.
Compreende-se que não pode validamente um projeto de lei de
iniciativa parlamentar impor fiscalização e sanção administrativa para supostos
infratores que, reflexamente, exige da administração pública a criação de, no mínimo,
cargos públicos de fiscais ou, ao menos, a criação de funções gratificadas
correspondentes, ou ainda, que imponham atribuição nova para órgão do Poder
Executivo.
Por todo o exposto, impõe-se o veto ao Autógrafo de Lei nº 134, de 25 de
novembro de 2020, razão pela qual restituo Integralmente Vetado, confiante na sua
manutenção.
Atenciosamente,
IRIS REZENDE
Prefeito de Goiânia
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Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 2173, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020
Altera o Decreto nº 1.248, de 26 de abril de
2019, que designou membros para compor a
Unidade de Coordenação do Plano de Ação
Goiânia Sustentável (UCPA) e dá outras
providências.

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribuições legais previstas
no art. 115, incisos II, IV e VIII, da Lei Orgânica do Município de Goiânia, e considerando
a apresentação da documentação que comprova a não ocorrência das vedações do art. 20A, da Lei Orgânica do Município de Goiânia, regulamentada pelo Decreto nº 264, de 27 de
janeiro de 2016,
D E C R E T A:
Art. 1º O inciso IV, do art. 1º, do Decreto nº 1.248, de 26 de abril de 2019,
que designou membros para compor a Unidade de Coordenação do Plano de Ação Goiânia
Sustentável (UCPA), criada pelo Decreto nº 2.617, de 19 de abril de 2013, passa a vigorar
com a seguinte alteração:
“Art. 1º ...
(...)
IV – Técnicos – Nível 2:
(...)
- Kiomy Rodrigues Tanaka de Santana – matrícula nº 1068962
(...).” NR
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
permanecendo inalterados os demais termos do referido ato.

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 21 dias do mês
de dezembro de 2020.

IRIS REZENDE
Prefeito de Goiânia
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Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 2174, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

Estabelece normas para o período da
pandemia da COVID-19, altera o
decreto que especifica e dá outras
providências.

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribuições legais

previstas:
- no art. 11, XXI; no art. 115, II, IV e VIII da Lei Orgânica do Município de
Goiânia;
- no disposto na Lei Federal n.° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020;
- na Portaria n.° 454, de 20 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que
declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária da COVID19 e a necessidade premente de envidar todos os esforços para reduzir a
transmissibilidade e oportunizar manejo adequado dos casos confirmados;
- no art. 4°, do Decreto estadual n.° 9.653, de 19 de abril de 2020, que
estabeleceu que os municípios, no exercício de sua competência concorrente, poderão,
sob sua responsabilidade sanitária, impor restrições adicionais ou flexibilizar as
existentes para a abertura de atividades econômicas, sociais, ou particulares; e
Considerando:
- que é realizada continuamente a análise sistemática dos indicadores
epidemiológicos e de capacidade assistencial técnica pela Secretaria Municipal de
Saúde, por meio de Notas Técnicas, Portarias e outros atos correlatos;
- que a exigência de protocolos sanitários bastante restritivos e necessários
para a realização de atividades econômicas e não econômicas favorecerá o controle da
proliferação da COVID-19;
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- que as ações de restrição de funcionamento representam uma decisão
política multidimensional, envolvendo o equilíbrio entre os benefícios de saúde pública
com outros impactos sociais e econômicos, com a permanente possibilidade de revisar as
abordagens à medida que mais evidências científicas aparecerem;
- que as atividades de fiscalização são imprescindíveis para a manutenção
da efetividade das medidas de prevenção e enfrentamento da pandemia da COVID-19;
- que as atividades de lazer decorrentes das visitações no Parque Mutirama
são proporcionadas à população, em sua maioria, ao ar livre, permitindo adequado
distanciamento social e que uma redução na capacidade do público permitirá protocolos
bastante rígidos de higiene nos equipamentos;
- que a capacidade diária de utilização do Parque Mutirama é de 10.000
(dez mil) pessoas e que o horário de funcionamento é das 8h às 18h, em condições
normais,
D E C R E T A:
Art. 1° Fica autorizada a utilização do Parque Mutirama com controle de
acesso de no máximo 1.000 (mil) pessoas por dia com horário reduzido de
funcionamento das 10h às 16h (dez às dezesseis horas).
§1° O acesso ao Parque não será permitido sem o uso de máscara
cobrindo boca e nariz, devendo os brinquedos e equipamentos passar por higienização
periódica, conforme protocolos estabelecidos.
§2° O horário e a capacidade estabelecidos no caput deste artigo poderão
ser revistos e ampliados gradualmente caso as condições sanitárias e epidemiológicas
permitam, desde que amparadas por Nota Técnica da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2° Fica revogada a alínea “a”, do inciso II, do art. 13 do Decreto n.°
736, de 13 de março de 2020.
Art. 3º Para a realização das atividades de que trata este Decreto cabe à
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estabelecer protocolos sanitários necessários, nos
termos do art. 3°, inciso I, do Decreto n.° 1.313/2020.

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)
Av. do Cerrado nº 999 - Park Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.884-900

Prefeitura de Goiânia/ Sup. da Casa Civil e Articulação Política - Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

DOM Eletrônico

Edição Nº 7448, de 21 de dezembro de 2020.

Página 26 de 244
3

Parágrafo único. A Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer –
AGETUL participará da elaboração dos protocolos de que trata este artigo.
Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 21 dias do mês
de dezembro de 2020.

IRIS REZENDE
Prefeito de Goiânia
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Controladoria Geral do Município

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2020

Processo: BEE n° 25182/1/1/2
Contratante: Município de Goiânia, por intermédio Controladoria Geral do Município
Contratado: NUCLEOGOV – Assessoria em Transparência - CNPJ nº 14.580.442/0001-69
Objeto: Prorrogação do Contrato n° 001/2020 por mais 12 (doze) meses, contados a partir de
04 de janeiro de 2021, primeiro dia útil do exercício do referido ano.
Fundamento: Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.
Valor do Aditivo: O valor mensal do presente ajuste é de R$ 16.484,17 (dezesseis mil,
quatrocentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos), perfazendo o valor total de R$
197.810,04 (cento e noventa e sete mil, oitocentos e dez reais e quatro centavos), conforme
proposta constante no ev. 19 do processo BEE autos nº 25182/1/1/2.
Data da assinatura: 18 de dezembro de 2020.

Juliano Gomes Bezerra
Controlador Geral do Município

Av. do Cerrado, nº 999, Park Lozandes,
Paço Municipal ‐ Goiânia ‐ GO
CEP: 74.884‐900 – Tel.: 55 62 3524‐3390
e‐mail: controladoria@goiania.go.gov.br
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Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação

EXTRATO DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019

PROCESSO BEE: 3728/4/1/2/1/1/5/1/1/2/1/3/2/1/1/2/1/1/2/1/1/2
1 - CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, com a interveniência da
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
URBANO E HABITAÇÃO – SEPLANH e a empresa
CONSTRUTORA VENTUNO LTDA.

2 - FUNDAMENTO:

3 - OBJETO:

Cláusula 5ª – da Vigência/Prazo/Prorrogação, subcláusula 5.3,
Prorrogação do Contrato nº 011/2019, subsidiariamente a Lei nº
8666/1993, artigo 57, §1º, II, artigo 58, e artigo 65, inciso I,
alínea "b" da Lei nº 8.666/93, bem como a Justificativa Técnica.

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do
prazo de execução e vigência do Contrato n° 011/2019, bem como o
acréscimo e supressão de serviços.

4 – DO ADITAMENTO: Por este instrumento de aditamento, fica prorrogado o prazo de
execução e vigência do Contrato nº 011/2019, por mais 120
(cento e vinte) dias, contados a partir de 29/12/2020.

5 – DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO: Por este instrumento de aditamento fica
alterada a Planilha Orçamentária relativa ao Contrato nº
011/2019, conforme Justificativa Técnica . Sendo o valor do
contrato ajustado no 7º Termo Aditivo de R$ 6.213.298,60
(seis milhões, duzentos e treze mil, duzentos e noventa e
oito reais e sessenta centavos novecentos e quarenta e um
mil, trezentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e seis
centavos), o valor dos serviços suprimidos, somam R$
331.772,98 (trezentos e trinta e um mil, setecentos e setenta
e dois reais e noventa e oito centavos), equivalente a 4,81%
do contrato inicial da proposta, e o valor dos serviços
acrescidos de
R$ 148.155,02 (cento e quarenta e oito
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Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação

mil, cento e cinqüenta e cinco reais e dois centavos),
equivalente a 2,15% em relação com contrato inicial da
proposta da empresa. Neste sentido, o contrato
reprogramado encerrou no valor de R$ 6.029.680,64 (seis
milhões, vinte e nove mil, seiscentos e oitenta reais e
sessenta e quatro centavos).

6 - LOCAL E DATA - Goiânia,

21 de dezembro de 2020.

ARIEL SILVEIRA DE VIVEIROS
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação
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Secretaria Municipal de Finanças

PORTARIA Nº 208/2020
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições
legais, e em conformidade com o disposto no § 2º do artigo 43 da Lei Complementar nº 276, de
03 de junho de 2015,
RESOLVE:
Art. 1º - Retificar a Portaria nº 206, publicada na Edição nº 7446, do Diário Oficial
do Município, em 17 de dezembro de 2020, na parte que estabelece os prazos para pagamentos
dos débitos gerados no percentual de 10%, sobre o faturamento bruto quinzenal das
Concessionárias Exploradoras dos Serviços Funerários no Município de Goiânia, conforme Lei nº
9.977, de 27 de dezembro de 2016.
Onde se lê:
RESOLVE:
Estabelecer os prazos para os pagamentos dos débitos gerados no percentual
de 10%, sobre o faturamento bruto quinzenal das Concessionárias Exploradoras dos
Serviços Funerários no Município de Goiânia, conforme Lei nº 9.977, de 27 de
dezembro de 2016.
MÊS
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO

QUINZENA
1ª QUINZENA
2ª QUINZENA
1ª QUINZENA
2ª QUINZENA
1ª QUINZENA
2ª QUINZENA
1ª QUINZENA
2ª QUINZENA
1ª QUINZENA
2ª QUINZENA
1ª QUINZENA
2ª QUINZENA
1ª QUINZENA
2ª QUINZENA
1ª QUINZENA
2ª QUINZENA

GERAÇÃO DO DÉBITO
20/01/2021
08/02/2021
22/02/2021
08/03/2021
22/03/2021
08/04/2021
22/04/2021
10/05/2021
20/05/2021
08/06/2021
21/06/2021
08/07/2021
20/07/2021
10/08/2021
20/08/2021
08/09/2021

VENCIMENTO
22/01/2021
10/02/2021
24/02/2021
10/03/2021
24/03/2021
12/04/2021
26/04/2021
12/05/2021
24/05/2021
10/06/2021
23/06/2021
12/07/2021
22/07/2021
12/08/2021
24/08/2021
10/09/2021
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Secretaria Municipal de Finanças

Leia-se:
RESOLVE:
Estabelecer os prazos para os pagamentos dos débitos gerados no percentual
de 10%, sobre o faturamento bruto quinzenal das Concessionárias Exploradoras dos
Serviços Funerários no Município de Goiânia, conforme Lei nº 9.977, de 27 de
dezembro de 2016.
MÊS
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

QUINZENA
1ª QUINZENA
2ª QUINZENA
1ª QUINZENA
2ª QUINZENA
1ª QUINZENA
2ª QUINZENA
1ª QUINZENA
2ª QUINZENA
1ª QUINZENA
2ª QUINZENA
1ª QUINZENA
2ª QUINZENA
1ª QUINZENA
2ª QUINZENA
1ª QUINZENA
2ª QUINZENA
1ª QUINZENA
2ª QUINZENA
1ª QUINZENA
2ª QUINZENA
1ª QUINZENA
2ª QUINZENA
1ª QUINZENA
2ª QUINZENA

GERAÇÃO DO
DÉBITO
20/01/2021
08/02/2021
22/02/2021
08/03/2021
22/03/2021
08/04/2021
22/04/2021
10/05/2021
20/05/2021
08/06/2021
21/06/2021
08/07/2021
20/07/2021
10/08/2021
20/08/2021
08/09/2021
20/09/2021
08/10/2021
20/10/2021
09/11/2021
22/11/2021
08/12/2021
20/12/2021
10/01/2022

VENCIMENTO
22/01/2021
10/02/2021
24/02/2021
10/03/2021
24/03/2021
12/04/2021
26/04/2021
12/05/2021
24/05/2021
10/06/2021
23/06/2021
12/07/2021
22/07/2021
12/08/2021
24/08/2021
10/09/2021
22/09/2021
13/10/2021
22/10/2021
11/11/2021
24/11/2021
10/12/2021
22/12/2021
12/01/2022

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
Dê-se ciência. Cumpra- se. Publique-se.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, aos 18 dias do
mês de dezembro de 2020.
ZILMA PERCUSSOR CAMPOS PEIXOTO
Secretária Municipal de Finanças
Av. do Cerrado, nº 999 Bl. E – Park Lozandes, Paço
Municipal - Goiânia – GO
CEP 74.884-092 Fone: (62) 3524-3335
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AVISO RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO
DA TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020

O Presidente da Comissão Geral de Licitação, nomeado pelo Decreto Municipal n° 1679 de
16/09/2020, torna público para conhecimento dos interessados, o RESULTADO DA FASE DE
HABILITAÇÃO da TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020, objeto do processo n.º 23107/2020,
oriundo da Agência Municipal de Meio Ambiente - AMMA, destinado à “contratação de
empresa de engenharia consultiva para, (I) elaboração de estudos, serviços e projetos
necessários para o licenciamento ambiental dos quatro cemitérios públicos de Goiânia e (II)
elaboração de plano de adequação e gestão dos quatro cemitérios públicos de Goiânia”, cuja
abertura dos envelopes de “Documentação” e “ Proposta Técnica” ocorreu no dia 21/12/2020,
às 09:00hs, ficando HABILITADA a única empresa participante, conforme ata de abertura, na
forma abaixo especificada:



TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI.

Goiânia, 21 de dezembro de 2020.

Paulo Roberto Silva
Presidente

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)
Av. do Cerrado, n. 999, Bloco. C, Térreo. Park Lozandes – Goiânia – GO CEP 74.884‐900
Fone:(62) 3524‐6320
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Extrato das Atas de Registros de Preços nº 169/2020, 170/2020, 171/2020, 172/2020,
173/2020.
Referentes ao Pregão Eletrônico nº 070/2020 – SRP

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação e Esportes – SME
PROCESSO: 27086/2020
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de materiais esportivos, para atender à
Secretaria Municipal de Educação e Esportes – SME, conforme condições e especificações
estabelecidas no Edital e seus anexos.
PRAZO: O registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
publicação do Extrato da Atas no Diário Oficial do Município.
KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 11.669.001/0001-40
Ata de Registro de Preços n.º 169/2020

UNID

UNID

QTDE
EXCLUSIVA
PARA
ME/EPP

200

ITEM 1
DESCRIÇÃO DO MATERIAL

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL(R$)

Bola de Futebol de Campo Adulto:
Confeccionada em PU, 11 gomos
costurados, câmara de ar com miolo de
válvula substituível e lubrificado.
Circunferência de 68 cm a 70 cm e peso
de 410g a 450g.
MARCA: KRIPTON

R$ 33,90

R$ 6.780,00

1
Palácio das Campinas ‐ Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)
Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes – Goiânia ‐ GO ‐ CEP: 74884‐900
Fone: (62) 3524‐6320 / (62) 3524‐6321 Fax: (62) 3524‐6315
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UNID.

QTDE
EXCLUSIVA
PARA ME/EPP

UNID

200

UNID.

QTDE
EXCLUSIVA
PARA ME/EPP

UNID

80

UNID.

QTDE
EXCLUSIVA
PARA ME/EPP

UNID

100

ITEM 2
DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Bola de Futebol Society Oficial:
Confeccionada com gomos em PU
costurados, com forro de alta
resistência, com 68 a 69 cm de
circunferência, pesando entre 420 a 450
gramas, contendo em seu interior
câmara em butil, costurada, miolo
removível e lubrificado, a qual aferida
com pressão de 08 a 10 libras no seu
primeiro quique, em campo de grama
natural ou sintética, quando solta de
uma altura de 2,0 metros o retorno não
pode ultrapassar a altura de 0,80 metros,
de
acordo
com
a
respectiva
Confederação Brasileira da modalidade.
MARCA: KRIPTON
ITEM 3
DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Bolas de Voleibol Oficial: Profissional
- Bola Oficial de Vôlei, matrizada, com
18 gomos, sem costura, câmara airbility,
miolo removível e lubrificado, material
PVC, 1ª linha aprovada de acordo com
as normas da CBV (Confederação
Brasileira de Voleibol). Circunferência
de 65 cm a 67 cm peso de 280g/300g.
Similar à MG 3600.
MARCA: KRIPTON
ITEM 7
DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Bolas
de
Futsal
Adulto:
Confeccionada em PU, com 12 gomos
com soldagem térmica. Circunferência
de 62 cm a 64 cm e peso de 400g a
440g. Câmara de ar com miolo da
válvula substituível e lubrificado
MARCA: KRIPTON

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL(R$)

R$ 46,00

R$ 9.200,00

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL(R$)

R$ 23,80

R$ 1.904,00

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL(R$)

R$ 32,00

R$ 3.200,00

2
Palácio das Campinas ‐ Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)
Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes – Goiânia ‐ GO ‐ CEP: 74884‐900
Fone: (62) 3524‐6320 / (62) 3524‐6321 Fax: (62) 3524‐6315
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UNID.

QTDE
EXCLUSIVA
PARA ME/EPP

UNID

80

UNID.

QTDE
EXCLUSIVA
PARA ME/EPP

UNID

80

ITEM 8
DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Bolas
Futsal
Infantil:
de
Confeccionada em PU, com 08 gomos
com soldagem térmica. Circunferência
de 55 cm a 59 cm e peso de 350g a
380g. Câmara com miolo de válvula
substituível e lubrificado
MARCA: KRIPTON
ITEM 9
DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Bolas de Futsal Infanto-juvenil (ou
sub 13): Confeccionada em Poliuretano,
sem costura, com 08 gomos e soldagem
térmica. Circunferência de aprox. 59 cm
e peso aprox. 381 g. Câmara com miolo
substituível e lubrificado. 0% de
absorção de água. Bola de boa
qualidade, similar à Max 200.
MARCA: KRIPTON

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL(R$)

R$ 36,00

R$ 2.880,00

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL(R$)

R$ 35,00

R$ 2.800,00

VALOR TOTAL DA EMPRESA.........................................................…................... R$ 26.764,00

EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP
CNPJ: 14.163.479/0001-91
Ata de Registro de Preços n.º 170/2020

UNID

UNID

QTDE
EXCLUSIVA
PARA ME/EPP

80

ITEM 5
DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Bola Oficial de Handebol: Tamanho
Infantil, costurada, com 32 gomos,
confeccionada com PU Ultra grip. Bola
Oficial da Confederação Brasileira de
Handebol (CBHB) e aprovada pela
Federação Internacional de Handebol
(IHF). Indicada para uso sem cola
Diâmetro: 49 - 51 cm, Peso: 230 - 270 g,
Câmara Airbility, Miolo Slip System
Removível e Lubrificado. Tamanho 1 da
IHF.
MARCA: PENALTY SUÉCIA H1L
ULTRAGRIP

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL(R$)

R$ 134,99

R$ 10.799,20

3
Palácio das Campinas ‐ Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)
Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes – Goiânia ‐ GO ‐ CEP: 74884‐900
Fone: (62) 3524‐6320 / (62) 3524‐6321 Fax: (62) 3524‐6315
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VALOR TOTAL DA EMPRESA.................................................................................R$ 10.799,20

C & C CAMPINAS COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 16.501.564/0001-48
Ata de Registro de Preços n.º 171/2020

UNID.

UNID

QTDE
EXCLUSIVA
PARA
ME/EPP

80

ITEM 6.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Bolas de Basquete Oficial: Profissional –
Bola Oficial de Basquete, 100% borracha
com textura aderente, com canais profundos
para melhor agarre e carcaça esférica.
Circunferência de 75 cm a 76 cm peso
aproximado de 560 g. Câmara com miolo
removível. MARCA: OLP

VALOR
NITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL(R$)

R$ 25,19

R$ 2.015,20

VALOR TOTAL DA EMPRESA...................................................................................R$ 2.015,20

GESY SARAIVA DE GOIÁS
CNPJ: 34.533.426/0001-22
Ata de Registro de Preços n.º 172/2020

UNID.

PAR

UNID.

QTDE
EXCLUSIVA
PARA
ME/EPP

40

QTDE
EXCLUSIVA
PARA
ME/EPP

ITEM 10
DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Rede de Futsal: Par de redes padrão
oficial, com 3,20m de largura por 2,10m de
altura, com profundidade de 80 cm na parte
superior e 1,00m na parte inferior,
confeccionada em fio de nylon branco com
04 mm de espessura e tratamento anti U.V.,
malha quadrada de 12 cm de lado.
MARCA: MASTER REDE

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL(R$)

R$ 89,00

R$ 3.560,00

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL(R$)

ITEM 12
DESCRIÇÃO DO MATERIAL

4
Palácio das Campinas ‐ Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)
Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes – Goiânia ‐ GO ‐ CEP: 74884‐900
Fone: (62) 3524‐6320 / (62) 3524‐6321 Fax: (62) 3524‐6315
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PAR

80

Rede para Futebol Society: Em medidas
oficiais, confeccionada em nylon de
filamento contínuo de 4,0 mm, com nós,
malha de aproximadamente 16 cm x 16 cm,
na cor branca, medindo 5,20 m de
comprimento por 2,30 m de altura e
profundidade de 1,5 m.
MARCA: MASTER REDE

R$ 135,00

R$ 10.800,00

VALOR TOTAL DA EMPRESA................................................................................R$ 14.360,00

DOMINÓ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA
CNPJ: 28.854.349/0001-00
Ata de Registro de Preços n.º 173/2020

UNID.

UNID

QTDE
EXCLUSIVA
PARA
ME/EPP

40

ITEM 11
DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Rede de Voleibol: Rede padrão oficial
medindo 9,50m a 10m de comprimento por
1m de altura, confeccionada em fio de
nylon de 02 mm na cor preta, com
tratamento anti U.V., malhas quadradas
com 10 cm de lado, com uma faixa branca
de lona de 07 cm de largura costurada na
borda superior e outra igual com 05 cm de
largura costurada na borda inferior, bem
como duas faixas brancas de 05 cm de
largura por 1,0 metro de altura, que
delimitarão os 9,00m de largura da quadra
de jogo.
MARCA: PANGUÉ

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL(R$)

R$ 69,80

R$ 2.792,00

VALOR TOTAL DA EMPRESA................................................................................R$ 2.792,00

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO.................................................................R$ 56.730,40

MARCELA ARAÚJO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Administração
5
Palácio das Campinas ‐ Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)
Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes – Goiânia ‐ GO ‐ CEP: 74884‐900
Fone: (62) 3524‐6320 / (62) 3524‐6321 Fax: (62) 3524‐6315

Prefeitura de Goiânia/ Sup. da Casa Civil e Articulação Política - Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

DOM Eletrônico

Edição Nº 7448, de 21 de dezembro de 2020.

Página 38 de 244

Secretaria Municipal de Administração

Extrato das Atas de Registros de Preços n.º 219/2020, 220/2020 e 221/2020.
Referente ao Pregão Eletrônico n.º 097/2020 – SRP

INTERESSADO: Agência Municipal do Meio Ambiente – AMMA
PROCESSO: 31112/2020
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição dos materiais de consumo para atender as necessidades da
Unidade Ambiental de Saúde e Bem-Estar Animal (Clínica veterinária), mediante demanda da Agência
Municipal do Meio Ambiente – AMMA, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus
Anexos.
PRAZO: O registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação do
Extrato da Atas no Diário Oficial do Município.
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA
CNPJ: 04.724.729/0001-61
Ata de Registro de Preços n.º 219/2020
ITEM 1
Unid.

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

Caixa

02

ADAPTADOR PRN: Plug Adaptador curto Luer Lock.
Caixa com 100 unidades.
MARCA: TKL

R$ 200,00

R$ 400,00

ITEM 2
Unid.

Caixa

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

05

ADAPTADOR TIPO VACUTAINER Adaptador
plástico, reutilizável, não estéril, para agulha de coleta
de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm. Caixa com
50 unidades.
MARCA: VACUPLAST

R$ 20,06

R$ 100,30

ITEM 13
Unid.

Caixa

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

20

AGULHA TIPO VANCUTAINER 25mmX0,80mm
AGULHADA Agulha para coleta múltipla de sangue a
vácuo, medindo 25x8(21G1), com bisel trifacetado,
câmara transparente para visualização do sangue no
momento da punção, esterilizada. Caixa com 100
unidades.
MARCA: LABOR IMPORT

R$ 60,00

R$
1.200,00

1
Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)
Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes – Goiânia - GO - CEP: 74884-900
Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321 Fax: (62) 3524-6315
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ITEM 14
Unid.

Caixa

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

20

AGULHA DESCARTÁVEL 30mmX0,80mm Cânula
– com bisel trifacetado em aço inoxidável. Embalagem
– em invólucro individual, esterilizada. Caixa com 100
unidades.
MARCA: LABOR IMPORT

R$ 12,38

R$ 247,60

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

ALCOOL LÍQUIDO 1000ML GRADUAÇÃO 70
INPM: Álcool 70. Frasco de 1 litro contendo a
identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização e registro na ANVISA/MS.
MARCA: ITAJÁ

R$ 4,23

R$
761,40

ITEM 16
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Frasco

180

ITEM 17
Unid.

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Rolo

100

Especificações
ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR: Rolo com 500g.
MARCA: FAROL

Valor
Unitário
R$ 10,60

Valor
Total
R$
1.060,00

ITEM 18
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP
Pacote

50

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM - Não estéril; 100% puro algodão: Formato: Rolo - Cor: Branco;
Tamanho: 10cm x 1,8 m; Pacote com 12 unidades.
MARCA: POLAR FIX

R$ 10,78

R$ 539,00

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA (ÂMBAR)
BICO RETO (250ML): Composição Polietileno
atóxico. Unidade.
MARCA: J-PROLAB

R$ 2,75

R$ 27,50

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA (ÂMBAR)
BICO RETO (500ML): Composição Polietileno
atóxico. Unidade.
MARCA: J-PROLAB

R$ 4,60

R$ 46,00

ITEM 19
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP
Unid

10

ITEM 20
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP
Unid

10

ITEM 21
Unid.

Unid

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

10

ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE BICO
CURVO (250ML): Composição Polietileno atóxico.
Unidade.
MARCA: J-PROLAB

R$ 4,87

R$ 48,70

2
Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)
Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes – Goiânia - GO - CEP: 74884-900
Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321 Fax: (62) 3524-6315
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ITEM 22
Unid.

Unid

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

10

ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE BICO
CURVO (500 ML): Composição Polietileno atóxico.
Unidade.
MARCA: J-PROLAB

R$ 6,43

R$ 64,30

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE BICO
RETO (500ML): Composição Polietileno atóxico.
Unidade. MARCA: J-PROLAB

R$ 3,20

R$ 32,00

ITEM 23
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP
Unid

10

ITEM 24
Unid.

Litro

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

50

AMÔNIA QUATERNARIO: Desinfetante à base de
Amônia Quaternária, altamente efetivo contra bactérias
Gram positivas e Gram negativas, fungos, vírus, algas,
apresentando ainda propriedades detergentes. Controla
os seguintes microorganismos: Staphylococcus aureus,
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus
vulgaris, Candida albicans, Salmonella typhimurium,
Streptococcus faecalis, e Streptococcus agalactiae e
Brucella abortus. Embalagem de 1 litro.
MARCA: INDALABOR

R$ 35,00

R$
1.750,00

Valor
Unitário

Valor
Total

ITEM 25
Unid.

Unid

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

20

Especificações

APARELHO PARA TRICOTOMIA INOXIDÁVEL:
Usado para fazer a raspagem de pelos de superfícies
para procedimentos. TRICÓTOMO (tricotomizador
R$
R$ 1.400,00
28.000,00
cirúrgico). Cabo com textura. Embalagem com 1
unidade.
MARCA: DBI
ITEM 27

Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Pacote

150

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

ATADURA CREPE 10 CM X 1,80 MTS: atadura de
crepe medindo 10 cm de largura x 1,8 m (+/-5cm) em
repouso - cor natural, com 13 fios, constituído de fios
100% algodão cru de alta torção, bordas devidamente
acabadas com linha de delineamento visível,
elasticidade de 75% do tamanho em repouso. Utilização
segura sem provocar garrotiamento, uniformemente
enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalagem
contendo dados de identificação do produto, do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade.
registro MS/ANVISA. 13 fios/cm². Pacote com 12
unidades.

R$ 11,84

R$
1.776,00

3
Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)
Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes – Goiânia - GO - CEP: 74884-900
Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321 Fax: (62) 3524-6315
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MARCA: ANAPOLIS
ITEM 28
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Pacote

150

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

ATADURA CREPE 12 CM X 1,80 MTS: atadura de
crepe medindo 12 cm de largura x 1,8 m (+/-5cm) em
repouso - cor natural, com 13 fios, constituído de fios
100% algodão cru de alta torção, bordas devidamente
acabadas com linha de delineamento visível,
elasticidade de 75% do tamanho em repouso. Utilização
segura sem provocar garrotiamento, uniformemente
enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalagem
contendo dados de identificação do produto, do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade.
registro MS/ANVISA. 13 fios/cm². Pacote com 12
unidades.13 fios/cm². Pacote com 12 unidades.
MARCA: ANAPOLIS

R$ 9,80

R$
1.470,00

Valor
Unitário

Valor
Total

R$ 10,00

R$
1.000,00

ITEM 29
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Pacote

100

Especificações
ATADURA CREPE 15 CM X 1,80 MTS: atadura de
crepe medindo 15 cm de largura x 1,8 m (+/-5cm) em
repouso - cor natural, com 13 fios, constituído de fios
100% algodão cru de alta torção, bordas devidamente
acabadas com linha de delineamento visível,
elasticidade de 75% do tamanho em repouso, utilização
segura sem provocar garrotiamento, uniformemente
enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalagem
contendo dados de identificação do produto, do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade.
registro MS/ANVISA. 13 fios/cm². Pacote com 12
unidades.
MARCA: ANAPOLIS
ITEM 30

Unid.

Pacote

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

25

ATADURA CREPE 20 CM X 1,80 MTS: atadura de
crepe medindo 20 cm de largura x 1,8 m (+/-5cm) em
repouso - cor natural, com 13 fios, constituído de fios
100% algodão cru de alta torção, bordas devidamente
acabadas com linha de delineamento visível,
elasticidade de 75% do tamanho em repouso. Utilização
segura sem provocar garrotiamento, uniformemente
enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalagem
contendo dados de identificação do produto, do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade.
registro MS/ANVISA. 13 fios/cm². Pacote com 12
unidades.
MARCA: ANAPOLIS

R$ 14,28

R$ 357,00
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ITEM 32
Unid.

Peça

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

20

BOBINA DE PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO
10CMX100MTS: com indicadores químicos para uso
em esterilização a vapor ou gás óxido de etileno. Livre
de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; Baixa
permeabilidade a líquidos; Porosidade controlada em
toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueado
óptico; Barreira microbiana. Proporciona a abertura
asséptica da embalagem processada de maneira íntegra.
Embalagem com 1 Peça.
MARCA: POLAR FIX

R$ 47,56

R$ 951,20

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

BOBINA DE PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO
30CMX100MTS: com indicadores químicos para uso
em esterilização a vapor ou gás óxido de etileno. Livre
de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; Baixa
permeabilidade a líquidos; Porosidade controlada em
toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueado
óptico; Barreira microbiana. Proporciona a abertura
asséptica da embalagem processada de maneira íntegra.
Embalagem com 1 Peça. MARCA: POLAR FIX

R$ 140,00

R$
2.800,00

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

BOLSA TÉRMICA PARA ÁGUA QUENTE:
Reutilizável. Resistente; Validade indeterminada; Feita
em borracha super resistente; Bico funil; Tampa rolha
(com borracha) que permite vedação perfeita; Rosca de
metal térmica. Capacidade para 1000 ml. Embalagem
com 01 bolsa.
MARCA: MAGALU

R$ 45,27

R$ 452,70

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

CAIXA PARA TUBO EPPENDORF: Fabricado em
polipropileno (PP); para 50 tubos criogênicos ou
microtubos de 1,5mL a 2mL; Encaixável; Identificação
alfanumérica; Empilhável; Resistente a temperaturas
extremamente baixas; Dimensões: 141 x 92 x 56 mm;
Autoclave (121°C, 15psi, 30 min.).
MARCA: CRAL

R$ 26,15

R$ 52,30

ITEM 33
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Peça

20

ITEM 36
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Bolsa

10

ITEM 37
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Unid

2
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ITEM 39
Unid.

Unid

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

250

CAMPO CIRURGICO ESTÉRIL FENESTRADO
EM TNT (50X50CM): Polipropileno, viscose e
polietileno. Esterilizado a óxido de etileno; Validade 5
anos; Não tecido respirável; Alta repelência a fluídos;
Embalagem contendo 01 unidade.
MARCA: POLAR FIX

R$ 3,98

R$ 995,00

ITEM 40
Unid.

Unid

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

500

CAMPO CIRURGICO ESTÉRIL FENESTRADO
EM TNT (40X40CM): Polipropileno, viscose e
polietileno. Esterilizado a óxido de etileno; Validade 5
anos; Não tecido respirável; Alta repelência a fluídos;
Embalagem contendo 01 unidade.
MARCA: POLAR FIX

R$ 3,94

R$
1.970,00

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL 80ML SEM
PÁ: Produto exclusivo para diagnóstico de uso in vitro.
Composição Resinas termo plásticas. Diferenciais e
benefícios Tampa vermelha com rosca (sem pá);
Transparente; Embalado individualmente; Boca larga
(5cm). Esterilizado por radiação ionizante. Caixa com
100 unidades. MARCA: FRISTLAB

R$ 32,22

R$ 644,40

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

COMPRESSA
CAMPO
OPERATÓRIO
45CMX50CM NÃO ESTÉRIL 4 CAMADAS COM
CADARÇO: Fios 100% algodão, em tecido quádruplo
com ou sem fio radiopaco. 100% Algodão macio e
altamente absorvente, isento de substâncias gordurosas,
amido e alvejantes ópticos; possuam amarrações,
possuam costura para evitar o desfiamento - Não solta
fiapo, costura nas laterais; 4 Camadas com Cadarço.
Pacote com 50 unidades.
MARCA: FAROL

R$ 57,82

R$
1.156,40

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

CONJUNTO PANÓTICO RÁPIDO 3X1: Panótico
rápido n 1: compõe-se por uma solução de triarilmetano
ótico rápido n 2: compõe-se por uma solução de
xantenos a 0,1% Panótico rápido n 3: compõe-se por
uma solução de tiazinas a 0,1% . Frasco 500ml.
MARCA: NEWPROV

R$ 77,41

R$ 232,23

ITEM 51
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Caixa

20

ITEM 53
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Pacote

20

ITEM 54
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Frasco

3
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ITEM 55
Quant.Exclusiva
Unid.
para ME/EPP
Pacote

25

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

DRENO DE PENROSE SEM GAZE NÃO
ESTÉRIL N° 1: Composição Puro Látex; Lubrificado
com pó bio-absorvível. Pacote com 12 unidades.
MARCA: WALTEX

R$ 7,15

R$ 178,75

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

DRENO DE PENROSE SEM GAZE NÃO
ESTÉRIL N° 2: Composição Puro Látex; lubrificado
com pó bio-absorvível. Pacote com 12 unidades.
MARCA: WALTEX

R$ 6,00

R$ 150,00

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

DRENO TORÁCICO MULTIFILAMENTADO DE
SILICONE Nº 14: Dreno torácico n° 14 fabricado em
silicone grau farmacêutico, com linha radiopaca em toda
sua extensão, atóxico e antialérgico, multifenestrado,
acompanhado de conector universal. Com registro da
Anvisa. Embalagem com 1 unidade.
MARCA: MEDSHARP

R$ 4,20

R$ 42,00

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

DRENO TORÁCICO MULTIFILAMENTADO DE
SILICONE Nº 16: Dreno torácico n° 16 fabricado em
silicone grau farmacêutico, com linha radiopaca em toda
sua extensão, atóxico e antialérgico, multifenestrado,
acompanhado de conector universal. Com registro da
Anvisa. Embalagem com 1 unidade.
MARCA: MEDSHARP

R$ 4,73

R$ 47,30

ITEM 56
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP
Pacote

25

ITEM 57
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Unid

10

ITEM 58
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Unid

10

ITEM 60
Unid.

unid

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

9000

EQUIPO
LUER
LOCK
COMPLETO
MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL: Provido
de pinça rolete, injetor lateral com membrana auto
cicatrizante, câmara gotejadora com dispositivo para
entrada de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico e
filtro de partículas de 15µm. Conector Luer LOCK
Universal; Tubo com 1,5m com ponta perfurante e
tampa protetora; Atóxico e Apirogênico. resistente com
abertura em pétala asséptica, contendo a identificação
do produto, lote e validade de fácil visualização e
registro na ANVISA/MS. Embalagem com 1 unidade.
MARCA: LABOR IMPORT

R$ 0,87

R$
7.830,00
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ITEM 61
Unid.

Unid

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

3000

Especificações
EQUIPO
LUER
LOCK
COMPLETO
MICROGOTAS C/ INJETOR LATERAL: Provido
de pinça rolete, injetor lateral com membrana auto
cicatrizante, câmara gotejadora com dispositivo para
entrada de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico e
filtro de partículas de 15µm. Conector Luer LOCK
Universal; Tubo com 1,5m com ponta perfurante e
tampa protetora; Atóxico e Apirogênico. Resistente com
abertura em pétala asséptica, contendo a identificação
do produto, lote e validade de fácil visualização e
registro na ANVISA/MS. Embalagem com 1 unidade.
MARCA: BIOBASE

Valor
Unitário

Valor
Total

R$ 1,75

R$
5.250,00

ITEM 62
Unid.

unid

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

500

EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMP 2 VIAS:
Desenvolvido com a principal função de duplicar o
acesso venoso, conectando duas vias de infusão
(Equipos, Extensores) ao acesso venoso (Escalpe,
Cateter ou Agulha). Descartável e de uso único.
Composição Fabricado em PVC flexível, atóxico e
transparente. Diferenciais e benefícios Possui duas
extremidades distais com conectores luer lock, duas
extensões em PVC dotadas de dispositivo clamp (abre e
fecha), um intermediário em “Y” unindo as extensões
distais à extensão proximal (luer slip); Tubo de 18 cm;
Atóxico e Apirogênico; Livre de Pirogênios ou
Endotoxinas Bacterianas; resistente com abertura em
pétala asséptica, contendo a identificação do produto,
lote e validade de fácil visualização e registro na
ANVISA/MS. Embalagem com 1 unidade.
MARCA: TKL

R$ 0,99

R$ 495,00

ITEM 63
Unid.

Unid

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

300

EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE
LUER LOCK: Equipo para Transfusão de Sangue Luer
Lock com Câmara Dupla para administração e controle
de infusão de sangue. Equipo Luer Lock Estéril.
Atóxico. Apirogênico. Lanceta perfurante para conexão
à bolsa de fluídos. Câmara dupla que permite a
visualização do gotejamento com filtro de 180 micra.
Pinça Rolete para controle do gotejamento. Tubo
extensor PVC Cristal. Conexão Luer Lock para
dispositivo de acesso venoso. Resistente com abertura
em pétala asséptica, contendo a identificação do
produto, lote e validade de fácil visualização e registro
na ANVISA/MS. Embalagem com 1 unidade.

R$ 6,54

R$
1.962,00
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MARCA: FORTCARE
ITEM 67
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Unid

200

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

ESPARADRAPO TAMANHO 10CMX4,5M: O
Esparadrapo Impermeável é composto de tecido 100%
algodão com tratamento especial para proporcionar
facilidade de rasgo sem desfiamento. Fixação de
curativos. Sondas. Drenos. Cateteres. Dispositivos de
infusão intravenosa. Bandagens.Janelas em aparelhos
gessados. Aparelhos extensores ortopédicos (tração
cutânea), (resina acrílica impermeabilizante, massa
adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e
resinas). Bordas serrilhadas que favorecem o corte
orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de
instrumentos de corte, tornando o produto mais
econômico. Altura do produto (cm)11,00Largura do
produto
(cm)5,50Profundidade
do
produto
(cm)5,50Peso líquido (Kg)0,153Altura da embalagem
(cm)11,00Largura da embalagem (cm)5,50Profundidade
da embalagem (cm)5,50Peso bruto com embalagem
(Kg)0,153 . Embalagem com 1 unidade.
MARCA: CIEX

R$ 8,04

R$
1.608,00

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

EXTENSOR DE EQUIPO 1,2 M: extensor equipo
soro, aplicação para perfusão, material pvc cristal,
comprimento mínimo 120 cm, tipo pinça corta fluxo,
tipo conector luer lock macho e luer fêmea com tampas,
estéril e descartável. Embalagem individual resistente
com abertura em pétala asséptica, contendo a
identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização e registro na ANVISA/MS. Embalagem
com 1 unidade.
MARCA: MEDSONDA

R$ 1,16

R$
3.480,00

ITEM 69
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Unid

3000

ITEM 70
Unid.

Rolo

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

50

FITA PARA AUTOCLAVE 19MMX50M: fita adesiva
zebrada indicadora de esterilização à vapor (indicador
químico classe i): dimensoes mínimas de 19mm x 50m,
cor bege, indicada para aderir a uma variedade de
pacotes, incluindo tecido não tecido (sms), tecidos de
algodão e papel, resistente à temperatura de
autoclavagem de 121º até 134° e após a autoclavagem
apresentar no mínimo 3 listras bem identificáveis a cada
5 cm de fita, apresentar consistência em sua fixação
antes e após o processo de esterilização. Embalagem
individual, com identificação do produto, validade e

R$ 8,74

R$ 437,00
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lote. apresentação rolo de no mínimo 50 metros.
MARCA: MASTERFIX
ITEM 72
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Caixa

10

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

FIO DE SUTURA CIRÚRGICA CATGUT
CROMADO, TAMANHO 75 CM, DIÂNETRO DO
FIO 0 (ZERO), AGULHA , 3/8 CIR. TRG. 3.0 CM: A
sutura de Catgut Cromado é estéril, absorvível e
composta de tecido conjuntivo purificado de origem
animal, com serosa bovina selecionada, cortada em fitas
uniformes, tratadas de forma mecânica, física e química,
resultando em fios de coloração marrom podendo ser
providos ou não de agulhas cirúrgicas de aço inox. O
produto atende as especificações da NBR 13904 da
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e
Farmacopéia Brasileira para Suturas Cirúrgicas
absorvíveis. Caixa com 24 envelopes.
MARCA: TECHNOFIO

R$ 149,25

R$
1.492,50

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

FIO DE SUTURA CIRÚRGICA CATGUT
SIMPLES, DIAMETRO 0, TAMANHO 75 CM,
AGULHA ½ CIR. CIL. 3,5 CM :A sutura de Catgut
Simples é estéril, absorvível e de origem animal, com
serosa bovina selecionada, cortada em fitas uniformes,
purificadas de forma mecânica, física e quimicamente,
resultando em fios de coloração amarelo-palha, podendo
ser providos ou não de agulhas cirúrgicas de aço inox. O
produto atende as especificações da NBR 13904 da
ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas e
Farmacopéia Brasileira para Suturas Cirúrgicas
absorvíveis. Caixa com 24 envelopes.
MARCA: TECHNOFIO

R$ 105,00

R$
1.050,00

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

FIO DE SUTURA CIRÚRGICA CATGUT
SIMPLES, DIAMETRO 2-0, TAMANHO 75 CM,
AGULHA ½ CIR. CIL. 3,5 CM :A sutura de Catgut
Simples é estéril, absorvível e de origem animal, com
serosa bovina selecionada, cortada em fitas uniformes,
purificadas de forma mecânica, física e quimicamente,
resultando em fios de coloração amarelo palha, podendo
ser providos ou não de agulhas cirúrgicas de aço inox. O
produto atende as especificações da NBR 13904 da
ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas e
Farmacopéia Brasileira para Suturas Cirúrgicas
absorvíveis. Caixa com 24 envelopes.
MARCA: TECHNOFIO

R$ 88,40

R$ 442,00

ITEM 76
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Caixa

10

ITEM 79
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Caixa

5

10
Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)
Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes – Goiânia - GO - CEP: 74884-900
Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321 Fax: (62) 3524-6315

Prefeitura de Goiânia/ Sup. da Casa Civil e Articulação Política - Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

DOM Eletrônico

Edição Nº 7448, de 21 de dezembro de 2020.

Página 48 de 244

Secretaria Municipal de Administração

ITEM 81
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Caixa

15

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

FIO
DE SUTURA CIRÚRGICA NYLON
DIÂMETRO DO FIO 0 (ZERO), TAMANHO 45
CM, AGULHA ½ CIR. TRG. 3.0 CM: A sutura de
Nylon é uma sutura cirúrgica não absorvível de origem
sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando
em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e
preparada através de processos químicos sintéticos
resultando em fios incolores ou de coloração preta,
providos ou não de agulhas cirúrgicas de aço inox. O
produto atende as especificações da NBR 13904 da
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e
Farmacopéia Brasileira para Suturas Cirúrgicas não
absorvíveis. Caixa com 24 envelopes.
MARCA: TECHNOFIO

R$ 47,52

R$ 712,80

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

FIO
DE SUTURA CIRÚRGICA NYLON
DIÂMETRO DO FIO 3-0, TAMANHO 45 CM,
AGULHA ½ CIR. TRG. 3.0 CM: A sutura de Nylon é
uma sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética,
obtido por extrusão de poliamida, resultando em um
monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada
através de processos químicos sintéticos resultando em
fios incolores ou de coloração preta, providos ou não de
agulhas cirúrgicas de aço inox. O produto atende as
especificações da NBR 13904 da ABNT – Associação
Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopéia Brasileira
para Suturas Cirúrgicas não absorvíveis. Caixa com 24
envelopes.
MARCA: TECHNOFIO

R$ 35,68

R$ 535,20

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

FIO
DE SUTURA CIRÚRGICA NYLON
DIÂMETRO DO FIO 4-0, TAMANHO 45 CM,
AGULHA ½ CIR. TRG. 3.0 CM: A sutura de Nylon é
uma sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética,
obtido por extrusão de poliamida, resultando em um
monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada
através de processos químicos sintéticos resultando em
fios incolores ou de coloração preta, providos ou não de
agulhas cirúrgicas de aço inox. O produto atende as
especificações da NBR 13904 da ABNT – Associação
Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopeia Brasileira
para Suturas Cirúrgicas não absorvíveis. Caixa com 24
envelopes.
MARCA: TECHNOFIO

R$ 33,81

R$ 169,05

ITEM 83
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Caixa

15

ITEM 84
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Caixa

5
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ITEM 88
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Pacote

3

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

GARROTE TRIPA DE MICO AMARELO –
LATEX – 200: Possui parede interna lisa de espessura
uniforme e parede externa com resistência e tração,
suportando várias esterilizações e gás oxido de etileno
ou autoclave, para torniquete, coleta de sangue pacote
com 15 metros.
MARCA: GOIAS LATEX

R$ 37,00

R$ 111,00

ITEM 89
Unid.

Pacote

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

3

GARROTE TRIPA DE MICO AMARELO –
LATEX – 201: Possui parede interna lisa de espessura
uniforme e parede externa com resistência e tração,
suportando várias esterilizações e gás oxido de etileno
ou autoclave, para torniquete, coleta de sangue pacote
com 15 metros.
MARCA: GOIAS LATEX

R$ 28,95

R$ 86,85

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

GEL CONDUTOR ULT ULTRASOM 5KG: gel
condutor, a base de água, ph neutro, isento de cloreto de
sódio. Aplicação ultrassonografia. Bujão com 5.000 g.
MARCA: MADEITEX

R$ 31,34

R$ 752,16

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

GESSO SINTÉTICO 10CM: atadura gessada, com
rolo medindo 10 cm x 03 m, impregnada com sulfato de
cálcio seco (gesso coloidal), confeccionada em
tecido/gaze comum (gaze estabilizada), gesso com
componentes químicos na proporção adequada, com
lateral de corte sinuoso para evitar desfiamento e
consequentemente garroteamento na aplicacao, cor
branca, temperatura da água de saturação 20 a 25 graus
centígrados, tempo de imersão de 02 segundos, secagem
de 05 a 06 minutos, enrolada em forma contínua, em
tubo plástico, envolvida com papel parafinado,
embalada em saco plástico e acondicionada em caixa de
papelão, atender nbr 14852. dados de identificação e
procedência, lote, tempo de validade e registro no
ministério da saúde/anvisa. Pacote com 1 unidade.
MARCA: POLARFIX

R$ 3,90

R$ 585,00

ITEM 90
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP
Bujão

24

ITEM 91
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Pacote

150

12
Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)
Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes – Goiânia - GO - CEP: 74884-900
Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321 Fax: (62) 3524-6315

Prefeitura de Goiânia/ Sup. da Casa Civil e Articulação Política - Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

DOM Eletrônico

Edição Nº 7448, de 21 de dezembro de 2020.

Página 50 de 244

Secretaria Municipal de Administração

ITEM 94
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Caixa

20

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

LÂMINA PARA MICROSCOPIA: Lâmina Lisa para
Microscopia, não lapidada: Aplicação: As Lâminas são
ideais para processos de microscopia. Características
Não-Lapidada, Ponta Lisa. Embaladas a vácuo.
Intercaladas com papel lenço com tratamento antifungo. Informações Técnicas Especificações: Espessura:
1,0 mm - 1,2 mm dimensões:26X76mm Registro
ANVISA: Não aplicável. Apresentação: Caixa com 50
unidades. MARCA: PRECISION

R$ 5,64

R$ 112,80

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA: Aplicação: As
Lamínulas são ideais para manter espécimes ou
amostras líquidas em uma camada lisa e de espessura
uniforme sobre lâminas de microscopia. Características:
Fabricadas em vidro translúcido de alta qualidade;
Superfície sem bolhas ou imperfeições; embaladas em
Caixa Plástica com sache de sílica. Informações
Técnicas: Espessura: 0,13mm – 0,16mm Dimensões: 22
x 22 mm Registro ANVISA: Não aplicável
Apresentação: Caixa com 100 unidades.
MARCA: PRECISION

R$ 4,63

R$ 46,30

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

LAMINA DE BISTURI N°19 EM ACO CARBONO :
lâmina de bisturi nº 19, lâmina estéril para bisturi, aço
carbono, estéril, isenta de rebarbas e sinais de oxidação,
ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, embalada
individualmente em forma de sachê com inibidor de
corrosão, que não permite a perfuração da embalagem,
garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis
acidentes, a embalagem permite a retirada da lâmina
com facilidade, com dados de identificação, data e tipo
de esterilização, prazo de validade e atender à legislação
sanitária vigente e pertinente ao produto.. apresentação:
Caixa c/ 100 unidades.
MARCA: TOPMED

R$ 48,00

R$ 240,00

ITEM 95
Quant.Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Caixa

10

ITEM 96
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Caixa

5
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ITEM 97
Unid.

Caixa

Quant.Exclusiva
para ME/EPP

5

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

LAMINA DE BISTURI N°22 EM ACO CARBONO:
lâmina de bisturi nº 22, lâmina estéril para bisturi, aço
carbono, estéril, isenta de rebarbas e sinais de oxidação,
ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, embalada
individualmente em forma de sachê com inibidor de
corrosão, que não permite a perfuração da embalagem,
garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis
acidentes, a embalagem permite a retirada da lâmina
com facilidade, com dados de identificação, data e tipo
de esterilização, prazo de validade e atender à legislação
sanitária vigente e pertinente ao produto.. apresentação:
Caixa c/ 100 unidades.
MARCA: TOPMED

R$ 43,84

R$ 219,20

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

LAMINA DE BISTURI N°24 EM ACO CARBONO:
lâmina de bisturi nº 24, lâmina estéril para bisturi, aço
carbono, estéril, isenta de rebarbas e sinais de oxidação,
ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, embalada
individualmente em forma de sachê com inibidor de
corrosão, que não permite a perfuração da embalagem,
garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis
acidentes, a embalagem permite a retirada da lâmina
com facilidade. com dados de identificação, data e tipo
de esterilização, prazo de validade e atender à legislação
sanitária vigente e pertinente ao produto.. apresentação:
Caixa c/ 100 unidades.
MARCA: TOPMED

R$ 37,13

R$ 185,65

ITEM 98
Unid.

Caixa

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

5

ITEM 103
Unid.

Caixa

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

5

LUVA CIRÚRGICA N. 6,5: luva cirúrgica em
borracha sintética, tamanho 6,5. comprimento mínimo
de 280 mm. formato anatômico, isenta de látex, pó e de
irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. textura
uniforme, resistente a tração sem provocar estiramento.
punho ajustado com bainha ou outro dispositivo capaz
de assegurar um ajuste perfeito e proporcionar fácil
calçamento. estéril, uso único. acondicionada em
invólucro interno com dobras para abertura asséptica e
informação de mão direita e esquerda, embalagem
externa com identificação do produto, lote, validade.
todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e
utilização segura para uso hospitalar. Caixa com 50
pares embalados individualmente em papel cirúrgico.
MARCA: LEMGRUBER

R$ 71,02

R$ 355,10
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ITEM 104
Unid.

Caixa

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

25

LUVA CIRÚRGICA N. 7,0: luva cirúrgica em
borracha sintética, tamanho 7,0. comprimento mínimo
de 280 mm. formato anatômico, isenta de látex, pó e de
irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. textura
uniforme, resistente a tração sem provocar estiramento.
punho ajustado com bainha ou outro dispositivo capaz
de assegurar um ajuste perfeito e proporcionar fácil
calçamento. estéril, uso único. acondicionada em
invólucro interno com dobras para abertura asséptica e
informação de mão direita e esquerda, embalagem
externa com identificação do produto, lote, validade.
todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e
utilização segura para uso hospitalar. Caixa com 50
pares embalados individualmente em papel cirúrgico.
MARCA: LEMGRUBER

R$ 70,54

R$
1.763,50

Valor
Unitário

Valor
Total

R$ 96,16

R$
2.884,80

Valor
Unitário

Valor
Total

R$ 114,83

R$
3.444,90

ITEM 105
Unid.

Caixa

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

30

Especificações
LUVA CIRÚRGICA N. 7,5: luva cirúrgica em
borracha sintética, tamanho 7,5. comprimento mínimo
de 280 mm. formato anatômico, isenta de látex, pó e de
irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. textura
uniforme, resistente a tração sem provocar estiramento.
punho ajustado com bainha ou outro dispositivo capaz
de assegurar um ajuste perfeito e proporcionar fácil
calçamento. estéril, uso único. acondicionada em
invólucro interno com dobras para abertura asséptica e
informação de mão direita e esquerda, embalagem
externa com identificação do produto, lote, validade.
todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e
utilização segura para uso hospitalar. Caixa com 50
pares embalados individualmente em papel cirúrgico.
MARCA: LEMGRUBER
ITEM 106

Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Caixa

30

Especificações
LUVA CIRÚRGICA N. 8,0: luva cirúrgica em
borracha sintética, tamanho 8,0. comprimento mínimo
de 280 mm. formato anatômico, isenta de látex, pó e de
irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. textura
uniforme, resistente a tração sem provocar estiramento.
punho ajustado com bainha ou outro dispositivo capaz
de assegurar um ajuste perfeito e proporcionar fácil
calçamento. estéril, uso único. acondicionada em
invólucro interno com dobras para abertura asséptica e
informação de mão direita e esquerda, embalagem
externa com identificação do produto, lote, validade.
todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e
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utilização segura para uso hospitalar. Caixa com 50
pares embalados individualmente em papel cirúrgico.
MARCA: LEMGRUBER
ITEM 107
Unid.

Caixa

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

10

Especificações
LUVA CIRÚRGICA N. 8,5: luva cirúrgica em
borracha sintética, tamanho 8,5. comprimento mínimo
de 280 mm. formato anatômico, isenta de látex, pó e de
irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. textura
uniforme, resistente a tração sem provocar estiramento.
punho ajustado com bainha ou outro dispositivo capaz
de assegurar um ajuste perfeito e proporcionar fácil
calçamento. estéril, uso único. acondicionada em
invólucro interno com dobras para abertura asséptica e
informação de mão direita e esquerda, embalagem
externa com identificação do produto, lote, validade.
todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e
utilização segura para uso hospitalar. Caixa com 50
pares embalados individualmente em papel cirúrgico.
MARCA: LEMGRUBER

Valor
Unitário

Valor
Total

R$ 139,50

R$
1.395,00

ITEM 112
Unid.

Caixa

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

50

MÁSCARA
CIRÚRGICA
DESCARTÁVEL:
máscara cirúrgica. tripla camada em sms, tipo não
tecido, cor branca, gramatura mínima de 40 gr/m², com
eficiência de filtração bacteriana acima de 95%, com
dispositivo para ajuste nasal (clip), comprimento 14 cm,
fixado no corpo da máscara, com elásticos laterais de
comprimento adequado para fixação, modelo retangular,
atóxica, hipoalergênico e inodora, embalagem com
dados de identificação e procedência. Aprovada segundo
os parâmetros estabelecidos na ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas). Caixa com 100
unidades.
MARCA: PROTECME

R$ 50,49

R$
2.524,50

ITEM 113
Unid.

Caixa

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

10

PAPEL FILTRO QUALITATIVO Ø 9,0CM Indicado
para análise qualitativa de laboratórios químicos,
farmacêuticos, indústrias, pesquisas em geral. Produzido
a partir de fibras vegetais, tratadas por processo semiquímico (fibras curtas), isento de asbestos, brometos,
iodetos e sais de mercúrio. Perfil de gramatura uniforme
com micro distribuição de fibras, permitindo uma
filtração homogênea. Diâmetro: 9cm . Gramatura:

R$ 12,76

R$ 127,60
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250g Espessura: 0,5mm Resistência ao estouro: 316 kPa
Resistência ao estouro papel úmido: 85 kPa
Permeabilidade ao ar @20mmCa: 171 L/m.s Maior
poro: 24um Muitos poros: 18um pH: 7 . Pacote com
100 unidades.
MARCA: J-PROLAB
ITEM 114
Unid.

Caixa

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

10

PAPEL FILTRO QUALITATIVO Ø 9,0CM Indicado
para análise qualitativa de laboratórios químicos,
farmacêuticos, indústrias, pesquisas em geral. Produzido
a partir de fibras vegetais, tratadas por processo semiquímico (fibras curtas), isento de asbestos, brometos,
iodetos e sais de mercúrio. Perfil de gramatura uniforme
com micro distribuição de fibras, permitindo uma
filtração homogênea. Diâmetro: 9cm . Gramatura: 80g
Espessura: 0,2mm Resistência ao Estouro: 94 kPa
Resistência ao Estouro papel úmido: 29 kPa
Permeabilidade ao ar @20mmCa: 38 L/s.m² Maior
poro: 44 um Muitos poros: 26um pH: 7. Pacote com
100 unidades.
MARCA: J-PROLAB

R$ 3,18

R$ 31,80

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

PIPETA PASTEUR PLASTICA 3ML NAO
ESTERIL CX/ 500 UN: Pipeta ultracapilar com
capacidade máxima de 5mL considerando Bulbo.
MARCA: CRAL

R$ 88,35

R$ 883,50

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

PONTEIRA AMARELA DE 0-200UL SEM FILTRO
TIPO UNIVERSAL: indicado para aliquotagem de
líquidos Ponteira com ranhuras (novo modelo) Feita em
polipropileno PP) Autoclavável Sem filtro Tipo
Universal Cor Amarela Capacidade de 0 a 200 µL
Encaixe perfeito em pipetas das marcas Socorex,
Eppendorf, Celm, Finnpipette, MLA, Jencons, Brand,
Icel, Nichyrio, Gilson, Kacil e outras. Caixa ou Pacote
com 1000 unidades.
MARCA: CRAL

R$ 38,92

R$ 116,76

ITEM 115
Unid.

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Caixa

10

ITEM 116
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Pacote

3
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ITEM 117
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Pacote

3

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

PONTEIRA AZUL DE 200-1000UL SEM FILTRO
TIPO UNIVERSAL: Indicado para aliquotagem de
líquidos Feita em polipropileno (PP) Autoclavável Sem
filtro Tipo Universal Cor Azul Capacidade de 200 a
1000 µL Encaixe perfeito em micropipetas das marcas
Socorex, Eppendorf, Celm, Finnpipette, MLA, Jencons,
Brand, Labsystem, Icel, Nichyrio, Gilson, Kacil,
peguepet, entre outras. Embalagem: Caixa ou Pacote
com 1000 unidades.
MARCA: OLEN

R$ 59,94

R$ 179,82

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

SERINGA DESCARTÁVEL 10ML S/AGULHA:
seringa descartável 10 ml, com bico luer lock central,
cilindro em polipropileno transparente com escala de
graduação precisa milimetrada e numerada a cada 1 ml,
traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira
de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize
êmbolo-cilindro. atóxica, apirogênica. estéril e
descartável. embalagem individual resistente com
abertura em pétala asséptica, contendo a identificação
do produto, lote e validade de fácil visualização. Caixa
com 100 unidades.
MARCA: INJEX

R$ 35,50

R$
1.065,00

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

SERINGA DESCARTÁVEL 20ML S/AGULHA:
seringa descartável 20 ml, com bico luer lock central,
cilindro em polipropileno transparente com escala de
graduação precisa milimetrada e numerada a cada 1 ml,
traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira
de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize
êmbolo-cilindro. atóxica, apirogênica. estéril e
descartável. embalagem individual resistente com
abertura em pétala asséptica, contendo a identificação
do produto, lote e validade de fácil visualização. Caixa
com 100 unidades.
MARCA: INJEX

R$ 73,62

R$
1.472,40

ITEM 118
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Caixa

30

ITEM 119
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Caixa

20
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ITEM 120
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Caixa

500

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

SERINGA DESCARTÁVEL 3ML S/AGULHA:
seringa descartável 3 ml, com bico luer lock central,
cilindro em polipropileno transparente com escala de
graduação precisa milimetrada e numerada a cada 1 ml,
traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira
de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize
êmbolo-cilindro. atóxica, apirogênica. estéril e
descartável. embalagem individual resistente com
abertura em pétala asséptica, contendo a identificação
do produto, lote e validade de fácil visualização. Caixa
com 100 unidades.
MARCA: INJEX

R$ 19,65

R$
9.825,00

ITEM 121
Unid.

Caixa

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

250

SERINGA DESCARTÁVEL 5ML S/AGULHA:
seringa descartável 5 ml, com bico luer lock central,
cilindro em polipropileno transparente com escala de
graduação precisa milimetrada e numerada a cada 1 ml,
traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira
de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize
êmbolo-cilindro. atóxica, apirogênica. estéril e
descartável. embalagem individual resistente com
abertura em pétala asséptica, contendo a identificação
do produto, lote e validade de fácil visualização. Caixa
com 100 unidades.
MARCA: INJEX

R$ 25,01

R$
6.252,50

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

SERINGA DESCARTÁVEL 60ML S/AGULHA:
seringa descartável 60 ml, com bico luer lock central,
cilindro em polipropileno transparente com escala de
graduação precisa milimetrada e numerada a cada 1 ml,
traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira
de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize
êmbolo-cilindro. atóxica, apirogênica. estéril e
descartável. embalagem individual resistente com
abertura em pétala asséptica, contendo a identificação
do produto, lote e validade de fácil visualização.
Embalagem com 1 unidade.
MARCA: INJEX

R$ 2,18

R$ 327,00

ITEM 122
Quant.Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Unid

150
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ITEM 123
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Caixa

50

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

SERINGA 1 ML P/ INSULINA COM AGULHA:
seringa para insulina de 1 ml (100ui), com agulha de
0,33 a 0,38 mm x 13 (+/- 0,3) mm ou 29 g x 1/2, bisel
trifacetado, confeccionada em polipropileno translúcido
e transparente, atóxico, com graduação externa
milimetrada com intervalo de 10 em 10 ui, com
subdivisão de 2 em 2 unidades, nítida e permanente. tipo
luer, com localização central, êmbolo com trava, pistão
de borracha siliconizada. sistema de segurança segundo
nr 32. apirogênica. estéril e descartável. embalagem
individual resistente com abertura em pétala asséptica,
contendo a identificação do produto, lote e validade de
fácil visualização. Caixa com 100 unidades.
MARCA: INJEX

R$ 31,50

R$
1.575,00

ITEM 124
Unid.

Unid

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

10

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 2,0 SEM BALÃO:
estéril, descartável, em PVC e silicone atóxico, com
curvatura, translúcido e radiopaco, tubo com parede fina
e lisa, com marcadores de graduação em centímetros.
Embalada individualmente, com abertura asséptica.
Com registro na ANVISA/MS. Embalagem com 1
unidade.
MARCA: SOLIDOR

R$ 10,54

R$ 105,40

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 4,0 SEM BALÃO:
estéril, descartável, em PVC e silicone atóxico, com
curvatura, translúcido e radiopaco, tubo com parede fina
e lisa, com marcadores de graduação em centímetros.
Embalada individualmente, com abertura asséptica.
Com registro na ANVISA/MS. Embalagem com 1
unidade.
MARCA: SOLIDOR

R$ 8,69

R$ 86,90

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 5,5 COM BALÃO:
estéril, descartável, em PVC e silicone atóxico, com
curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, tubo com
parede fina e lisa, com identificação do tamanho e
graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão.
Balão piloto (cuff) transparente, de baixa pressão,

R$ 8,94

R$ 89,40

ITEM 125
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Unid

10

ITEM 126
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Unid

10
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atraumática, com conector universal luer para o encaixe
da seringa, de fácil adaptação, válvula de segurança em
PVC atóxico, tubo de insuflação resistente a dobras.
Embalada individualmente, com abertura asséptica.
Com registro na ANVISA/MS. Embalagem com 1
unidade.
MARCA: SOLIDOR
ITEM 127
Unid.

Unid

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

10

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 6,0 COM BALÃO:
estéril, descartável, em PVC e silicone atóxico, com
curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, tubo com
parede fina e lisa, com identificação do tamanho e
graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão.
Balão piloto (cuff) transparente, de baixa pressão,
atraumática, com conector universal luer para o encaixe
da seringa, de fácil adaptação, válvula de segurança em
PVC atóxico, tubo de insuflação resistente a dobras.
Embalada individualmente, com abertura asséptica.
Com registro na ANVISA/MS. Embalagem com 1
unidade.
MARCA: SOLIDOR

R$ 8,50

R$ 85,00

ITEM 128
Unid.

Unid

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

10

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 6,5 COM BALÃO:
estéril, descartável, em PVC e silicone atóxico, com
curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, tubo com
parede fina e lisa, com identificação do tamanho e
graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão.
Balão piloto (cuff) transparente, de baixa pressão,
atraumática, com conector universal luer para o encaixe
da seringa, de fácil adaptação, válvula de segurança em
PVC atóxico, tubo de insuflação resistente a dobras.
Embalada individualmente, com abertura asséptica.
Com registro na ANVISA/MS. Embalagem com 1
unidade.
MARCA: SOLIDOR

R$ 8,03

R$ 80,30

ITEM 129
Unid.

Unid

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

20

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 7,0 COM BALÃO:
estéril, descartável, em PVC e silicone atóxico, com
curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, tubo com
parede fina e lisa, com identificação do tamanho e
graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão.
Balão piloto (cuff) transparente, de baixa pressão,

R$ 11,60

R$ 232,00
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atraumática, com conector universal luer para o encaixe
da seringa, de fácil adaptação, válvula de segurança em
PVC atóxico, tubo de insuflação resistente a dobras.
Embalada individualmente, com abertura asséptica.
Com registro na ANVISA/MS. Embalagem com 1
unidade.
MARCA: SOLIDOR
ITEM 130
Unid.

Unid

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

20

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 7,5 COM BALÃO:
estéril, descartável, em PVC e silicone atóxico, com
curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, tubo com
parede fina e lisa, com identificação do tamanho e
graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão.
Balão piloto (cuff) transparente, de baixa pressão,
UNatraumática, com conector universal luer para o
encaixe da seringa, de fácil adaptação, válvula de
segurança em PVC atóxico, tubo de insuflação
resistente a dobras. Embalada individualmente, com
abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS.
Embalagem com 1 unidade.
MARCA: SOLIDOR

R$ 10,56

R$ 211,20

ITEM 131
Unid.

Unid

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

20

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 8,0 COM BALÃO:
estéril, descartável, em PVC e silicone atóxico, com
curvatura, translúcido e radiopaco, tubo com parede fina
e delgada. Balão piloto (cuff) de cor azul claro,
transparente, com conector universal para o encaixe da
seringa, tubo com identificação do tamanho e graduação
de 2 em 2 cm impressos em sua extensão, válvula de
segurança em PVC atóxico, com conexão universal luer
em sua extremidade distal, de fácil adaptação. Embalada
individualmente, com abertura asséptica. Com registro
na ANVISA/MS. Embalagem com 1 unidade.
MARCA: SOLIDOR

R$ 11,60

R$ 232,00

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 8,5 COM BALÃO:
estéril, descartável, em PVC e silicone atóxico, com
curvatura, translúcido e radiopaco, tubo com parede fina
e delgada. Balão piloto (cuff) de cor azul claro,
transparente, com conector universal para o encaixe da
seringa, tubo com identificação do tamanho e graduação
de 2 em 2 cm impressos em sua extensão, válvula de

R$ 13,80

R$ 276,00

ITEM 132
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Unid

20
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segurança em PVC atóxico, com conexão universal luer
em sua extremidade distal, de fácil adaptação. Embalada
individualmente, com abertura asséptica. Com registro
na ANVISA/MS. Embalagem com 1 unidade.
MARCA: SOLIDOR
ITEM 133
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Unid

20

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 9,0: estéril,
descartável, em PVC e silicone atóxico, com curvatura,
translúcido e radiopaco, tubo com parede fina e delgada.
Balão piloto (cuff) de cor azul claro, transparente, com
conector universal para o encaixe da seringa, tubo com
identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm
impressos em sua extensão, válvula de segurança em
PVC atóxico, com conexão universal luer em sua
extremidade distal, de fácil adaptação. Embalada
individualmente, com abertura asséptica. Com registro
na ANVISA/MS. Embalagem com 1 unidade.
MARCA: SOLIDOR

R$ 8,03

R$ 160,60

ITEM 134
Unid.

Unid

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

20

SONDA NASOENTÉRICA NR 12: estéril,
confeccionada em poliuretano flexível, atraumática,
biocompatível, macia, radiopaca, graduada, com peso
em tungstênio, guia metálico flexível e lubrificada a
base de silicone, conexão universal, comprimento
mínimo de 120 cm. Embalada individualmente, com
abertura asséptica. Com registro na ANVISA/ MS.
Embalagem com 1 unidade.
MARCA: SOLUMED

R$ 16,95

R$ 339,00

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

SONDA NASOENTÉRICA NR.
8:
estéril,
confeccionada em poliuretano flexível, atraumática,
biocompatível, macia, radiopaca, graduada, com peso
em tungstênio, guia metálico flexível e lubrificada a
base de silicone, conexão universal, comprimento
mínimo de 105 cm. Embalada individualmente, com
abertura asséptica. Com registro na ANVISA/ MS.
Embalagem com 1 unidade.
MARCA: SOLUMED

R$ 14,90

R$ 298,00

ITEM 135
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Unid

20
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ITEM 136
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Unid

20

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

SONDA NASOGÁSTRICA NR 04, longa: estéril,
descartável,
confeccionada
em
PVC
atóxico
siliconizada, transparente, maleável, extremidade distal
com conector plástico com tampa articulada, isenta de
rebarbas, adaptável em seringas, sem vazamentos;
extremidade proximal com ponta arredondada.
Embalada individualmente, com abertura asséptica.
Com registro na ANVISA/MS. Embalagem com 1
unidade.
MARCA: MEDSONDA

R$ 1,38

R$ 27,60

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

SONDA NASOGÁSTRICA NR 14, longa: estéril,
descartável,
confeccionada
em
PVC
atóxico
siliconizada, transparente, maleável, extremidade distal
com conector plástico com tampa articulada, isenta de
rebarbas, adaptável em seringas, sem vazamentos;
extremidade proximal com ponta arredondada.
Embalada individualmente, com abertura asséptica.
Com registro na ANVISA/MS. Embalagem com 1
unidade. Embalagem com 1 unidade.
MARCA: MEDSONDA

R$ 1,66

R$ 33,20

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

SONDA NASOGÁSTRICA NR 16, longa: estéril,
descartável,
confeccionada
em
PVC
atóxico
siliconizada, transparente, maleável, extremidade distal
com conector plástico com tampa articulada, isenta de
rebarbas, adaptável em seringas, sem vazamentos;
extremidade proximal com ponta arredondada.
Embalada individualmente, com abertura asséptica.
Com registro na ANVISA/MS. Embalagem com 1
unidade.
MARCA: MEDSONDA

R$ 1,58

R$ 31,60

ITEM 139
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Unid

20

ITEM 140
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Unid

20

Unid.

Quant.
Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

15

SONDA URETRAL NR 4: sonda uretral nº 04, tipo
nelaton. em pvc cristal, siliconizada, transparente,
incolor e flexível. tamanho de 40 cm (+/- 2). superfície
lisa, ponta arredondada, orifício de drenagem plano e
atraumático. conector resistente com ajuste seguro e

R$ 257,40

R$
3.861,00

ITEM 141

Pacote
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tampa protetora. todo material deve ser resistente,
atóxico, apirogênico, estéril e uso único. embalagem
individual resistente com abertura em pétala asséptica,
contendo a identificação do produto, lote e validade de
fácil visualização. Pacote com 300 unidades.
MARCA: MEDSONDA
ITEM 142
Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

Pacote

15

SONDA URETRAL NR 6: sonda uretral nº 06, tipo
nelaton. em pvc cristal, siliconizada, transparente,
incolor e flexível. tamanho de 40 cm (+/- 2). superfície
lisa, ponta arredondada, orifício de drenagem plano e
atraumático. conector resistente com ajuste seguro e
tampa protetora. todo material deve ser resistente,
atóxico, apirogênico, estéril e uso único. embalagem
individual resistente com abertura em pétala asséptica,
contendo a identificação do produto, lote e validade de
fácil visualização. Pacote com 300 unidades.
MARCA: MEDSONDA

R$ 211,86

R$
3.177,90

Unid.

Quant.
Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

5

SONDA URETRAL NR 8: sonda uretral nº 08, tipo
nelaton. em pvc cristal, siliconizada, transparente,
incolor e flexível. tamanho de 40 cm (+/- 2). superfície
lisa, ponta arredondada, orifício de drenagem plano e
atraumático. conector resistente com ajuste seguro e
tampa protetora. todo material deve ser resistente,
atóxico, apirogênico, estéril e uso único. embalagem
individual resistente com abertura em pétala asséptica,
contendo a identificação do produto, lote e validade de
fácil visualização. Pacote com 300 unidades.
MARCA: MEDSONDA

R$ 255,00

R$
1.275,00

Unid.

ITEM 143

Pacote

ITEM 144
Unid.

Pacote

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

1

SONDA URETRAL NR 10: sonda uretral nº 10, tipo
nelaton. em pvc cristal, siliconizada, transparente,
incolor e flexível. tamanho de 40 cm (+/- 2). superfície
lisa, ponta arredondada, orifício de drenagem plano e
atraumático. conector resistente com ajuste seguro e
tampa protetora. todo material deve ser resistente,
atóxico, apirogênico, estéril e uso único. embalagem
individual resistente com abertura em pétala asséptica,
contendo a identificação do produto, lote e validade de
fácil visualização. Pacote com 300 unidades.

R$ 222,55

R$ 222,55
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MARCA: MEDSONDA

ITEM 145
Unid.

Pacote

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

1

SONDA URETRAL NR 12: sonda uretral nº 12, tipo
nelaton. em pvc cristal, siliconizada, transparente,
incolor e flexível. tamanho de 40 cm (+/- 2). superfície
lisa, ponta arredondada, orifício de drenagem plano e
atraumático. conector resistente com ajuste seguro e
tampa protetora. todo material deve ser resistente,
atóxico, apirogênico, estéril e uso único. embalagem
individual resistente com abertura em pétala asséptica,
contendo a identificação do produto, lote e validade de
fácil visualização. Pacote com 300 unidades.
MARCA: MEDSONDA

R$ 237,60

R$ 237,60

Valor
Unitário

Valor
Total

R$ 243,83

R$ 243,83

Valor
Unitário

Valor
Total

R$ 462,95

R$ 925,90

Valor
Unitário

Valor
Total

R$ 346,90

R$ 693,80

ITEM 146
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Pacote

1

Especificações
SONDA URETRAL NR 14: sonda uretral nº 14, tipo
nelaton. em pvc cristal, siliconizada, transparente,
incolor e flexível. tamanho de 40 cm (+/- 2). superfície
lisa, ponta arredondada, orifício de drenagem plano e
atraumático. conector resistente com ajuste seguro e
tampa protetora. todo material deve ser resistente,
atóxico, apirogênico, estéril e uso único. embalagem
individual resistente com abertura em pétala asséptica,
contendo a iden+tificação do produto, lote e validade de
fácil visualização. Pacote com 300 unidades.
MARCA: MEDSONDA
ITEM 152

Unid.

Caixa

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

2

SWAB PLÁSTICO COM ESTÉRIL: swab, material
haste plástica, ponta em algodão hidrófilo, apresentação
embalagem individual grau cirúrgico com protetor, com
meio de transporte stuart, estéril, descartável. Caixa com
100 unidades.
MARCA: ABSORVE
ITEM 153

Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Caixa

2

Especificações
SWAB PLÁSTICO COM ESTÉRIL: swab, haste
plástica, ponta em algodão hidrófilo, apresentação
embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril,
descartável. Caixa com 100 unidades.
MARCA: ABSORVE
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ITEM 156
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Frasco

20

Especificações
TIRA
REAGENTE
PARA
URINA:
Para
determinação semiquantitativa de 10 parâmetros em
urina: glicose, bilirrubina, cetona, densidade, sangue,
pH, proteína, urobilinogênio, nitrito e leucócitos. Alta
sensibilidade em baixas concentrações de leucócitos e
sangue. Resistente às condições ambientais e umidade.
Apresentação: frasco com 150 tiras.
MARCA: CRAL

Valor
Unitário

Valor
Total

R$ 54,17

R$
1.083,40

Valor
Unitário

Valor
Total

R$ 1,00

R$ 100,00

Valor
Unitário

Valor
Total

R$ 18,33

R$ 366,60

Valor
Unitário

Valor
Total

R$ 90,90

R$
2.272,50

ITEM 157
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Unid

100

Especificações
TORNEIRA 3 VIAS: torneirinha de 03 vias valvuladas
de uso único, leve e compacta corpo em policarbonato,
fechamento giratório em polietileno válvulas planas em
silicone sem reentrâncias (sistema impróprio para uso de
agulhas) conector luer lock, compatível com pressão
exercida por bomba infusora, dispositivo para comando
com indicação de fluxo em formato anatômico, estéril,
embalada individualmente, rótulo contendo informações
em português: procedência, lote, registro na anvisa,
método de esterilização, data de validade. Embalagem
com 1 unidade.
MARCA: TOPMED
ITEM 158

Unid.

Caixa

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

20

TOUCA SANFONADA ELASTICA EM TNT:
Fabricada em não tecido 100% Polipropileno; possui
elástico revestido, proporcionando melhor vedação
durante sua utilização; Tamanho Único; Atóxica e
Apirogênica; Descartável e de uso único. Desenvolvido
para formar uma barreira mecânica que impede a queda
de cabelos em ambiente onde há necessidade de alta
limpeza e higiene, evitando contaminações provocadas
pelos fios. Cx c/ 100 unidades.
MARCA: DEJAMARO
ITEM 159

Unid.

Pacote

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

25

TUBO TIPO EPPENDORF 2 ML: Características
Técnicas. Confeccionado em polipropileno. Graduado
com tampa de pressão lisa para identificação da
amostra. Pacote com 500 unidades.
MARCA: CRAL
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ITEM 160
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Pacote

25

Especificações
TUBO TIPO EPPENDORF 0,5 ML: Características
Técnicas. Confeccionado em polipropileno. Graduado
com tampa de pressão lisa para identificação da
amostra. Pacote com 1000 unidades.
MARCA: CRAL

Valor
Unitário

Valor
Total

R$ 47,16

R$
1.179,00

Valor
Unitário

Valor
Total

R$ 51,48

R$
2.574,00

Valor
Unitário

Valor
Total

R$ 68,31

R$ 683,10

Valor
Unitário

Valor
Total

R$ 94,05

R$
2.821,50

ITEM 161
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Caixa

50

Especificações
TUBO PARA COLETA SANGUE TAMPA ROXA
COM VÁCUO: tubo para coleta de sangue a vácuo de
4 ml com reagente EDTA K3; Plástico ou vidro.
Identificado por uma etiqueta onde consta o aditivo,
lote, data de vencimento e capacidade; Estéril; Produto
de uso único; com etiqueta para identificação. Tampa
com vedação perfeita para manipulação, transporte e
centrifugação, registro no MS. Caixa contendo 100
unidades.
MARCA: VACUPLAST
ITEM 162

Unid.

Caixa

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

10

TUBO PARA COLETA SANGUE TAMPA CINZA
COM VÁCUO: tubo para coleta de sangue a vácuo de
2 ml, com reagente FLUORETO DE SÓDIO; Plástico
ou vidro. Identificado por uma etiqueta onde consta o
aditivo, lote, data de vencimento e capacidade; Estéril;
Produto de uso único; com etiqueta para identificação.
Tampa com vedação perfeita para manipulação,
transporte e centrifugação, registro no MS. Caixa
contendo 100 unidades.
MARCA: VACUPLAST
ITEM 163

Unid.

Caixa

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

30

TUBO PARA COLETA SANGUE TAMPA
AMARELA COM VÁCUO: tubo para coleta de
sangue a vácuo de 5 ml com reagente GEL
SEPARADOR + ATIVADOR DE COÁGULO; Plástico
ou vidro. Identificado por uma etiqueta onde consta o
aditivo, lote, data de vencimento e capacidade; Estéril;
Produto de uso único; com etiqueta para identificação.
Tampa com vedação perfeita para manipulação,
transporte e centrifugação, registro no MS. Caixa
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contendo 100 unidades.
MARCA: VACUPLAST
ITEM 164
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Caixa

10

Especificações
TUBO PARA COLETA SANGUE TAMPA AZUL
COM VÁCUO: tubo para coleta de sangue a vácuo de
4 ml com reagente CITRATO DE SÓDIO; Plástico ou
vidro. Identificado por uma etiqueta onde consta o
aditivo, lote, data de vencimento e capacidade; Estéril;
Produto de uso único; com etiqueta para identificação.
Tampa com vedação perfeita para manipulação,
transporte e centrifugação, registro no MS. Caixa
contendo 100 unidades.
MARCA: VACUPLAST

Valor
Unitário

Valor
Total

R$ 74,50

R$ 745,00

Valor
Unitário

Valor
Total

R$ 105,83

R$
2.116,60

Valor
Unitário

Valor
Total

R$ 58,00

R$ 580,00

ITEM 165
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Caixa

20

Especificações
TUBO PARA COLETA SANGUE TAMPA VERDE
COM VÁCUO: tubo para coleta de sangue a vácuo de
9,0 ml com reagente HEPARINA; Plástico ou vidro.
Identificado por uma etiqueta onde consta o aditivo,
lote, data de vencimento e capacidade; Estéril; Produto
de uso único; com etiqueta para identificação. Tampa
com vedação perfeita para manipulação, transporte e
centrifugação, registro no MS. Caixa contendo 100
unidades. MARCA: VACUPLAST
ITEM 166

Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Caixa

10

Especificações
TUBO DE CENTRIFUGAÇÃO TIPO FALCON
ESTÉRIL 15 ml: Fabricado em polipropileno (PP).
Tampa rosqueável em polietileno. Graduado com
superfície para marcação de amostras. Fundo cônico.
Estéril. Apresentação: Caixa com 50 unidades.
MARCA: CRAL

VALOR TOTAL DA EMPRESA................................................................ R$ 138.026,25
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VETMAX PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI
CNPJ: 09.049.833/0001-11
Ata de Registro de Preços n.º 220/2020

ITEM 9
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Caixa

300

Especificações
AGULHA DESCARTÁVEL 25mm0,80mm: agulha
hipodérmica 25 x 0,8 mm ou 21 g 1. cânula de aço
inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel curto
trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal,
livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço,
atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. com
sistema de segurança acoplado à agulha e segundo nr32.
estéril. descartável. embalagem individual resistente
com abertura em pétala asséptica, contendo a
identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização. Caixa com 100 unidades.
MARCA: SOLIDOR

Valor
Unitário

Valor
Total

R$ 15,02

R$
4.506,00

Valor
Unitário

Valor
Total

R$ 9,78

R$ 97,80

Valor
Unitário

Valor
Total

R$ 10,61

R$ 530,50

ITEM 11
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Caixa

10

Especificações
AGULHA DESCARTÁVEL 40mmx1,20mm: agulha
hipodérmica, cânula de aço inoxidável reta, parede fina,
siliconada, bisel curto trifacetado, canhão translúcido
com adaptação universal, livre de rebarbas e resíduos de
manufatura do aço, atóxico, encaixe seguro e protetor de
encaixe firme. com sistema de segurança acoplado à
agulha e segundo nr32. estéril. descartável. embalagem
individual resistente com abertura em pétala asséptica,
contendo a identificação do produto, lote e validade de
fácil visualização. Caixa com 100 unidades.
MARCA: SW
ITEM 12

Unid.

Caixa

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

50

AGULHA
HIPODÉRMICA
(13mmx0,45mm):
agulha hipodérmica (13mmx0,45mm): estéril; agulha
hipodérmica 13 x 0,45 mm ou 26 g 1/2. cânula de aço
inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel curto
trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal,
livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço,
atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. com
sistema de segurança acoplado à agulha e segundo nr32.
estéril. Descartável, embalagem individual resistente

30
Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)
Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes – Goiânia - GO - CEP: 74884-900
Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321 Fax: (62) 3524-6315

Prefeitura de Goiânia/ Sup. da Casa Civil e Articulação Política - Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

DOM Eletrônico

Edição Nº 7448, de 21 de dezembro de 2020.

Página 68 de 244

Secretaria Municipal de Administração

com abertura em pétala asséptica, contendo a
identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização. Caixa com 100 unidades.
MARCA: SW

ITEM 42
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Caixa

5

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

CATETER INTRAVENOSO 20G: cateter intravenoso
periférico, n° 20 g, com comprimento de 1 1/4, com
dispositivo de segurança segundo a nr 32. mandril
confeccionado em aço inox siliconizado com agulha de
bisel trifacetado, com extremidade lisa, cônica e
atraumática, cateter em poliuretano ou vialon com ponta
resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos;
flexível; de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro
que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo;
perfeita conexão com extensores e seringas. radiopaco,
estéril, descartável, uso único. embalagem individual
resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a
identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização. Caixa com 100 unidades.
MARCA: VITROMED

R$ 121,64

R$ 608,20

ITEM 43
Unid.

Caixa

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

60

CATETER INTRAVENOSO 22G: cateter intravenoso
periférico, n° 22 g com comprimento de 1 1/4, com
dispositivo de segurança segundo a nr 32. mandril
confeccionado em aço inox siliconizado com agulha de
bisel trifacetado, com extremidade lisa, cônica e
atraumática, cateter em poliuretano ou vialon, com
ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos;
flexível; de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro
que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo;
perfeita conexão com extensores e seringas. radiopaco,
estéril, descartável, uso único. embalagem individual
resistente com abertura asséptica, contendo a
identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização. Caixa com 100 unidades.
MARCA: VITROMED

R$ 94,00

R$
5.640,00

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

ESCALP 21G: dispositivo intravenoso periférico
(escalpe) nº 21, com agulha em aço inoxidável, bisel
curto, trifacetado, siliconizado, com sistema de
segurança segundo nr 32. aletas de plástico flexível e

R$ 31,98

R$ 319,80

ITEM 64
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP
Caixa

10
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resistente. tubo em pvc, flexível e transparente, atóxico,
comprimento de 25 cm (+/- 5 cm), conector luer lock,
com tampa. embalagem individual em papel grau
cirúrgico, com filme plástico, com espaço mínimo de 01
(+/- 0,1) cm para abertura assegurando a esterilidade do
produto, embalagem resistente com abertura em pétala
asséptica, contendo a identificação do produto, lote e
validade de fácil visualização. Caixa com 100 unidades.
MARCA: JH
ITEM 65
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Caixa

100

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

ESCALP 23G: dispositivo intravenoso periférico
(escalpe) nº 23, com agulha em aço inoxidável, bisel
curto, trifacetado, siliconizado, com sistema de
segurança segundo nr 32. aletas de plástico flexível e
resistente. tubo em pvc, flexível e transparente, atóxico,
comprimento de 25 cm (+/- 5 cm), conector luer lock,
com tampa. embalagem individual em papel grau
cirúrgico, com filme plástico, com espaço mínimo de 01
(+/- 0,1) cm para abertura assegurando a esterilidade do
produto, embalagem resistente com abertura em pétala
asséptica, contendo a identificação do produto, lote e
validade de fácil visualização. Caixa com 100 unidades.
MARCA: JH

R$ 24,80

R$
2.480,00

Valor
Unitário

Valor
Total

R$ 27,79

R$ 416,85

ITEM 66
Unid.

Caixa

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

15

Especificações
ESCALP 25G: dispositivo intravenoso periférico
(escalpe) nº 25, com agulha em aço inoxidável, bisel
curto, trifacetado, siliconizado, com sistema de segurnça
segundo nr 32. aletas de plástico flexível e resistente.
tubo em pvc, flexível e transparente, atóxico,
comprimento de 25 cm (+/- 5 cm), conector luer lock,
com tampa. embalagem individual em papel grau
cirúrgico, com filme plástico, com espaço mínimo de 01
(+/- 0,1) cm para abertura assegurando a esterilidade do
produto, embalagem resistente com abertura em pétala
asséptica, contendo a identificação do produto, lote e
validade de fácil visualização. Caixa com 100 unidades.
MARCA: JH
ITEM 73

Unid.

Caixa

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

10

FIO DE SUTURA CIRÚRGICA CATGUT
CROMADO, TAMANHO 75 CM, DIÂNETRO DO
FIO 1 (UM), AGULHA ½ CIR. CIL. 3.0 CM: A
sutura de Catgut Cromado é estéril, absorvível e
composta de tecido conjuntivo purificado de origem
animal, com serosa bovina selecionada, cortada em fitas
uniformes, tratadas de forma mecânica, física e química,

R$ 125,00

R$
1.250,00
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resultando em fios de coloração marrom podendo ser
providos ou não de agulhas cirúrgicas de aço inox. O
produto atende as especificações da NBR 13904 da
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e
Farmacopéia Brasileira para Suturas Cirúrgicas
absorvíveis. Caixa com 24 envelopes.
MARCA: SHALON
ITEM 74
Unid.

Caixa

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

10

FIO DE SUTURA CIRÚRGICA CATGUT
CROMADO, TAMANHO 75 CM, DIÂNETRO DO
FIO 2-0, AGULHA ½ CIR. CIL. 3.5 CM: A sutura de
Catgut Cromado é estéril, absorvível e composta de
tecido conjuntivo purificado de origem animal, com
serosa bovina selecionada, cortada em fitas uniformes,
tratadas de forma mecânica, física e química, resultando
em fios de coloração marrom podendo ser providos ou
não de agulhas cirúrgicas de aço inox. O produto atende
as especificações da NBR 13904 da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas e
Farmacopéia Brasileira para Suturas Cirúrgicas
absorvíveis. Caixa com 24 envelopes.
MARCA: SHALON

R$ 94,80

R$ 948,00

ITEM 77
Unid.

Caixa

Quant.
Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

5

FIO DE SUTURA CIRÚRGICA CATGUT
SIMPLES, DIÂMETRO 1 , SEM AGULHA,
TAMANHO 1,5 MTS:A sutura de Catgut Simples é
estéril, absorvível e de origem animal, com serosa
bovina selecionada, cortada em fitas uniformes,
purificadas de forma mecânica, física e quimicamente,
resultando em fios de coloração amarelo palha, podendo
ser providos ou não de agulhas cirúrgicas de aço inox. O
produto atende as especificações da NBR 13904 da
ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas e
Farmacopéia Brasileira para Suturas Cirúrgicas
absorvíveis. Caixa com 24 envelopes. Caixa com 24
envelopes.
MARCA: SHALON

R$ 153,02

R$ 765,10

ITEM 78
Unid.

Caixa

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

5

FIO DE SUTURA CIRÚRGICA CATGUT
SIMPLES, DIÂMETRO 2-0 , SEM AGULHA,
TAMANHO 1,5 MTS:A sutura de Catgut Simples é
estéril, absorvível e de origem animal, com serosa
bovina selecionada, cortada em fitas uniformes,
purificadas de forma mecânica, física e quimicamente,

R$ 130,62

R$ 653,10
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resultando em fios de coloração amarelo palha, podendo
ser providos ou não de agulhas cirúrgicas de aço inox. O
produto atende as especificações da NBR 13904 da
ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas e
Farmacopéia Brasileira para Suturas Cirúrgicas
absorvíveis. Caixa com 24 envelopes.
MARCA: SHALON
ITEM 80
Unid.

Caixa

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

5

FIO DE SUTURA CIRÚRGICA CATGUT
SIMPLES, DIAMETRO 3-0, TAMANHO 75 CM,
AGULHA ½ CIR. CIL. 3,5 CM: A sutura de Catgut
Simples é estéril, absorvível e de origem animal, com
serosa bovina selecionada, cortada em fitas uniformes,
purificadas de forma mecânica, física e quimicamente,
resultando em fios de coloração amarelo palha, podendo
ser providos ou não de agulhas cirúrgicas de aço inox. O
produto atende as especificações da NBR 13904 da
ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas e
Farmacopéia Brasileira para Suturas Cirúrgicas
absorvíveis. Caixa com 24 envelopes.
MARCA: SHALON

R$ 107,76

R$ 538,80

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

FIO SUTURA ACIDO POLIGLICÓLICO A
UNIDADE, TAMANHO 70 CM, DIÂMETRO DO
FIO 2-0 (ZERO) 1/2 CIR. CIL. 3.5 cm: O Ácido
Poliglicólico é um fio de sutura cirúrgica sintética
absorvível, estéril. É composto de homopolímero de
Ácido Glicólico e uma camada de Estearato de Cálcio.
O homopolímero vem demonstrando características não
antigênicas e não pirogênicas, sua absorção provoca
reação mínima no tecido. A sutura é apresentada na
forma tingida, durante a polimerização com D+C violeta
nº 2 e não tingida (natural). Caixa com 24 envelopes.
MARCA: SHALON

R$ 225,90

R$
1.129,50

ITEM 86
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Caixa

5

VALOR TOTAL DA EMPRESA.................................................................. R$ 19.883,65
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 32.708.161/0001-20
Ata de Registro de Preços n.º 221/2020
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ITEM 49
Unid.

Unid

Quant. Exclusiva
para ME/EPP

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

75

COLETOR
DE
MATERIAIS
PERFURO
CORTANTES 13 LITROS: Utilizada para o descarte
adequado
de
materiais
infectados;
Produto
confeccionado em papelão ondulado; Possui fundo
resistente; Alça para transporte; Tampa para fechar o
bocal localizado na parte superior da caixa; Capacidade: 13 litros. Embalagem contendo 1 Unidade.
MARCA: DESCARBOX

R$ 6,53

R$ 489,75

Especificações

Valor
Unitário

Valor
Total

COLETOR
DE
MATERIAIS
PERFURO
CORTANTES 7 LITROS: Utilizada para o descarte
adequado
de
materiais
infectados;
Produto
confeccionado em papelão ondulado; Possui fundo
resistente; Alça para transporte; Tampa para fechar o
bocal localizado na parte superior da caixa; Capacidade: 7 litros. Embalagem contendo 1 Unidade.
MARCA: DESCARBOX

R$ 2,80

R$ 210,00

ITEM 50
Quant. Exclusiva
Unid.
para ME/EPP

Unid

75

VALOR TOTAL DA EMPRESA..................................................................... R$ 699,75

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO...............................................................R$ 158.608,65

MARCELA ARAÚJO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Administração
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 068/2020
CONCURSO PÚBLICO EDITAL N° 002/2012
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais e considerando o resultado do Concurso Público, regido pelo Edital n.º
002/2012, para provimento de vagas na Administração Direta e Autarquias, e em cumprimento à
DECISÃO JUDICIAL, exarada nos autos de nº 5186516-05.2016.8.09.0051, constante no
processo nº 84907073/2020, CONVOCA a candidata abaixo, para, no prazo máximo de até 30
(trinta) dias, contados da data de publicação deste Edital no Diário Oficial do Município,
comparecer à Central de Atendimento ao Cidadão – ATENDE FÁCIL – Paço Municipal, sito à
Av. do Cerrado n° 999, Park Lozandes, Goiânia - GO, para apresentar a documentação abaixo
relacionada, em atendimento ao Artigo 20-A da Lei Orgânica do Município, regulamentada pelo
Decreto n° 264 de 27 de janeiro de 2016 e alterações.
Documentação a ser apresentada:
1. Cópia de RG e CPF
2. Cópia de Comprovante de Endereço atual
3. Certidão Negativa do Cartório Distribuidor Cível Estadual;
4. Certidão Negativa do Cartório Distribuidor Criminal Estadual;
5. Certidão Negativa Cível e Criminal da Justiça Federal;
6. Certidão Negativa da Justiça Eleitoral, de quitação com as obrigações eleitorais;
7. Certidão Negativa da Justiça Eleitoral, relativa à condenação criminal eleitoral;
8. Certidão Negativa de Contas do Tribunal de Contas da União;
9. Certidão Negativa de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Goiás ou de outro
ente federativo em que tenha exercido cargo ou função pública que enseje prestação de
Contas relativas ao respectivo exercício;
10. Certidão Negativa de Contas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de
Goiás ou de outro ente federativo em que tenha exercido cargo ou função pública que
enseje prestação de Contas relativas ao respectivo exercício;
11. Declaração do interessado de que não se enquadra nas vedações do Artigo 20-A, da Lei
Orgânica do Município, disponível no site http://www.concursos.goiania.go.gov.br;
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Após análise da documentação supracitada e se a candidata não se enquadrar nas
vedações do Artigo 20-A, da Lei Orgânica do Município de Goiânia será nomeada para posse no
cargo para a qual foi aprovada.
No prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação do DECRETO DE
NOMEAÇÃO no Diário Oficial do Município, a candidata nomeada deverá apresentar os
devidos exames médicos e outros documentos pertinentes ao seu cargo, os quais estarão
relacionados no site http://www.concursos.goiania.go.gov.br.
Demais informações estarão disponíveis no site.

Cargo: Analista em Obras e Urbanismo - Arquiteto
CLASS. CANDIDATO (A)
014
DANIELA FREITAS DE CASTRO ARAUJO

IDENTIDADE
3249051 SSP GO

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
aos 18 dias do mês de dezembro de 2020.

MARCELA ARAÚJO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Administração
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RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 509/2020
Altera a Portaria nº 509/2020 que designa como
Gestora e Fiscal da Despesa decorrente do
Processo Bee nº 28713, a servidora que se
especifica.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e
em conformidade a Lei Complementar Municipal nº 276, de 03 de junho de 2015 e Decreto nº 011
de 02 de janeiro de 2017:
Considerando a publicação da PORTARIA nº 509/2020, publicada na Edição nº
7420 de 11 de novembro de 2020 do Diário Oficial do Município Eletrônico;
Considerando o Memorando nº 62/2020 da Superintendência de Gestão de Redes de
Atenção à Saúde/ Diretoria de Atenção à Saúde;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica alterado o Artigo 1º da Portaria nº 509/2020, sendo que passa a ter a
seguinte redação:
Art. 1º Designar como Gestor da Despesa, decorrente do
Processo Bee nº 28713, o servidor ANDRÉ LUIZ BRAGA DAS
DORES, matrícula nº 863114-01, CPF nº 649.392.276-34,
ocupante do cargo: Médico (Grau IV), Função: Coordenador do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, lotado no
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, e como
Fiscal da Despesa, a servidora HIARLA DENISE DOS SANTOS
TREZZE, matrícula nº 979678, CPF nº 008.717.631-92,
ocupante do cargo de Gerente de Atenção Secundária e Terciária,
da Superintendência de Gestão de Redes de Atenção à Saúde, no
Processo supracitado, que tem por objetivo a

aquisição de

Monitor/Sensor de Glicemia, contendo Kit Refil de reagente para
monitorização.
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Art. 2º - Mantém-se inalterados todos os outros artigos da Portaria nº 509/2020.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.
Dê ciência, cumpra-se e publique-se.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aos 18 dias do mês
de dezembro de 2020.

Atenciosamente,

FÁTIMA MRUE
Secretária Municipal de Saúde
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PORTARIA Nº 496/2020
Designa como Fiscal das Atas de Registro
de Preços nº 026/2020 e nº 027/2020,
decorrentes do Processo Bee nº 11710, a
servidora que se especifica.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e
em conformidade a Lei Complementar Municipal nº 276, de 03 de junho de 2015 e Decreto nº 011
de 02 de janeiro de 2017 e em atendimento ao art. 3°, inciso XXI, da Instrução Normativa n°
0010/2015 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás.
Considerando o disposto nos artigos 58, inciso III e 67 da Lei 8.666/93 e artigo 3º,
inciso XXI, da Instrução Normativa nº 10/2015 do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, na
qual dispõe que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante
da Administração especialmente designado.
Considerando a Instrução Normativa CGM n° 002/2018 da Controladoria Geral do
Município, publicada no Diário Oficial do Município n° 6.748 de 06 de fevereiro de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º Designar como Fiscal das Atas de Registro de Preços nº 026/2020 e nº
027/2020, decorrentes do Processo Bee nº 11710, a servidora RENATA FALONE SANTANA,
matrícula nº 899720, CPF nº 005.512.511-58, ocupante do cargo: Especialista em Saúde (Grau
III), Função: Biomédica, lotada na Coordenadoria do Almoxarifado Central, para acompanhar e
fiscalizar a despesa decorrente do Processo BEE supracitado, que tem por que tem por objeto a
aquisição, pelo Sistema de Registro de Preços, de materiais de consumo (insumos laboratoriais),
para atender as necessidades dos laboratórios das unidades de urgência e emergência da Secretaria
Municipal de Saúde de Goiânia.
Art. 2º A representante deverá observar e cumprir as determinações contidas na
Instrução Normativa nº 02/2018 da Controladoria Geral do Município de Goiânia, e anotará em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
§1º As decisões e providências que ultrapassarem a competência da representante
designado(a) deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
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convenientes, dentre elas, verificar previamente a necessidade de prorrogação de prazos contratuais
evitando que haja a descontinuidade da execução do contrato, sob pena de responsabilização do
agente que vier a dar causa.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data da assinatura.
Dê ciência, cumpra-se e publique-se.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aos 05 dias do mês
de novembro de 2020.

Atenciosamente,

Ana Paula Custódio Carneiro
Chefe de Gabinete
Decreto nº. 1458/2018
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PORTARIA Nº 621/2020
Designar Gestor e Fiscal dos Termos de
Compromisso relacionados, os servidores que
especificam.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e
em conformidade a Lei Complementar Municipal nº 276, de 03 de junho de 2015 e Decreto nº 011
de 02 de janeiro de 2017 e em atendimento ao art. 3°, inciso XXI, da Instrução Normativa n°
0010/2015 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás.
Considerando o disposto nos artigos 58, inciso III e 67 da Lei 8.666/93 e artigo 3º,
inciso XXI, da Instrução Normativa nº 10/2015 do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, na
qual dispõe que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante
da Administração especialmente designado.
Considerando a Instrução Normativa CGM n° 002/2018 da Controladoria Geral do
Município, publicada no Diário Oficial do Município n° 6.748 de 06 de fevereiro de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º Designar como Gestores dos Termos de Compromisso relacionados
abaixo, os servidores ELIEL AMORIM DA SILVA, matrícula nº 1025775-01, CPF n°
869.664.721-15, ocupante do cargo: Assistente Administrativo, Função: Gerente, lotado na
Gerência de Contratos e Convênios da Secretária Municipal de Saúde, e ALEXANDRE LUIZ
GUIMARÃES, matrícula nº 527840-01, CPF nº 633.807.141-00, ocupante do cargo: Assistente
Tecnológico, Função: Assistente Técnico, lotado na Gerência de Tecnologia da Informação da
Secretaria Municipal de Saúde, para acompanharem e fiscalizarem os Termos de Compromisso
relacionados, que tem por objeto o repasse de recursos federais derivados de Emendas
Parlamentares.
Art. 2° Designar a servidora FERNANDA OLIVEIRA ALVES, matrícula nº
1034910-01, CPF nº 017.597.021-10, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, lotada na
Superintendência de Regulação e Políticas de Saúde, como Fiscal dos Termos de Compromisso
relacionados.
PROCESSO
81914770

EMPRESA
TERMO DE COMPROMISSO DE SAÚDE

Nº TERMO DE
COMPROMISSO
516/2020
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Art. 3º Os representantes anotarão em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados.
§1º As decisões e providências que ultrapassarem a competência da representante
designado(a) deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes, dentre elas, verificar previamente a necessidade de prorrogação de prazos contratuais
evitando que haja a descontinuidade da execução do contrato, sob pena de responsabilização do
agente que vier a dar causa.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data da assinatura.

Dê ciência, cumpra-se e publique-se.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aos 17 dias do mês
de dezembro de 2020.

FÁTIMA MRUE
Secretária Municipal de Saúde
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EXTRATO DO TERMO DE PAGAMENTO Nº 939/2020

PROCESSO: 84833151
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.
CONTRATADO: CITOLAB LABORATORIO MEDICO EIRELI.
FUNDAMENTO: O presente Termo fundamenta-se no art. 59, parágrafo único da lei 8.666/93,
bem como no Despacho nº 2577/2020 (fls.10), e ainda no Parecer nº 3839/2020 (fls.17/27) da
Advocacia Setorial desta Secretaria, constante no processo nº 84833151.
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o pagamento por indenização ao CITOLAB
LABORATORIO MEDICO EIRELI, por serviços prestados a esta SMS em atendimentos
hospitalares e/ou ambulatoriais aos usuários do SUS, referente a competência: 09/2020.
VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ao presente Termo dá-se o valor de R$ 15.253,58
(quinze mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos) que correrá por conta
da Dotação Orçamentária nº 2020.2150.10.302.0178.2634.33909300.114, da Secretaria Municipal
de Saúde.

DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2020.

Dra. Fátima Mrue
Secretária Municipal de Saúde
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EXTRATO DO TERMO DE PAGAMENTO Nº 1347/2020

PROCESSO: 85192086
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.
CONTRATADO: Hospital Santa Lúcia LTDA.
FUNDAMENTO: O presente Termo fundamenta-se no art. 59, parágrafo único da lei 8.666/93,
bem como no Despacho nº 2794/2020, fls. 57/59, e ainda no Parecer nº 3835/2020 (fls.66/76) da
Advocacia Setorial desta Secretaria, constante no processo nº 85192086.
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o pagamento por indenização ao HOSPITAL
SANTA LÚCIA LTDA, contratado para atendimentos hospitalares e/ou ambulatoriais aos usuários
do SUS, por serviços prestados a esta SMS referente as competências: 09/2020 e 10/2020.
VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ao presente Termo dá-se o valor de R$
1.477.632,68 (um milhão, quatrocentos e setenta e sete mil, seiscentos e trinta e dois reais e
sessenta e oito centavos) que correrá por conta da Dotação Orçamentária nº
2020.2150.10.302.0178.2634.33909300.114, da Secretaria Municipal de Saúde.

DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2020.

Dra. Fátima Mrue
Secretária Municipal de Saúde
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EXTRATO DO TERMO DE PAGAMENTO Nº 1348/2020

PROCESSO: 85191845
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.
CONTRATADO: Hospital Coração de Jesus Ltda.
FUNDAMENTO: O presente Termo fundamenta-se no art. 59, parágrafo único da lei 8.666/93,
bem como no Despacho nº 2792/2020, fls. 27/29, e ainda no Parecer nº 3842/2020 (fls.36/46) da
Advocacia Setorial desta Secretaria, constante no processo nº 85191845.
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o pagamento por indenização ao HOSPITAL
CORAÇÃO DE JESUS LTDA, contratado para atendimentos hospitalares e/ou ambulatoriais aos
usuários do SUS, por serviços prestados a esta SMS referente as competências: 09/2020 e 10/2020.
VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ao presente Termo dá-se o valor de R$ 441.747,54
(quatrocentos e quarenta e um mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro
centavos)
que
correrá
por
conta
da
Dotação
Orçamentária
nº
2020.2150.10.302.0178.2634.33909300.114, da Secretaria Municipal de Saúde.

DATA DA ASSINATURA: 18 de dezembro de 2020.

Dra. Fátima Mrue
Secretária Municipal de Saúde
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EXTRATO DO TERMO DE PAGAMENTO Nº 1407/2020

PROCESSO: 85217721
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.
CONTRATADO: CLÍNICA CORDIAL S/C - ME.
FUNDAMENTO: O presente Termo fundamenta-se no art. 59, parágrafo único da lei 8.666/93,
bem como no Despacho nº 2911/2020, fls. 13/15, e ainda no Parecer nº 3847/2020 (fls. 19/29) da
Advocacia Setorial desta Secretaria, constante no processo nº 85217721.
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o pagamento por indenização ao CLÍNICA
CORDIAL S/C - ME, contratado para atendimentos hospitalares e/ou ambulatoriais aos usuários
do SUS, por serviços prestados a esta SMS referente a competência: 09/2020.
VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ao presente Termo dá-se o valor de R$ 6.660,50
(Seis mil seiscentos e sessenta reais e cinquenta centavos) que correrá por conta da Dotação
Orçamentária nº 2020.2150.10.302.0178.2634.33909300.114, da Secretaria Municipal de Saúde.

DATA DA ASSINATURA: 18 de dezembro de 2020.

Dra. Fátima Mrue
Secretária Municipal de Saúde
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
DIRETORIA FINANCEIRA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTO
EXTRATO Nº 461/2020 - DISTRATO DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
OBJETO: O presente termo tem como objeto a rescisão do contrato por tempo determinado referente ao cargo de EDUCADOR SOCIAL, na função
de EDUCADOR SOCIAL do DISTRATADO (A) com a DISTRATANTE. Conforme listagem abaixo:
Nº Processo
83223472

Nº
Nome
Contrato
1056/2018 IOLENE MESQUITA LOBATO

CPF

Data do Distrato

Data da Assinatura

508.994.571-34

30/03/2020

15/12/2020

Fátima Mrué
Secretária
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EXTRATO Nº 462/2020 DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.
OBJETO: O objeto do presente contrato é a prestação de serviço temporário para atender a Secretaria Municipal de Saúde, para exercer o cargo de
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, na função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, de acordo com as atribuições descritas no Decreto
Municipal nº 530, de 19 de fevereiro de 2020:

Processo

Nº

CPF

Valor R$

84988731 1268/2020 ANTERO RICARDO DE QUEIROZ

014.425.711-44

84997544 1278/2020 HEITOR LUCAS XAVIER MACEDO

038.224.321-80

Contrato

Contratado (a)

Vigência

Data de

Início

Término

Assinatura

8.419,02

14/12/2020

13/06/2021

14/12/2020

8.419,02

11/12/2020

10/06/2021

11/12/2020
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EXTRATO Nº 463/2020 DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.
OBJETO: O objeto do presente contrato é a prestação de serviço temporário para atender a Secretaria Municipal de Saúde, para exercer o cargo de
TÉCNICO EM SAÚDE, na função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, na Área da URGÊNCIA, de acordo com as atribuições descritas no
Decreto Municipal nº 530, de 19 de fevereiro de 2020 e artigo 12 da Lei nº 7.498/1986:

Processo

Nº

Contratado (a)

Contrato

84258318 1312/2020
84980617 1313/2020

CLÁUDIO MÁRCIO GENTIL DOS
SANTOS
PAMELA LORRANNY MORAES
DOS SANTOS

CPF

Valor R$

576.824.611-87
020.238.931-60

Vigência

Data de

Início

Término

Assinatura

10.106,88

14/12/2020

13/06/2021

14/12/2020

10.106,88

14/12/2020

13/06/2021

14/12/2020
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EXTRATO Nº 464/2020 DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.
OBJETO: O objeto do presente contrato é a prestação de serviço temporário para atender a Secretaria Municipal de Saúde, para exercer o cargo de
ESPECIALISTA EM SAÚDE, na função de ENFERMEIRO, na Área de URGÊNCIA, de acordo com as atribuições descritas no Decreto
Municipal nº 530, de 19 de fevereiro de 2020 e artigo 11 da Lei nº 7.498/1986:

Processo

Nº
Contrato

Contratado (a)

84976849 1316/2020 ALARRUBIA PEREIRA DE SOUZA
84974978 1317/2020

ELEUZA DO ROSÁRIO DE MELLO
BRANDÃO

84977918 1319/2020 LUCIVANIA DE SÁ AQUINO

CPF

Valor R$

Vigência

Data de

Início

Término

Assinatura

859.492.301-59 24.272,52

11/12/2020

10/06/2021

11/12/2020

534.499.671-34 24.272,52

16/12/2020

15/06/2021

16/12/2020

001.088.651-69 24.272,52

14/12/2020

13/06/2021

14/12/2020
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PORTARIA SME Nº 578, de 15 de dezembro de 2020.
Aprova o Regimento Interno dos Centros Municipais
de Educação Infantil Rede Municipal de Educação de
Goiânia, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, nos termos do Decreto nº 012, de 02 de janeiro de 2017, e
com fulcro no disposto no art. 7º, IX, do Decreto nº 1.981, de 08 de julho de 2016, e no art. 31, I e
V, da Lei Complementar nº 276, de 03 de junho de 2015 e nos arts. 205, 206 e 211, da
Constituição Federal, e no art. 11, III, da Lei nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional).
CONSIDERANDO:
I – A necessidade de regulamentar a organização administrativa e políticopedagógico dos Centros Municipais de Educação Infantil Rede Municipal de Educação de
Goiânia.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar, conforme Anexo Único desta Portaria, o Regimento
Interno dos Centros Municipais de Educação Infantil da Rede Municipal de Educação de Goiânia.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Prof. MARCELO F. DA COSTA
Secretário Municipal de Educação e Esporte
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA

REGIMENTO DOS CENTROS MUNICIPAIS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIS

GOIÂNIA, 2020.
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PREFEITO DE GOIÂNIA
Íris Rezende Machado

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Marcelo Ferreira da Costa

DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL
Leila Barbosa de Souza

GERENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EDUCACIONAL
Maria Bernadete dos Santos

REELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO
Equipe Interna da Gerência de Planejamento e Gestão Educacional
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TÍTULO I
Da Identificação
CAPÍTULO I
Da Denominação, Mantenedora e Administração
Art. 1º Os Centros Municipais de Educação Infantil de Goiânia são criados com
denominações individuais e próprias, por meio de leis específicas, mantidos pela Prefeitura de
Goiânia e administrados pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte, sob o CNPJ nº
04.973.965/0001-11, nos termos da legislação em vigor.
Art. 2º Este regimento é um instrumento legal, de caráter obrigatório, que norteia a
organização da educação infantil, assegurando unidade no desenvolvimento da função
sociopolítica, pedagógica, estrutural e de funcionamento das instituições educacionais
públicas municipais que constituem os Centros Municipais de Educação Infantil, com base
nos dispositivos constitucionais vigentes, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Estatuto da Criança e do Adolescente Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990, na Base Nacional Comum Curricular, aprovada por meio da
Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, no Documento Curricular da educação
infantil da Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiânia e nas demais disposições
legais.
Art. 3º A partir deste artigo, Centro Municipal de Educação Infantil será mencionado apenas
como Cmei.

TÍTULO II
Da Finalidade, dos Princípios e dos Objetivos da Educação Infantil
CAPÍTULO I
Da Finalidade
Art. 4º A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade
possibilitar o desenvolvimento integral da criança na aquisição e no aprimoramento das
diversas capacidades de âmbito expressivo motor, afetivo, cognitivo, linguístico, ético,
estético e sociocultural complementando a ação da família e da comunidade.
CAPÍTULO II
Dos Princípios
Art. 5º São princípios norteadores da educação infantil, os quais devem guiar o projeto
político-pedagógico e permear todas as ações desenvolvidas no cotidiano do Cmei:
Rua 226 n° 794
Setor Leste Universitário ‐ Goiânia ‐ GO
CEP: 74610‐130 – Tel.: 62 3524‐8905
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I – éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem
comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades;
II – políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à
ordem democrática;
III – estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de
expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais.
CAPÍTULO III
Dos Objetivos
Art. 6º A educação infantil tem por objetivo:
I – proporcionar as condições adequadas ao bem-estar das crianças, sua educação,
proteção e cuidado, observando o seu desenvolvimento integral de âmbito expressivo motor,
afetivo, cognitivo, linguístico, ético, estético e sociocultural;
II – promover situações de aprendizagens significativas e intencionais que
possibilitem às crianças a apropriação, a renovação, a articulação de conhecimentos, bem
como a ampliação das formas de expressão cultural e artística;
III – possibilitar às crianças vivências e experiências que as levem a estabelecer e
ampliar suas relações sociais, articulando seus interesses e pontos de vista com as demais, de
modo que sejam respeitadas a diversidade socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional,
linguística e religiosa;
IV – possibilitar às crianças o reconhecimento das contribuições histórico-culturais,
afro-brasileiras e indígenas, asiáticas, europeias e de outros países da América, para a
constituição de sua identidade;
V – estimular as crianças a observarem, explorarem, interagirem e se perceberem no
ambiente em que vivem, com atitude curiosa e consequente, para que possam ampliar suas
experiências e seus conhecimentos sobre si e sobre o mundo;
VI – possibilitar às crianças experiências narrativas, de apreciação e interação com a
linguagem verbal, oral e escrita, e não-verbal, por meio do contato com diferentes suportes e
gêneros textuais, articulados às múltiplas linguagens;
VII – recriar, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas,
medidas, formas, dimensões e orientações relativas ao espaço e ao tempo;
VIII – proporcionar a interação das crianças com diversificadas expressões que
envolvam a música, as artes plásticas, gráficas, o cinema, a fotografia, a dança, o teatro e a
literatura;
IX – possibilitar às crianças experiências significativas com movimento corporal, por
meio de jogos, brincadeiras e do contato com danças, lutas, esportes, ginástica, capoeira, artes
circenses e outras formas de movimento;
Rua 226 n° 794
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X – promover a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da
biodiversidade e da sustentabilidade da vida na terra, assim como o não desperdício dos
recursos naturais;
XI – incentivar a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a
indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e ao
espaço;
XII – garantir a todas as crianças, inclusive àquelas com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, o acesso às diversas
Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC, por meio do planejamento de situações de
aprendizagens significativas, que demandem o uso dessas tecnologias;
XIII – articular a transição entre a pré-escola e os anos iniciais do ensino
fundamental, com base no respeito à continuidade dos processos de aprendizagens e
desenvolvimento das crianças, seus interesses e necessidades, priorizando a dimensão lúdica
no trabalho pedagógico, na perspectiva de garantir o direito de acesso aos diferentes
conhecimentos, sem antecipar conteúdos previstos para o ensino fundamental;
XIV – garantir condições para o trabalho e a organização de espaços e tempos, que
assegurem às crianças, proteção contra qualquer forma de negligência no interior da
instituição educacional, conforme o disposto na Lei nº 8.069/90, acrescida pela Lei nº 13.010,
de 26 de julho de 2014 e pela Lei Ordinária nº 9.132/2012, de Goiânia – GO.
Art. 7º Na educação infantil, as aprendizagens essenciais constituem-se como objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento, apresentados pela Base Nacional Comum Curricular –
BNCC e pelo Documento Curricular da educação infantil da Secretaria Municipal de
Educação e Esporte de Goiânia, quais sejam:
I – respeitar e expressar sentimentos e emoções;
II – atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a
diversidade e se solidarizando com os outros;
III – conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro;
IV – reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para
o cuidado de sua saúde e a manutenção de ambientes saudáveis;
V – apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestuário e no
cuidado com seu bem-estar, valorizando o próprio corpo;
VI – utilizar o corpo intencionalmente, com criatividade, controle e adequação, como
instrumento de interação com o outro e com o meio;
VII – coordenar suas habilidades manuais;
VIII – discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos, bem como interagir com a
música, percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva;
IX – se expressar por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais;
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X – relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos,
imitações, observações e expressões corporais;
XI – expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações e interações, por
diferentes meios;
XII – argumentar e relatar oralmente fatos, em sequência temporal e causal,
organizando e adequando sua fala ao contexto em que é produzida;
XIII – ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas;
XIV – conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão
da função social da escrita, bem como reconhecendo a leitura como fonte de prazer e
informação.

TÍTULO III
Da Organização Curricular da Educação Infantil
CAPÍTULO I
Dos Campos de Experiências e dos Direitos de Aprendizagens e Desenvolvimento
Art. 8º A organização curricular da educação infantil oferecida pelo Cmei segue as diretrizes
da Base Nacional Comum Curricular – BNCC e do Documento Curricular da educação
infantil da Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiânia, estruturada em campos de
experiências.
Art. 9º Os campos de experiências se constituem numa organização curricular que acolhe as
situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes,
entrelaçando-as aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio da humanidade.
I- os cinco campos de experiências, concebidos de forma intercomplementar, são:
a) o eu, o outro e o nós;
b) o corpo, os gestos e os movimentos;
c) os traços, os sons, as cores e formas;
d) a escuta, a fala, a pensamento e a imaginação;
e) os espaços, os tempos, as quantidades, as relações e as transformações.
Art. 10 Cada campo de experiência se desdobra em objetivos de aprendizagens e
desenvolvimento que se referem às aprendizagens essenciais que as crianças têm o direito de
se apropriarem, que são organizados em grupos por faixa etária:
I- bebês: de 0 a 1 ano e 6 meses;
II- crianças bem pequenas: de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses;
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III- crianças pequenas: de 4 anos a 5 anos e 11 meses.
Art. 11 Na educação infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como
eixos estruturantes as interações e as brincadeiras com os seus pares e os adultos,
assegurando-lhes os seis direitos de:
I- conviver;
II- brincar;
III- participar;
IV- explorar;
V- expressar;
VI- conhecer-se.

TÍTULO IV
Do Atendimento e da Organização do Cmei
CAPÍTULO I Do Atendimento, do Funcionamento e da Organização
Art. 12 O Cmei atende crianças de seis meses a cinco anos de idade completos ou a completar
até o dia trinta e um de março de cada ano civil, regularmente matriculadas, no período
diurno, em jornada integral ou parcial, de segunda a sexta-feira.
Parágrafo único. A criança que completar seis anos de idade após trinta e um de março
permanecerá no Cmei até o encerramento do ano letivo, ingressando no ensino fundamental
no ano letivo subsequente.
Art. 13 Os parâmetros para a organização dos agrupamentos de crianças seguem as
orientações administrativas e pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação e Esporte e a
normatização do Conselho Municipal de Educação.
Art. 14 O horário de entrada e saída da criança matriculada é:
a) período parcial - das sete às onze horas e trinta minutos ou das treze às dezessete
horas e trinta minutos;
b) período integral - das sete às dezessete horas e trinta minutos.
Parágrafo único. Pode ser deferida uma tolerância de trinta minutos, na chegada ou na
saída antecipada ou atrasada, desde que ocorra esporadicamente e que seja devidamente
justificada.
Art. 15 O ano letivo compreende ao período em que são planejadas e realizadas ações
educativas e pedagógicas voltadas para o atendimento às crianças, previstas no projeto
político-pedagógico do Cmei, no calendário das instituições educacionais da Rede Municipal
de Educação de Goiânia e no calendário interno de cada Cmei.
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Art. 16 O ano letivo é organizado com períodos de férias e recessos e tem a duração mínima
de duzentos dias de trabalho educacional, de acordo com a legislação vigente, compreendendo
a carga horária anual de novecentas horas em período parcial e a carga horária anual de duas
mil e cem horas em período integral, conforme as orientações da Secretaria Municipal de
Educação e Esporte.

TÍTULO V
Da Gestão Democrática
Art. 17 O Cmei desenvolve suas atividades administrativas e pedagógicas pautando-se no
princípio da gestão democrática que preza pelo diálogo, pela tomada de decisões coletivas,
pela construção e exercício da cidadania, assegurando a participação da comunidade
educacional na elaboração, implementação e avaliação do projeto político-pedagógico e nas
ações do conselho gestor.
Parágrafo único. A comunidade educacional do Cmei é constituída pelas equipes
administrativa e pedagógica, pelas crianças matriculadas e pelos pais ou outros responsáveis.
Art. 18 O processo de escolha do(a) diretor(a) do Cmei é realizado de acordo com o disposto
no Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Goiânia e o expresso no
Regulamento do Processo de Escolha de Diretores dos Centros Municipais de Educação
Infantil e Escolas Municipais de Goiânia, sendo nomeado(a) por ato do Poder Executivo
Municipal.
CAPÍTULO I
Da Organização Administrativa e Pedagógica
SEÇÃO I
Da Direção
Art. 19 A direção é responsável pelas atividades administrativas e pedagógicas, de forma
compartilhada com a comunidade educacional na definição das prioridades pedagógicas,
administrativas e no gerenciamento dos recursos financeiros, em conjunto com o conselho
gestor, em prol de um atendimento de qualidade social que garanta a integralidade do
processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças.
Parágrafo único. O (A) profissional da educação com graduação em pedagogia ou
normal superior exerce a função de diretor (a).
Art. 20 O(A) diretor(a) deve assegurar o funcionamento geral da instituição e os processos de
mobilização, articulação e execução das deliberações coletivas, tendo como parâmetros os
documentos orientadores da Secretaria Municipal de Educação e Esporte e o projeto político -
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pedagógico do Cmei, concebendo a indissociabilidade dos eixos administrativo e pedagógico
na garantia de um atendimento de qualidade social às crianças.
Art. 21 São deveres do(a) diretor(a), além de outros que lhe forem delegados, respeitada a
legislação pertinente, abrangendo: perfil ético, comunidade educacional, Secretaria Municipal
de Educação e Esporte e outros órgãos.
§ 1º Perfil Ético:
I – conhecer, cumprir e zelar pelo cumprimento das leis e normas que regem a
educação e as determinações emitidas pelos órgãos competentes;
II – compreender que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam
na adequada prestação dos serviços públicos;
III – ser compromissado(a), assíduo(a) e pontual no desenvolvimento de suas
funções, não fazendo uso indevido de seus deveres;
IV – ser frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao
trabalho ordenado, refletindo negativamente na administração educacional.
§ 2º Comunidade Educacional:
I – ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção para com a comunidade
educacional, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de etnia, gênero, orientação
sexual, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se, dessa
forma, de causar dano moral algum;
II – não prejudicar deliberadamente a reputação de qualquer integrante da
comunidade educacional, não permitir perseguições, bem como não consentir que simpatias,
antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com a
comunidade educacional;
III – não fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno do Cmei,
em beneficio próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros;
IV – publicizar à comunidade educacional seus compromissos e agendamentos com
diferentes instâncias da Secretaria Municipal de Educação e Esporte e com a comunidade em
geral, por meio de agenda, mural ou outro recurso visível, em espaço de circulação do Cmei;
V – conhecer, divulgar e efetivar o cumprimento das disposições legais estabelecidas
no Estatuto do Conselho Gestor;
VI – participar, como membro nato, das reuniões mensais do conselho gestor, previstas
no calendário da instituição educacional e convocá-las, extraordinariamente, quando
necessário;
VII – não autorizar a remoção de servidor pertencente à diretoria e ao conselho fiscal
do conselho gestor, sem que este apresente carta de renúncia da função;
VIII – socializar, em conjunto com a diretoria do conselho gestor, o recebimento de
materiais e verbas por meio de doações e do Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros, de
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modo a divulgar, em especial para a comunidade educacional, as aquisições e contratações
que foram realizadas com os repasses recebidos;
IX – afixar, obrigatoriamente, em conjunto com a diretoria do conselho gestor, a
cópia legível do demonstrativo das receitas transferidas e das despesas realizadas de todas as
prestações de contas efetuadas, em local visível em que haja circulação da comunidade
educacional;
X – socializar e divulgar, para as equipes pedagógica e administrativa, informações
sobre documentos, ações formativas e eventos alusivos à educação, de interesse coletivo e da
Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
XI – publicizar e socializar, em conjunto com a coordenação pedagógica, práticas
significativas desenvolvidas no contexto institucional, propostas pelas equipes pedagógica e
administrativa ou por órgãos da administração pública municipal, estadual e federal, assim
como com a iniciativa privada e a comunidade em geral;
XII – zelar e dar ciência aos integrantes das equipes pedagógica e administrativa que
não é permitida a prática reiterada de levar filho(s) para o local de trabalho, considerando que
quem a faz está infringindo o disposto nos artigos 141 e 142, da Lei Complementar nº
011/1992, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia, com registro em ata
devidamente assinada;
XIII – discutir e acordar com as equipes pedagógica e administrativa regras relativas
ao uso do telefone celular e outros aparelhos eletrônicos portáteis, sem fins educacionais, em
salas de atividades ou em quaisquer outros locais do Cmei em que estejam desenvolvendo
atividades educativas, pedagógicas e administrativas, durante a execução de seus deveres,
com registro em ata devidamente assinada;
XIV – conhecer, divulgar, orientar e estimular, junto à coordenação pedagógica e às
equipes pedagógica e administrativa, o integral cumprimento do Protocolo para Prevenção e
Atendimento de Primeiros Socorros aos Educandos nas Instituições Educacionais da Rede
Municipal de Educação de Goiânia – Goiás;
XV – afixar, obrigatoriamente, em local visível e destaque a seguinte expressão: O
FUMO, A BEBIDA ALCOÓLICA SÃO TERRIVELMENTE PREJUDICIAIS À SAÚDE;
DROGA MATA, de acordo com a Lei Municipal nº 8.429/2006, bem como afixar cartazes
informando a proibição de uso de produtos fumígenos em recintos coletivos e fechados,
podendo usar de símbolos e ou figuras demonstrativas, de acordo com a Lei Municipal nº
8.811/2009;
XVI – orientar, em conjunto com a coordenação pedagógica, as equipes pedagógica e
administrativa sobre seus deveres e direitos, proibições e penalidades, bem como sobre a
forma de tratar crianças e adultos no Cmei, colocando-os a par deste regimento, legislação
protetiva dos direitos da infância e orientações pedagógicas que norteiam o trabalho na
educação infantil, com registro em ata, devidamente assinada;
XVII – remanejar, em comum acordo, devidamente registrado e assinado em ata,
professores e auxiliares de atividades educativas, quando for avaliado que esses (as)
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desempenham melhor suas funções num agrupamento de outra faixa etária que não seja a da
lotação de origem;
XVIII – reorganizar e remanejar, se necessário e possível, junto à coordenação
pedagógica, os(as) professores(as) e os(as) auxiliares de atividades educativas quando ocorrer
a ausência desses ao trabalho, a fim de atender os agrupamentos de crianças;
XIX – adequar, junto à coordenação pedagógica, respeitadas as prescrições legais, os
horários de expediente dos(as) auxiliares de atividades educativas, em comum acordo e
mediante registro em ata, visando garantir o melhor atendimento às crianças, até a entrega
destas aos pais ou outros responsáveis legais;
XX – analisar, junto à coordenação pedagógica, casos previstos na legislação
vigente, referentes à concessão de liberação de servidor, considerando suas necessidades
individuais, responsabilizando-se pela reorganização das equipes pedagógica e administrativa
de forma a garantir a realização das atividades do Cmei;
XXI – participar e garantir, em parceria com a coordenação pedagógica, a realização
da avaliação institucional numa perspectiva processual e contínua, favorecendo a participação
dos integrantes das equipes pedagógica e administrativa, das famílias e das crianças, para
análise da realidade e posterior intervenção, por meio da elaboração de ações a serem
implementadas de forma articulada ao projeto político-pedagógico, bem como dar devolutiva
à comunidade educacional;
XXII – responsabilizar-se, junto à coordenação pedagógica, por organizar os quinze
minutos de intervalo destinados ao descanso do(a) professor(a) e do(a) auxiliar de atividades
educativas, em momentos diferentes, de forma a não prejudicar o atendimento às crianças;
XXIII – apurar a frequência dos integrantes das equipes pedagógica e administrativa
por meio de registros de entradas e saídas;
XXIV – zelar pela conduta ética, pela assiduidade, pela pontualidade dos integrantes
das equipes pedagógica e administrativa, bem como fiscalizar e atestar a frequência destes,
conforme orientações da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, nos prazos
preestabelecidos, responsabilizando-se pelas informações prestadas sob pena de
responsabilidade funcional, conforme o disposto no artigo 31, da Lei Complementar nº
011/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia;
XXV – convocar as equipes pedagógica e administrativa, quando necessário e com a
devida antecedência, para ações pertinentes ao trabalho do Cmei;
XXVI – articular, apoiar e acompanhar o trabalho da coordenação pedagógica do
Cmei;
XXVII – participar e assegurar a realização dos planejamentos pedagógicos, bem
como a efetiva participação das equipes pedagógica e administrativa;
XXVIII – responsabilizar-se, em parceria com a coordenação pedagógica, pela
articulação, elaboração, implementação e avaliação do projeto político-pedagógico;
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XXIX – responsabilizar-se, com o(a) assistente administrativo educacional e a
coordenação pedagógica, pelos registros em atas de reuniões, planejamentos e
encaminhamentos com a participação das equipes pedagógica e administrativa, dos pais ou
outros responsáveis;
XXX – manter em local de fácil acesso a lei de criação, denominação, resoluções,
este regimento e outros documentos legais do Cmei;
XXXI – responsabilizar-se pelo registro, conferência, assinatura e expedientes
necessários à documentação administrativa e pedagógica do Cmei, bem como responsabilizarse pelo arquivo ativo e passivo, pela memória e organização dessa documentação;
XXXII – responsabilizar-se por promover, com a comunidade educacional, a
conservação do patrimônio já existente, bem como o adquirido em sua gestão, repassando-o
ao(à) seu(sua) sucessor(a) devidamente inventariado, conforme orientações relativas à
transição entre gestões nas instituições educacionais onde foram realizadas eleições para
diretores;
XXXIII – responsabilizar-se por orientar e garantir a adoção rigorosa de medidas
preventivas no âmbito do Cmei, visando à preservação da segurança, integridade física e
moral das crianças, bem como das equipes pedagógica e administrativa, por meio de:
a) manutenção dos portões de acesso trancados após a entrada das crianças e dos
integrantes das equipes pedagógica e administrativa;
b) controle da entrada e saída de pessoas externas nas dependências do Cmei,
designando um(a) servidor(a), em cada turno de funcionamento, para abrir e fechar os
portões, bem como para acompanhá-las, ainda que visualmente, até o local que necessitam
visitar;
XXXIV – responsabilizar-se pela promoção e manutenção de um ambiente limpo e
acolhedor no Cmei, sendo favorável às relações e interações com foco no desenvolvimento
das ações educativas e pedagógicas;
XXXV – responsabilizar-se pelo espaço físico interno, identificando e isolando
locais, móveis, objetos, brinquedos, parque e outros que ofereçam riscos, bem como pelos
arredores do Cmei, visando resguardar a segurança da comunidade educacional e, em casos
que extrapolem suas atribuições, solicitar oficialmente providências à Secretaria Municipal de
Educação e Esporte, e ainda, aos demais órgãos competentes, conforme o caso;
XXXVI – administrar, coordenar e supervisionar a utilização dos espaços físicos na
formação dos agrupamentos, observando a metragem, as faixas etárias e o quantitativo de
crianças a serem atendidas, de acordo com as orientações da Secretaria Municipal de
Educação e Esporte e o estabelecido pelo Conselho Municipal de Educação;
XXXVII – responsabilizar-se pela organização, coordenação e execução do processo
de matrícula, de acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
XXXVIII – promover a interação entre as famílias, a comunidade local, o conselho
gestor e o Cmei, viabilizando parcerias, de acordo com as orientações da Secretaria Municipal
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de Educação e Esporte, que colaborem na elaboração e efetivação do projeto político pedagógico, realizando atividades de caráter pedagógico, administrativo, social e cultural;
XXXIX – não praticar e não permitir comércio de compra e venda de bens e serviços
nas dependências do Cmei, ainda que fora do horário de expediente;
XL – não permitir cobranças de taxa ou arrecadação financeira às famílias das
crianças e a solicitação de materiais escolares aos pais ou outros responsáveis, permitindo, no
entanto que, dos materiais de higiene pessoal, sejam solicitados estritamente escova de dente,
sabonete líquido, toalha, lençol, xampu, creme dental, condicionador, creme protetor contra
assaduras e fralda descartável;
XLI – garantir o ingresso e a permanência da criança no Cmei, mesmo que não esteja
devidamente uniformizada, quando o uniforme for fornecido gratuitamente pela Secretaria
Municipal de Educação e Esporte, ou por não portar algum tipo de material de higiene
pessoal, por qualquer que seja a razão;
XLII – não comercializar uniforme, ainda que solicitado pelos pais ou outros
responsáveis, bem como não permitir a terceiros a venda de uniforme nas dependências do
Cmei e não obter qualquer benefício pela sua comercialização;
XLIII – convocar os pais ou outros responsáveis, em momentos coletivos e
individuais, com o objetivo de conscientizar, orientar e reiterar a importância da frequência
diária das crianças, com registro em ata devidamente assinada;
XLIV – não permitir a saída das crianças do Cmei para passeios e eventos externos
sem autorização prévia, específica, temporária e por escrito dos pais ou outros responsáveis e,
quando não for autorizada a sua saída, garantir o ingresso e a permanência da criança no
Cmei, com a oferta de atendimento de qualidade sob a responsabilidade de um ou mais
integrantes da equipe pedagógica, conforme o quantitativo de crianças;
XLV – convocar ou solicitar a presença dos pais ou outros responsáveis no Cmei,
sempre que for necessário e pertinente, bem como atendê-los de forma respeitosa e cordial,
informando e agilizando os encaminhamentos necessários;
XLVI – promover, com as equipes pedagógica e administrativa, momentos de
discussão e interação com os pais e outros responsáveis, com a finalidade de avaliar o
trabalho do Cmei, de ouvir as reclamações, sugestões, bem como de esclarecer dúvidas e
possíveis falhas que porventura ocorram na comunicação;
XLVII – estabelecer estratégias para realizar uma gestão parceira junto às famílias, e
na qual os vínculos sejam fortalecidos por meio do diálogo, do acolhimento e do respeito
mútuo;
XLVIII – notificar as faltas da criança, quando superiores a trinta por cento do total
de dias letivos de cada mês, constando o nome da mãe ou outro responsável, o endereço e os
meios de contatos, ao conselho tutelar para providências, em atendimento ao normatizado no
inciso VIII, art. 12, da Lei n° 13.808/2019, que alterou a LDBEN nº 9.394/1996;
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XLIX – encaminhar a relação com os nomes das crianças quando superiores a trinta
por cento de faltas do total de dias letivos de cada mês, à Coordenadoria Regional de
Educação, para conhecimento e acompanhamento;
L – oficializar, imediatamente, à Coordenadoria Regional de Educação casos de
suspeita ou constatação de maus tratos, abusos sexuais, violências física, doméstica,
psicológica ou de negligências às crianças, com a finalidade de notificar o conselho tutelar;
LI – responsabilizar-se, juntamente à coordenação pedagógica e aos auxiliares de
atividades educativas, pela supervisão e cuidados às crianças na chegada e na saída do Cmei,
até que sejam entregues aos pais ou outros responsáveis, ou ainda acionar o conselho tutelar e
comunicar à Coordenadoria Regional de Educação se permanecerem no Cmei após as dezoito
horas;
LII – responsabilizar-se, com o (a) assistente administrativo educacional, pelo
cancelamento da matrícula da criança quando solicitado pelo(a) responsável ou quando a
criança perder a vaga por ter atingido o número de faltas estabelecido no artigo 64 deste
regimento;
LIII – conhecer, publicizar, divulgar e informar as equipes pedagógica e
administrativa, os pais ou outros responsáveis a existência deste regimento, estimulando seu
acesso público e o seu integral cumprimento.
§ 3º Secretaria Municipal de Educação e Esporte e Outros Órgãos
I – representar oficialmente o Cmei em diferentes instâncias;
II – comunicar, imediatamente, o surgimento de vagas à Secretaria Municipal de
Educação e Esporte;
III – responsabilizar-se por comunicar imediatamente à Secretaria Municipal de
Educação e Esporte, a saída de qualquer membro do conselho gestor, para as providências
cabíveis;
IV – apurar, em conjunto com o conselho gestor, quaisquer irregularidades
administrativa e pedagógica, no âmbito do Cmei, das quais venham tomar conhecimento,
documentando em ata ou em outras formas de registro, bem como comunicando e prestando
informações sobre as mesmas à Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
V – responsabilizar-se por fornecer e registrar dados no censo escolar, no
demonstrativo estatístico da alimentação escolar e outros dados referentes ao Cmei, zelando
pela veracidade dos mesmos, em conjunto com o(a) servidor(a) responsável, respeitando os
prazos preestabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
VI – responsabilizar-se pelo controle e atualização do módulo, em consonância com
o projeto político-pedagógico do Cmei e as orientações da Secretaria Municipal de Educação
e Esporte, na data preestabelecida;
VII – coordenar a realização da Avaliação de Desempenho e Competência dos
integrantes das equipes administrativa e pedagógica, encaminhando-a à Secretaria Municipal
de Educação e Esporte na data preestabelecida;
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VIII – não retirar e não permitir a retirada do Cmei, sem estar legalmente autorizado
e por escrito, de qualquer bem pertencente ao patrimônio público, e no caso de descarte,
providenciar o isolamento até que ocorra o seu recolhimento pelos órgão e/ou setor
competente;
IX – solicitar à Secretaria Municipal de Educação e Esporte o tombamento dos
equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos públicos, por meio de
convênios ou de doações;
X – solicitar o certificado de conformidade do corpo de bombeiros e o alvará de
autorização sanitária, afixando-os em local visível;
XI – responsabilizar-se pela instrução e protocolização dos processos de autorização
de funcionamento do Cmei no Conselho Municipal de Educação, na data preestabelecida e,
quando expedida a resolução de autorização de funcionamento da instituição educacional,
afixar uma cópia em local visível;
XII – zelar para o conselho gestor não retardar qualquer prestação de contas,
condição essencial para a gestão financeira, a fim de garantir o direito da coletividade;
XIII – facilitar a fiscalização dos atos ou serviços do Cmei por quem obtiver
autorização da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, conforme o caso;
XIV – informar e solicitar providências à Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico quanto à ocupação de logradouros públicos próximos ao Cmei, por vendedores
ambulantes e similares, quando estiverem tumultuando e prejudicando a chegada e a entrada
ordenada das crianças;
XV – participar de reuniões para as quais for convocado(a) e do processo de
formação profissional promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
SEÇÃO II
Da Assistência Administrativa Educacional
Art. 22 O(A) assistente administrativo educacional exerce atividades administrativas
relacionadas à gestão educacional, apoio técnico operacional e de secretariado escolar, de
controle e operação de multimeios didáticos, equipamentos audiovisuais e eletrônicos,
atuando, ainda, na organização e controle dos laboratórios, ambientes informatizados, sala de
ciências e sala de leitura, de acordo com a Lei Municipal nº 9.128, de 29 de dezembro de
2011, em seu Anexo V.
Parágrafo único. O (A) assistente administrativo educacional, com formação mínima
em ensino médio completo, exerce as atividades de assistência administrativa educacional.
Art. 23 São deveres do(a) assistente administrativo educacional, além de outros que lhe forem
delegados, respeitada a legislação pertinente:
I – fazer o registro da frequência das crianças no sistema vigente.
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II – manter atualizado o sistema vigente e de acordo com as orientações da Secretaria
Municipal de Educação e Esporte;
III – conferir, obrigatoriamente, toda a documentação ao efetivar as matrículas das
crianças;
IV – realizar as atividades a ele(a) atribuídas, responsabilizando-se, em tempo hábil,
pela execução dessas;
V – solicitar à direção, em tempo hábil, a aquisição de livros de registros, impressos
e todo material necessário ao desenvolvimento de suas atividades;
VI – responsabilizar-se pela organização do acervo bibliográfico e dos documentos
congêneres;
V II – responsabilizar-se pela guarda e integridade dos documentos;
VIII – digitar e divulgar documentos de natureza diversa, de interesse das equipes
administrativa e pedagógica, quando solicitado pela direção ou coordenação pedagógica;
IX – responsabilizar-se com a direção pelo demonstrativo estatístico da alimentação
escolar, pela atualização diária do sistema da alimentação escolar, bem como por auxiliar o
recebimento e conferência, e ainda, auxiliar o controle de estoque dos gêneros alimentícios,
quando não houver na instituição educacional o gestor da alimentação escolar;
X – responsabilizar-se, com a direção e coordenação pedagógica, pelos registros em
ata de reuniões, planejamentos e encaminhamentos com as equipes administrativa e
pedagógica, com os pais ou outros responsáveis;
XI – responsabilizar-se pela atualização da ficha funcional das equipes administrativa
e pedagógica;
XII – encaminhar ao(à) diretor(a) os documentos a serem assinados;
XIII – manter organizados e atualizados os arquivos ativos e passivos: contendo
legislação, normas da educação, documentação das crianças, dos(as) servidores(as) e exservidores (as) do Cmei, bem como a correspondência, conforme orientação do(a) diretor(a);
XIV – manter em local de fácil acesso a lei de criação, denominação, resoluções, este
regimento e outros documentos legais do Cmei;
XV – atender à comunidade educacional de forma respeitosa e cordial, informando e
agilizando os encaminhamentos necessários;
XVI – exercer suas atividades com ética, compromisso, assiduidade e pontualidade;
XVII – participar do processo de formação profissional promovido pela Secretaria
Municipal de Educação e Esporte;
XVIII – participar da elaboração, da implementação e da avaliação do projeto
político-pedagógico;
XIX – participar e contribuir com a realização dos planejamentos e da avaliação
institucional;
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XX – participar das reuniões para as quais for convocado(a);
XXI – participar dos projetos de integração e trabalho do Cmei junto à comunidade
local;
XXII – conhecer e cumprir as normas estabelecidas neste regimento.
SEÇÃO III
Do Apoio Educacional
Art. 24 O(A) agente de apoio educacional exerce atividades de preparo de lanches, refeições
e sua adequada distribuição, executa procedimentos de armazenamento e higienização dos
gêneros alimentícios, realiza serviços de conservação de bens permanentes, manutenção e
limpeza em geral dos ambientes de trabalho, utensílios e equipamentos, auxilia no controle da
portaria e na execução de outros serviços de natureza braçal e manual, de acordo com a Lei
Municipal nº 9.128, de 29 de dezembro de 2011, em seu Anexo V.
Parágrafo único. O(A) agente de apoio educacional, com formação mínima em ensino
fundamental incompleto, exerce as atividades de apoio educacional.
Art. 25 São deveres do(a) agente de apoio educacional, além de outros que lhe forem
delegados, respeitada a legislação pertinente:
I – responsabilizar-se pela execução da limpeza em geral, higiene e conservação dos
ambientes de trabalho, mobiliários, equipamentos, materiais, jardinagem, horta e outros
serviços auxiliares braçais e manuais de apoio educacional, usando diariamente equipamentos
de proteção individual, cumprindo as exigências da Vigilância Sanitária e Segurança do
Trabalho;
II – zelar pela integridade física e segurança das crianças, evitando lavar o pátio e as
dependências de uso comum e transitar com líquidos quentes no horário em que estas estejam
presentes;
III – não manusear, deixando exposto, produtos efervescentes, quentes, abrasivos e
corrosivos, na presença de crianças;
IV – responsabilizar-se pela conservação dos instrumentos e materiais de limpeza,
evitando o desperdício na realização das tarefas de sua competência, acondicionando-os em
local inacessível às crianças;
V – encarregar-se da abertura e fechamento de todas as dependências;
VI – abrir e fechar os portões de acesso ao Cmei, mantendo-os trancados após a
entrada das crianças e dos integrantes das equipes administrativa e pedagógica, bem como
controlar a entrada e saída de pessoas externas nas dependências da instituição educacional,
acompanhando-as, ainda que visualmente, até o local que necessitam visitar;
VII – verificar o funcionamento dos serviços de água, luz e esgoto, comunicando
ao(à) diretor(a) qualquer irregularidade que venha ocorrer;
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VIII – assumir, se possível e necessário, quando solicitado pelo(a) diretor(a), os
serviços de manipulação de alimentos, permanecendo na mesma função até o final do
expediente, para evitar a contaminação dos alimentos e o acúmulo de funções no mesmo dia;
IX – responsabilizar-se pelas atividades de seleção, armazenamento, conservação,
preparação e higienização dos alimentos, atendendo às orientações do manual de boas
práticas, elaborado pela equipe técnica de nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação
e Esporte, bem como usar diariamente os equipamentos de proteção individual, cumprindo às
exigências da Vigilância Sanitária e Segurança do Trabalho;
X – cumprir e executar o cardápio e a per capita preestabelecidos pela equipe técnica
de nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, evitando o desperdício de
alimentos;
XI – responsabilizar-se por verificar a data de validade dos alimentos, aproveitandoos em tempo hábil para o consumo, comunicando ao(à) diretor(a) a proximidade de
vencimento dos alimentos, a fim de evitar o descarte;
XII – registrar diariamente, no caderno de consumo, à caneta, a quantidade de
gêneros alimentícios utilizados no preparo de cada refeição, de acordo com o cardápio e per
capita preestabelecidos;
XIII – responsabilizar-se pela manipulação, higienização e esterilização de
mamadeiras/bicos;
XIV – distribuir as refeições, em temperatura adequada para a ingestão, com
cuidado, atenção e segurança, na forma e nos horários estabelecidos;
XV – responsabilizar-se pela organização, higienização e conservação das
instalações físicas, dos equipamentos e dos materiais de trabalho, tanto da cozinha, quanto do
depósito de alimentos, usando equipamentos de proteção individual, diariamente, de modo a
cumprir as exigências da Vigilância Sanitária e Segurança do Trabalho;
XVI – conferir a quantidade e qualidade dos alimentos doados e entregues pelos
fornecedores;
XVII – conhecer e seguir constantemente as orientações e exigências relativas à
higiene pessoal, conduta e comportamento dos manipuladores de alimentos contidas no
Manual de Boas Práticas, elaborado pela equipe técnica de nutricionistas da Secretaria
Municipal de Educação e Esporte, bem como as orientações presentes nas Resoluções do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, que normatizam as boas práticas
na manipulação da alimentação escolar;
XVIII – guardar objetos pessoais fora do ambiente da cozinha e depósito;
XIX – não permitir a entrada e a permanência de pessoas não autorizadas na cozinha;
XX – participar da elaboração, implementação e avaliação do projeto políticopedagógico;
XXI – participar e contribuir com os planejamentos e com a avaliação institucional;
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XXII – participar das reuniões para as quais for convocado(a);
XXIII – participar dos projetos de integração e trabalho do Cmei junto à comunidade
local;
XXIV – participar do processo de formação profissional oferecido pela Secretaria
Municipal de Educação e Esporte;
XXV – exercer suas atividades com ética, assiduidade e pontualidade;
XXVI – conhecer e cumprir as normas estabelecidas neste regimento.
SEÇÃO IV
Do(a) Servidor (a) Readaptado(a) de Função
Art. 26 São deveres do(a)servidor(a) readaptado(a) de função, além de outros que lhe forem
delegados, respeitada a legislação pertinente:
I – responsabilizar-se pelo gerenciamento de todas as ações inerentes à aquisição, ao
recebimento, ao controle de estoque e à utilização dos gêneros alimentícios no preparo da
alimentação, em conformidade com os cardápios elaborados e disponibilizados pela equipe
técnica de nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, quando estiver na
função de gestor de alimentação escolar;
II – auxiliar em atividades pedagógicas e administrativas diversas, considerando as
restrições determinadas no laudo médico de readaptação de função e o plano de trabalho;
III – exercer suas atividades com ética, compromisso, assiduidade e pontualidade;
IV – atender à comunidade educacional de forma respeitosa e cordial, informando e
agilizando os encaminhamentos necessários;
V – participar das reuniões para as quais for convocado;
VI – participar da elaboração, da implementação e da avaliação do projeto políticopedagógico;
VII – participar dos planejamentos pedagógicos e da realização da avaliação
institucional;
VIII – participar de cursos de capacitação profissional promovido pela Secretaria
Municipal de Educação e Esporte;
IX – conhecer e cumprir as leis e normas educacionais em vigor;
X – participar dos projetos de integração e trabalho do Cmei junto à comunidade
local;
XI – executar demais atribuições que lhes forem delegadas pelo(a) diretor(a),
considerando as restrições determinadas no laudo médico;
XII – conhecer e cumprir as normas estabelecidas neste regimento.
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SEÇÃO V
Do Auxílio de Atividades Educativas
Art. 27 O(A) auxiliar de atividades educativas auxilia o(a) professor(a) na realização das
ações educativas e pedagógicas voltadas para o desenvolvimento integral das crianças; no
recebimento e entrega das crianças aos pais ou outros responsáveis; na organização dos
materiais pedagógicos e equipamentos utilizados nas salas de atividades e oficinas; no
acompanhamento das crianças em traslados e, de forma mais individualizada, no cuidado às
crianças com necessidades de apoio nas atividades de higiene, alimentação e locomoção que
exijam auxílio constante no cotidiano escolar, de acordo com a Lei Municipal nº 9.128, de 29
de dezembro de 2011, em seu Anexo V.
Parágrafo único. O (A) auxiliar de atividades educativas, com formação mínima em
ensino médio completo, exerce atividades de auxílio ao(à) professor(a) e de acompanhamento
às crianças nas ações educativas e pedagógicas.
Art. 28 São deveres específicos do(a) auxiliar de atividades educativas, além de outros que
lhes forem delegados, respeitada a legislação pertinente:
I – auxiliar e colaborar, junto ao(à) professor(a), na realização de todas as ações
propostas, as quais envolvem de forma indissociável o educar e o cuidar, que tem como base
os eixos do currículo, interações e brincadeiras, respeitando as formas próprias das crianças se
relacionarem, bem como se apropriarem do mundo físico e sociocultural expressos nos seis
direitos de aprendizagens e desenvolvimento, assim como na compreensão da inter-relação
dos cinco campos de experiências, da seguinte forma:
a) responsabilizar-se, junto aos(às) professor(as), pela higienização das crianças,
sempre que for necessário e não somente em horários preestabelecidos, com cuidado e
atenção, zelando pela segurança e o bem-estar das crianças;
b) alimentar, acompanhar e orientar as crianças, junto ao(à) professor(a), nos
momentos das refeições, contribuindo com intervenções e mediações pertinentes às relações
interpessoais e ao desenvolvimento de ações autônomas, bem como zelando pela segurança
das crianças;
c) mediar e intervir, em conjunto com o(a) professor(a) e a coordenação pedagógica,
nos momentos de conflitos entre as crianças, dispensando a todas os mesmos cuidados,
oferecendo-lhes oportunidades de expressarem seus sentimentos, ouvindo-as, respondendo
suas perguntas, acolhendo-as, buscando promover a socialização e as relações interpessoais;
d) acompanhar e orientar as crianças nos deslocamentos necessários às ações
educativas e pedagógicas e outras demandas;
e) participar, junto ao(à) professor(a), de rodas de conversas, de leitura de livros
literários, de brincadeiras variadas com as crianças, dentro e fora do espaço da sala e do Cmei;
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f) participar, junto ao(à) professor(à), de passeios, eventos, apresentações culturais e
mostras pedagógicas com as crianças;
g) acompanhar e orientar as crianças, junto ao(a) professor(a), em ações que
envolvam exploração, estudos, discussões, pesquisas e registros, por meio de diferentes
linguagens sobre assuntos variados;
h) distribuir materiais pedagógicos para as crianças e organizar os espaços utilizados
para a realização das ações educativas e pedagógicas;
i) responsabilizar-se, junto ao(à) professor(à), pelo uso e zelo do patrimônio, acervo
bibliográfico e pela conservação dos recursos pedagógicos;
j) colaborar na limpeza, higiene e conservação dos objetos de uso coletivo e
individual das crianças;
l) responsabilizar-se, junto ao(à) professor(a), pelos pertences das crianças,
auxiliando-as a guardarem seus objetos pessoais, acompanhando seu acondicionamento;
k) contribuir, com o trabalho do(a) professor(a), com informações e observações
referentes aos processos de aprendizagens e desenvolvimento das crianças, que colaborem
quanto ao planejamento e desenvolvimento das ações educativas e pedagógicas, bem como
nos registros reflexivos e no processo da documentação pedagógica;
II – acompanhar e orientar o turno intermediário, zelando pela segurança das
crianças, bem como limpar os colchonetes, organizar os mobiliários e objetos para viabilizar
os momentos de descanso, assim como reorganizar o ambiente para o bom andamento das
ações educativas;
III – auxiliar o(a) professor(a), a coordenação pedagógica e a direção, na acolhida,
supervisão e cuidados às crianças na chegada e na saída destas, até que sejam entregues aos
pais ou outros responsáveis;
IV – reportar à direção ou à coordenação pedagógica sobre qualquer ação que
infrinja o projeto político-pedagógico ou a legislação vigente;
V – socializar junto ao(à) professor(a), coordenação pedagógica ou direção sobre
ocorrências diárias mais significativas relacionadas às crianças;
VI – socializar junto ao(à) professor(a) informações que promovam a articulação
entre os turnos de atendimento às crianças;
VII – zelar pelo sigilo das informações, as quais tiver acesso, ouvir ou tomar
conhecimento, principalmente àquelas que dizem respeito às relações interpessoais entre os
integrantes da comunidade educacional, divulgando-as somente se forem solicitadas;
VIII – ter acesso e conhecimento quanto à elaboração do planejamento da ação
educativa e pedagógica, devidamente elaborados pelo(a) professor(a), a fim de auxiliar e
acompanhar o desenvolvimento do trabalho com as crianças;
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IX – atender às solicitações do(a) diretor(a) ou da(o) coordenador(a) pedagógico(a),
no que se refere ao seu remanejamento do agrupamento de origem, quando necessário e se
possível, a fim de garantir o atendimento às crianças;
X – tratar os pais ou outros responsáveis de forma respeitosa e cordial;
XI – buscar o aprimoramento do seu trabalho profissional, bem como a ampliação de
seus conhecimentos;
XII – participar da elaboração, da implementação e da avaliação do projeto políticopedagógico;
XIII – participar, bem como contribuir com os planejamentos pedagógicos e com a
avaliação institucional;
XIV – participar das reuniões para as quais for convocado(a);
XV – participar da formação continuada oferecida pelo Cmei e do processo de
qualificação profissional promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
XVI – exercer suas atividades com ética, compromisso, assiduidade e pontualidade;
XVII – participar dos projetos de integração e trabalho do Cmei junto à comunidade
local;
XVIII – conhecer e cumprir as leis e normas educacionais em vigor;
XIX – conhecer e cumprir as normas contidas neste regimento.
SEÇÃO VI
Da Coordenação Pedagógica
Art. 29 A coordenação pedagógica é responsável por planejar, acompanhar e avaliar o
processo educativo, integrando e articulando o desenvolvimento das ações educativas e
pedagógicas do Cmei, a fim de promover aprendizagens e desenvolvimento às crianças.
Parágrafo único. O (A) profissional da educação com graduação em pedagogia exerce a
função de coordenador(a) pedagógico(a).
Art. 30 São deveres do(a) coordenador(a) pedagógico(a), além de outros que lhe forem
delegados, respeitada a legislação pertinente:
I – acompanhar de forma sistemática o trabalho do(a) professor(a) e do(a) auxiliar de
atividades educativas, orientando o planejamento da ação pedagógica e educativa, de acordo
com os direitos de aprendizagens e desenvolvimento, bem como com os campos de
experiências e seus respectivos objetivos. Em consonância com os registros de avaliação e
documentação pedagógica;
II – promover, junto aos(às) professores(as) e aos(às) auxiliares de atividades
educativas, avaliações periódicas das ações educativas e pedagógicas realizadas, definindo
quais intervenções são necessárias para a melhoria do atendimento às crianças;
Rua 226 n° 794
Setor Leste Universitário ‐ Goiânia ‐ GO
CEP: 74610‐130 – Tel.: 62 3524‐8905

24
Prefeitura de Goiânia/ Sup. da Casa Civil e Articulação Política - Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

DOM Eletrônico

Edição Nº 7448, de 21 de dezembro de 2020.

Página 114 de 244

Secretaria Municipal de Educação e Esporte

III – acompanhar, junto ao(à) professor(a) e ao(à) auxiliar de atividades educativas,
os processos de aprendizagens e desenvolvimento das crianças, a fim de garantir de forma
efetiva a ampliação, a diversificação e a complexificação de conhecimentos de diferentes
naturezas, bem como o direito das crianças de viver a infância;
IV – promover e coordenar as reuniões de estudo e planejamentos pedagógicos para
garantir aos(às) professores(as) e aos(às) auxiliares de atividades educativas, formação
continuada in loco, de acordo com o plano de formação do Cmei. Promover, ainda, o acesso a
recursos variados e às referências que possam atualizar seus conhecimentos, articulando e
integrando as ações educativas e pedagógicas realizadas;
V – contribuir com o trabalho dos(as) professores(as) e dos(as) auxiliares de
atividades educativas, apresentando experiências e práticas pedagógicas significativas que
estejam de acordo com a proposta da Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
VI – articular coletivamente a elaboração, discussão, implementação e avaliação do
projeto político-pedagógico;
VII – apoiar pedagogicamente os(as) professores(as) na elaboração, implementação,
registro, avaliação, bem como socialização das ações educativas e pedagógicas decorrentes do
projeto político-pedagógico;
VIII – promover a elaboração, implementação, execução, registro e avaliação do
plano de formação apresentado no projeto político-pedagógico e desenvolvido junto aos(às)
professores(as) e aos(às) auxiliares de atividades educativas;
IX – registrar e socializar todo o processo pedagógico decorrente de projetos e ações
institucionais;
X – orientar os(as) professores(as) quanto ao devido preenchimento dos diferentes
documentos inerentes aos seus deveres, conforme orientações da Secretaria Municipal de
Educação e Esporte, bem como acompanhar, verificar e responsabilizar-se pelos diferentes
registros e documentações realizadas pelos(as) professores(as);
XI – atender os(as) professores(as) de forma respeitosa e cordial, informando e
agilizando os encaminhamentos necessários;
XII – mediar e intervir, junto aos (às) professores(as) e auxiliares de atividades
educativas, nos momentos de conflitos entre as crianças, dispensando a todas os mesmos
cuidados, oferecendo-lhes oportunidades de expressarem seus sentimentos, ouvindo-as,
respondendo suas perguntas e acolhendo-as, buscando promover a socialização e as relações
interpessoais;
XIII – fundamentar seu trabalho em estudos referentes à infância, ao
desenvolvimento infantil e em diferentes áreas do conhecimento, conforme as demandas
apresentadas pelos(as) professores(as) e auxiliares de atividades educativas, em consonância
com o trabalho realizado com as crianças;
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XIV – identificar, junto às equipes pedagógica e administrativa do Cmei e junto aos
pais ou outros responsáveis, casos de crianças que apresentem necessidades específicas,
realizando encaminhamentos ou atendimentos adequados;
XV – comunicar e solicitar aos pais ou outros responsáveis, particularmente ou por
meio de orientação geral por escrito, que providenciem a inspeção e o tratamento de
pediculoses;
XVI – solicitar, em comum acordo com o(a) diretor(a), a presença dos pais ou outros
responsáveis no Cmei, sempre que for necessário e pertinente, bem como atendê-los de forma
respeitosa e cordial, informando e agilizando os encaminhamentos necessários;
XVII – articular e participar da avaliação institucional, numa perspectiva processual
e contínua, em parceria com a direção e toda a comunidade educacional, para análise do
aprendizado e posterior intervenção, que ocorrerá por meio da elaboração de um plano de
ação, de forma articulada ao projeto político-pedagógico;
XVIII – acompanhar e informar ao(à) diretor(a) os nomes das crianças que perderam
as vagas por terem atingido o número de faltas, sem justificativas, estabelecido no artigo 63
deste regimento;
XIX – promover junto à direção um ambiente acolhedor, favorável às relações e
interações estabelecidas no Cmei, tendo como foco o desenvolvimento das ações pedagógicas
e educativas;
XX – zelar pela conservação do patrimônio público, do acervo bibliográfico e dos
recursos pedagógicos existentes no Cmei;
XXI – responsabilizar-se, junto à direção e ao(à) assistente administrativo
educacional, pelos registros em atas de reuniões, de planejamentos e encaminhamentos com a
participação das equipes pedagógica e administrativa, dos pais ou outros responsáveis;
XXII – publicizar e socializar, com o(a) diretor(a), a realização de práticas
significativas desenvolvidas no contexto institucional, propostas por órgãos da administração
pública municipal, estadual, federal, pelas equipes pedagógica e administrativa, pela iniciativa
privada ou mesmo pela comunidade em geral;
XXIII – participar de eventos que socializem o trabalho pedagógico desenvolvido
pelos servidores do Cmei ou pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
XXIV – acompanhar e socializar, junto aos pais ou outros responsáveis e junto aos
apoios pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, as experiências
significativas vivenciadas pelos(as) professores(as) e pelo(as) auxiliares de atividades
educativas, desenvolvidas durante o trabalho com as crianças;
XXV – reorganizar e remanejar, com o(a) diretor(a), os (as) professores(as) e os(as)
auxiliares de atividades educativas a fim de atender aos agrupamentos de crianças, quando
ocorrer ausência desses ao trabalho;
XXVI – analisar, junto à direção, casos previstos na legislação vigente, referentes à
concessão de liberação do servidor, considerando suas necessidades individuais, colaborando
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na reorganização das equipes pedagógica e administrativa de forma a garantir a realização das
atividades do Cmei;
XXVII – adequar, junto à direção, respeitadas as prescrições legais, os horários de
expedientes dos(as) auxiliares de atividades educativas, em comum acordo registrado em ata,
visando garantir melhor atendimento as crianças até a entrega dessas aos pais ou outros
responsáveis legais;
XXVIII – responsabilizar-se, junto à direção, por organizar os quinze minutos de
intervalo destinados ao descanso do(a) professor(a) e do(a) auxiliar de atividades educativas,
em momentos diferentes, de forma a não prejudicar o atendimento às crianças;
XXIX – conhecer, divulgar, orientar e estimular em conjunto com a direção, das
equipes pedagógica e administrativa, o integral cumprimento do Protocolo para Prevenção e
Atendimento de Primeiros Socorros aos Educandos nas Instituições Educacionais da Rede
Municipal de Goiânia – Goiás;
XXX – orientar, em conjunto com a direção, as equipes pedagógica e administrativa,
sobre seus deveres, direitos, proibições e penalidades, bem como sobre a forma de tratar as
crianças e os adultos no Cmei, colocando-os a par deste regimento, legislação protetiva dos
direitos da infância e orientações pedagógicas que norteiam o trabalho na educação infantil,
com registro em ata, devidamente assinada;
XXXI – propor e coordenar ações que visem a integração entre Cmei, família e
comunidade local, estabelecendo parcerias que auxiliam na efetivação do projeto políticopedagógico;
XXXII – zelar pelo sigilo das informações, as quais tiver acesso, ouvir ou tomar
conhecimento, principalmente àquelas que dizem respeito às relações interpessoais entre os
integrantes da comunidade educacional, divulgando-as somente se forem solicitadas;
XXXIII – exercer suas atividades com ética, compromisso, assiduidade e
pontualidade;
XXXIV – participar da formação continuada oferecida pelo Cmei, bem como do
processo de qualificação profissional promovido pela Secretaria Municipal de Educação e
Esporte;
XXXV – buscar o aprimoramento do seu trabalho profissional e a ampliação dos
seus conhecimentos;
XXXVI – participar das reuniões para as quais for convocado(a);
XXXVII – conhecer e cumprir as leis e normas educacionais em vigor;
XXXVIII – conhecer, divulgar e informar as equipes pedagógica e administrativa, os
pais ou outros responsáveis quanto a existência deste regimento, estimulando seu acesso
público e o seu integral cumprimento.
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SEÇÃO VII
Do(a) Professor(a)
Art. 31 O(A) professor(a) é o(a) responsável por proporcionar às crianças um ambiente de
convívio coletivo favorável à vivência da infância e à ampliação, diversificação e a
complexificação de conhecimentos de diferentes naturezas, a partir dos eixos do currículo, de
interações e brincadeiras, da efetivação dos seis direitos de aprendizagens e desenvolvimento,
dos cinco campos de experiências, bem como dos seus respectivos objetivos.
Art. 32 O(A) profissional da educação com licenciatura plena em pedagogia ou normal
superior exerce as atividades de docência.
Parágrafo único. A atividade de docência no Atendimento Educacional Especializado –
AEE, em sala de recursos multifuncionais, quando instalada nas dependências do Cmei, de
acordo com o normatizado na Resolução do Conselho Nacional de Educação/Câmara de
Educação Básica nº 4, de 02 de outubro de 2009, é exercida por profissional da educação com
licenciatura plena e especialização lato sensu em Atendimento Educacional Especializado –
AEE.
Art. 33 São deveres do(a) professor(a) de Atendimento Educacional Especializado - AEE,
além de outros que lhe forem delegados, respeitada a legislação pertinente:
I – elaborar, executar e avaliar o plano de atendimento educacional especializado da
criança, contemplando:
a) a identificação das habilidades e necessidades educacionais específicas;
b) a definição e a organização das estratégias;
c) os serviços e recursos pedagógicos e de acessibilidade;
d) o tipo de atendimento;
e) o cronograma do atendimento e a carga horária individual da criança e em
pequenos grupos.
II – programar, acompanhar e avaliar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade no Atendimento Educacional Especializado, na sala de
atividades comum e nos demais ambientes do Cmei;
III – produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando as
necessidades educacionais específicas da criança e os desafios que esta vivência no ensino
comum, a partir dos objetivos e das atividades propostas no currículo;
IV – estabelecer a articulação com o(a) professor(a) da sala de atividades comum e
com os demais profissionais, visando à disponibilização dos serviços, recursos e o
desenvolvimento de atividades para a participação e aprendizagem, bem como as parcerias
com as áreas intersetoriais;
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V – orientar os demais professores e a família sobre os recursos pedagógicos e de
acessibilidade utilizados pela criança, de forma a ampliar suas habilidades, promovendo sua
autonomia e participação;
VI – desenvolver atividades próprias do Atendimento Educacional Especializado, de
acordo com as necessidades educacionais específicas da criança, sendo:
a) ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras para criança surda;
b) ensino da Língua Portuguesa escrita para criança surda;
c) ensino da Comunicação Aumentativa e Alternativa - CAA;
d) ensino do sistema Braille, do uso do Soroban e das técnicas para a orientação e
mobilidade para a criança cega;
e) ensino da informática acessível e do uso dos recursos de Tecnologia Assistiva TA;
f) ensino de Atividades de Vida Autônoma e Social - AVAS;
g) orientação de atividades de enriquecimento curricular para as altas
habilidades/superdotação;
h) promoção de atividades para o desenvolvimento das funções mentais superiores.
VII – a atuação do (a) professor (a) de Atendimento Educacional Especializado na
área de Desenvolvimento Cognitivo, abrange:
a) avaliar a criança com relação à necessidade de adequações pertinentes às
propostas do trabalho pedagógico com a elaboração de recursos e construção de orientações
referentes à diferenciação curricular e ao desenvolvimento de habilidades acadêmicas,
intelectuais e executivas;
b) adequar as estratégias vinculadas ao desenvolvimento das funções mentais
superiores como atenção, abstração, generalização, percepção, linguagem, criatividade,
memória, concentração, raciocínio lógico e outras.
VIII – a atuação do (a) professor (a) de Atendimento Educacional Especializado na
área Psicomotora, abrange:
a) avaliar a criança com relação à necessidade de adequações pertinentes às
propostas do trabalho pedagógico com a elaboração de recursos e construção de orientações
referentes a adequações psicomotoras;
b) construir orientações referentes à mobilidade, adequação postural, ao espaçotemporal, às habilidades de coordenação motora, ao desenvolvimento do esquema e da
imagem corporal e o uso de Tecnologia Assistida - TA de forma geral;
IX – a atuação do (a) professor (a) de Atendimento Educacional Especializado na
área de Comunicação e Tecnologia Assistiva – TA da sala de atividades, abrange:
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a) avaliar a criança com relação à necessidade de adequações pertinentes ao
desenvolvimento do trabalho pedagógico com a elaboração de recursos e construção de
orientações referentes à acessibilidade comunicativa e Tecnologia Assistiva;
b) possibilitar a acessibilidade pedagógica, Comunicação Aumentativa e/ou
Alternativa – CAA, Atividades de Vida Autônoma e Social - AVAS, habilidades sociais e
adaptativas e possibilidades comunicativas;
c) elaborar as ampliações necessárias ao ensino do sistema Braille/Soroban, quando
tratar de criança com deficiência visual;
d) ensinar e trabalhar a Libras e a Língua Portuguesa como segunda língua na
modalidade escrita, quando se tratar de criança surda;
e) realizar adequações de Tecnologia Assistiva - TA, Atividade de Vida Autônoma e
Social - AVAS, dentre outras necessárias, quando se tratar de criança com deficiência física ou
múltipla;
f) adaptar Tecnologia Assistiva, habilidades sociais, adaptativas e comunicativas,
quando se tratar de criança deficiente intelectual;
g) elaborar e implementar o uso de Comunicação Alternativa - CA, habilidades
sociais, adaptativas e comunicativas, e/ou outros casos que necessitarem de mediações
referentes à comunicação oral e/ou gráfica, quando se tratar de criança com Transtorno
Espectro Autista – TEA.
X – participar das reuniões para as quais for convocado(a);
XI – buscar o aprimoramento do seu trabalho profissional e a ampliação de seus
conhecimentos;
XII – participar do processo de qualificação profissional promovido pela Secretaria
Municipal de Educação e Esporte;
XIII – exercer suas atividades com ética, compromisso, assiduidade e pontualidade;
XIV – conhecer e cumprir as leis e normas educacionais em vigor;
XV – conhecer e cumprir as normas estabelecidas neste regimento.
Art. 34 São deveres do(a) professor(a) da sala de atividade, além de outros que lhe forem
delegados, respeitada a legislação pertinente:
I – fundamentar sua ação educativa e pedagógica nos princípios éticos, políticos e
estéticos que garantam a autonomia, o exercício da criticidade e da democracia, o respeito aos
direitos e deveres de cidadania, a criatividade, a ludicidade, a diversidade cultural, de gênero,
de etnia, para que se constitua como prática emancipatória das crianças e suas famílias;
II – estabelecer diálogo com os pais ou outros responsáveis para trocar informações,
saberes e conhecimentos, valorizando suas contribuições e compartilhando a responsabilidade
na educação das crianças, sempre inteirando a direção e a coordenação sobre essas
informações;
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III – planejar, desenvolver e avaliar as ações educativas e pedagógicas, processo
indissociável de educar e cuidar, que tem como base os eixos do currículo, interações e
brincadeiras, respeitando as formas próprias das crianças se relacionarem, bem como se
apropriarem do mundo físico e sociocultural expressas nos seis direitos de aprendizagens e
desenvolvimento e na compreensão da inter-relação dos cinco campos de experiências, de
forma a:
a) possibilitar às crianças o desenvolvimento da compreensão do eu, do outro e do
nós, por meio da convivência com seus pares e com adultos, baseadas em relações
comprometidas com a ludicidade, a cooperação, a democracia e a sustentabilidade do planeta,
propiciando assim, a constituição de novas formas de sociabilidade e de subjetividade;
b) oportunizar às crianças o conhecimento do seu próprio corpo, das suas diferentes
formas de expressão, de comunicação e de movimentação, desenvolvendo noções de
autocuidado;
c) promover a ampliação do repertório cultural e artístico das crianças, bem como o
desenvolvimento da sua capacidade de expressão nas linguagens da arte: artes visuais,
música, dança, teatro e audiovisual;
d) propiciar a constituição da criança na e por meio do desenvolvimento e da
apropriação da língua materna ou da primeira língua, a partir da sua participação efetiva em
situações comunicativas que ocorrem em diferentes contextos – família, comunidade,
instituição educacional, espaços de lazer e de manifestação religiosa;
e) possibilitar às crianças o desenvolvimento de noções de espaços, de tempos e de
quantidades, assim como, a compreensão das diferentes relações e transformações que
ocorrem no mundo físico e sociocultural;
f) responsabilizar-se, com o(a) auxiliar de atividades educativas, pela higienização
das crianças, sempre que for necessário e não somente em horários preestabelecidos, com
cuidado e atenção, zelando pela segurança e o bem-estar das crianças;
g) alimentar, acompanhar e orientar as crianças, com o(a) auxiliar de atividades
educativas, nos momentos das refeições, contribuindo com intervenções pertinentes às
relações interpessoais e ao desenvolvimento de ações autônomas, bem como zelando pela
segurança das crianças;
h) mediar e intervir, em conjunto com a coordenação pedagógica e auxiliares de
atividades educativas, nos momentos de conflitos entre as crianças, dispensando a todas os
mesmos cuidados, oferecendo-lhes oportunidades de expressarem seus sentimentos, ouvindoas, respondendo suas perguntas e acolhendo-as, buscando promover a socialização e as
relações interpessoais;
i) acompanhar e orientar as crianças, com o(a) auxiliar de atividades educativas nos
deslocamentos necessários às ações educativas e pedagógicas e outras demandas;
j) acompanhar e orientar as crianças, com o(a) auxiliar de atividades educativas, na
organização de mobiliários e de objetos que viabilizem os momentos de descanso, assim
como reorganizar o ambiente para o bom andamento das ações seguintes;
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k) promover rodas de conversas, leitura de livros literários e a realização de
brincadeiras variadas dentro e fora da sala e do Cmei;
l) planejar junto à coordenação pedagógica e o(a) auxiliar de atividades educativas
passeios, eventos, apresentações culturais, mostras pedagógicas;
m) acompanhar e orientar as crianças, com o(a) auxiliar de atividades educativas, em
ações que envolvam exploração, estudos, discussões, pesquisas e registros, por meio de
diferentes linguagens sobre assuntos variados;
n) distribuir materiais pedagógicos, com o(a) auxiliar de atividades educativas, às
crianças e organizar os espaços utilizados para a realização das ações educativas e
pedagógicas;
o) receber e entregar, com o(a) auxiliar de atividades educativas, as crianças aos pais
ou outros responsáveis;
p) colaborar na limpeza, higiene e conservação dos objetos de uso individual das
crianças;
q) responsabilizar-se com o(a) auxiliar de atividades educativas pelos pertences das
crianças, auxiliando-as a guardarem seus objetos pessoais, acompanhando seu
acondicionamento;
IV – elaborar o plano diário e as demais formas de planejamento, projetos
institucionais e de trabalho, explicitando de forma clara a intencionalidade da ação educativa
e pedagógica, o espaço onde será realizada, os materiais que serão utilizados, o tempo
previsto, as mediações que serão promovidas, com o objetivo de possibilitar às crianças a
apropriação dos objetivos de aprendizagens e desenvolvimento relacionados aos cinco
campos de experiências e aos seis direitos de aprendizagens e desenvolvimento;
V – socializar, regularmente, o planejamento das ações educativas e pedagógicas,
com o(a) auxiliar de atividades educativas;
VI – avaliar, periodicamente, o desenvolvimento da ação educativa e pedagógica,
bem como os processos de aprendizagens e desenvolvimento das crianças com a participação
delas, por meio de diferentes registros e da documentação pedagógica estabelecida pela
Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
VII – manter atualizados os registros reflexivos e os instrumentos de avaliação das
crianças, conforme as orientações da Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
VIII – registrar e controlar diariamente a frequência das crianças no diário, as
justificativas de faltas e as ações educativas e pedagógicas desenvolvidas no decorrer do dia;
a) ponto (.) para presença;
b) efe (f) minúsculo para falta.
IX – pesquisar e implementar práticas pedagógicas que garantam a ampliação do
repertório cultural das crianças;
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X – promover um ambiente educativo que expresse a autonomia, a criatividade e a
autoria das crianças, nas relações e interações estabelecidas entre si, bem como com os
adultos, expressas por meio das diferentes produções, desenho, pintura, colagem, escrita e
expressão corporal;
XI – socializar com as crianças e os pais ou responsáveis os registros e as produções
resultantes das ações educativas pedagógicas;
XII – não retirar a criança do Cmei para passeios e eventos externos sem autorização
prévia, específica e temporária e por escrito, dos pais ou responsáveis e do(a) diretor(a);
XIII – acolher e oferecer atendimento de qualidade à criança no Cmei, com o
acompanhamento da coordenação pedagógica, quando os pais ou outros responsáveis não
autorizarem a sua saída para passeios e eventos externos;
XIV – responsabilizar-se pelo repasse do planejamento da ação educativa e
pedagógica para a coordenação, informando o que já foi desenvolvido com as crianças, caso
entre de licença ou saia da instituição ao longo do ano letivo;
XV – participar do processo de elaboração, implementação e avaliação do projeto
político-pedagógico;
XVI – participar, integralmente, dos planejamentos ocorridos no Cmei;
XVII – participar da avaliação institucional e planejar formas diferenciadas para que
as crianças também façam parte desse processo, respeitadas suas formas de expressão e
comunicação;
XVIII – participar das reuniões para as quais for convocado(a);
XIX – buscar o aprimoramento do seu trabalho profissional e a ampliação de seus
conhecimentos;
XX – participar da formação continuada oferecida pelo Cmei e do processo de
qualificação profissional, promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
XXI – responsabilizar-se pelo uso e zelo do patrimônio, acervo bibliográfico e pela
conservação dos recursos pedagógicos do Cmei;
XXII – conhecer e cumprir as leis e normas educacionais em vigor;
XXIII – conhecer e cumprir as normas estabelecidas neste regimento.
SEÇÃO VIII
Do Projeto Político-Pedagógico
Art. 35 A função sociopolítica e pedagógica da educação infantil é garantida plenamente,
quando o Cmei na elaboração, implementação e avaliação do projeto político-pedagógico:
I- cria condições para que as crianças usufruam de seus direitos;
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II- elabora estratégias que complementam a educação e o cuidado com as crianças
com os pais ou outros responsáveis;
III- planeja ações educativas e pedagógicas que propiciem a convivência entre as
crianças e os adultos e das crianças entre si, bem como a ampliação, a diversificação e a
complexificação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas;
IV- promove no desenvolvimento de suas ações a igualdade de oportunidades
educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais, no que se refere à apropriação aos
bens culturais e as possibilidades de vivência da infância;
V- constrói na gestão da instituição educacional, na organização do cotidiano e nas
interações estabelecidas, novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas
com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de
relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e
religiosa.
Art. 36 O projeto político-pedagógico é elaborado, implementado e avaliado com a
participação da comunidade educacional e do conselho gestor.
I- O projeto político-pedagógico se caracteriza como um documento que articula a
legislação educacional, os documentos da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, bem
como o diagnóstico autêntico da comunidade local, com o objetivo de promover um
atendimento de qualidade social às crianças.
Art. 37 O projeto político-pedagógico deve ser redimensionado periodicamente, a partir de
reflexões sistemáticas realizadas com a comunidade educacional, sobre o desenvolvimento do
plano de ação, de formação e do processo de avaliação institucional, bem como da
materialização das ações educativas e pedagógicas, em atendimento às orientações da
Secretaria Municipal de Educação e Esporte.
Art. 38 O projeto político-pedagógico deve reconhecer as crianças como centro do
planejamento curricular, sujeitos históricos, social, de direitos, de classe, da experiência e
produtoras de cultura, assim como efetivar a função sociopolítica e pedagógica da educação
infantil.
Parágrafo único. Devem ser também, garantidas flexibilizações curriculares que
considerem a funcionalidade dos conhecimentos básicos, das metodologias de ensino e dos
recursos didáticos diferenciados, bem como da avaliação dos processos de aprendizagens e
desenvolvimento das crianças que apresentam necessidades educacionais especiais.
Art. 39 Na elaboração, implementação e avaliação do projeto político-pedagógico devem ser
considerados os seguintes aspectos:
I – contextualização e caracterização do Cmei:
a) histórico da instituição e do projeto político-pedagógico;
b) aspectos culturais, sociais, econômicos, ambientais e geográficos do Cmei,
bem como da comunidade educacional;
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c) função sociopolítica e pedagógica do Cmei e objetivos do projeto políticopedagógico;
d) organização e funcionamento do Cmei;
e) recursos humanos e financeiros.
II – princípios e concepções:
a) sociedade e educação;
b) sujeitos;
c) aprendizagens e desenvolvimento.
III – currículo:
a) currículo e organização curricular.
IV- organização do trabalho pedagógico e da ação educativa e pedagógica:
a) gestão democrática;
b) planejamento da organização do trabalho pedagógico e das ações educativas
e pedagógicas;
c) formação continuada.
V – processos avaliativos:
a) avaliação dos processos de ensino, aprendizagem e desenvolvimento das
crianças;
b) avaliação do projeto político-pedagógico;
c) avaliação institucional.
VI- anexos:
a) calendário das Instituições da Rede Municipal de Educação;
b) calendário interno da instituição;
c) alterações no plano de ação;
d) alterações no plano de formação;
e) projetos do Cmei e da Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
f) quadro profissional.
SEÇÃO IX
Da Avaliação da Aprendizagem e Desenvolvimento da Criança
Art. 40 O processo de avaliação das crianças no Cmei tem por objetivo acompanhar de forma
sistemática os seus processos de aprendizagens e desenvolvimento, sem o objetivo de seleção,
promoção ou classificação, garantindo:
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I – a observação dos contextos de aprendizagens oportunizados às crianças no que se
refere: às ações educativas e pedagógicas propostas; ao modo como foram realizadas; às
intervenções e mediações realizadas pelo(a) professor(a) ou pelo(a) auxiliar de atividades
educativas; ao apoio, individual ou coletivo, das dúvidas, necessidades e interesses das
crianças; às interações estabelecidas entre elas; aos espaços, tempos e materiais ofertados;
com o objetivo de identificar o que contribui, dificulta ou possibilita aprendizagens e
desenvolvimento;
II – a utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças, como
filmagens, fotografias, reprodução de falas, produções variadas, relatos das intervenções do(a)
professor(a), relatórios reflexivos, vídeos, álbuns, murais, painéis;
III – a sistematização dos diferentes registros por meio de documentações
pedagógicas orientadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
IV – a continuidade dos processos de aprendizagens e desenvolvimento a partir da
criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pelas crianças
(transição casa/Cmei, transições entre os agrupamentos do próprio Cmei e transição educação
infantil/ensino fundamental);
V – às famílias conhecer o trabalho do Cmei e os processos de aprendizagens e
desenvolvimento das crianças, por meio de diferentes registros e documentações pedagógicas,
bem como variadas formas de comunicação;
VI – a não retenção das crianças na educação infantil;
VII – a promoção do redimensionamento do projeto político-pedagógico e das ações
educativas e pedagógicas desenvolvidas.
SEÇÃO X
Do Calendário Interno do Cmei
Art. 41 O calendário interno das ações educativas e pedagógicas do Cmei será definido no
projeto político-pedagógico, a partir do Calendário das Instituições da Rede Municipal de
Educação de Goiânia e das orientações da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, bem
como das especificidades da comunidade educacional.
Art. 42 O calendário interno do Cmei deve prever períodos reservados à:
I – ações educativas e pedagógicas específicas de cada Cmei e que envolvam rotinas
de periodicidade sazonal, mensal ou semestral;
II – reuniões com pais ou outros responsáveis;
III- avaliação institucional;
IV- avaliação e (re)elaboração do projeto político-pedagógico;
V- reuniões ordinárias mensais do conselho gestor.
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Art. 43 O calendário interno deve ser construído, dialogado e aprovado pelos integrantes da
comunidade educacional e será submetido à análise, validação e acompanhamento da
Secretaria Municipal de Educação e Esporte.
SEÇÃO XI
Do Órgão Corresponsável e das Instituições Parceiras
Art. 44 O Cmei conta com o conselho gestor como órgão corresponsável pela sua gestão.
Parágrafo único. O conselho gestor é constituído de acordo com o seu estatuto.
Art. 45 O conselho gestor é um colegiado de natureza consultiva, representativa e deliberativa
em assuntos pedagógicos e administrativos, e de natureza executiva em assuntos financeiros,
tendo por objetivo acompanhar o processo de desenvolvimento das ações do Cmei, buscando
uma gestão participativa e democrática.
Parágrafo único. Por sua natureza executiva em assuntos financeiros, compete ao
conselho gestor socializar e prestar contas dos recursos financeiros para a comunidade
diretamente envolvida com o Cmei.
Art. 46 O Cmei poderá desenvolver projetos em parceria com órgãos da administração
pública municipal, estadual e federal, bem como com a iniciativa privada e a comunidade em
geral, desde que coadunem com as concepções e as ações da Secretaria Municipal de
Educação e Esporte de Goiânia, validados por meio de parecer e aprovados em conjunto com
a equipe pedagógica e o conselho gestor, a fim de assegurar ações intersetoriais relacionadas à
saúde, à assistência social, à cultura, ao lazer e ao esporte, propiciando o desenvolvimento
integral das crianças.

TÍTULO VI
Da Solicitação de Vaga, da Matrícula e do Desligamento
CAPÍTULO I
Da Solicitação de Vaga
Art. 47 As novas vagas disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte são
preenchidas de acordo com o estabelecido, observando os seguintes critérios:
I – Beneficiários de programas sociais;
II – Mãe trabalhadora;
III – Sociedade geral.
Art. 48 A solicitação de vaga é para crianças a partir de seis meses a cinco anos e onze meses
de idade completos ou a completar até o dia trinta e um de março de cada ano civil.
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Art. 49 O processo para realização de matrículas obedecerá às seguintes etapas:
I- Cadastro antecipado;
II- Validação do cadastro;
III- Solicitação de vagas;
IV- Efetivação da matrícula.
Art. 50 O cadastro antecipado será realizado somente por meio da internet, no site eletrônico,
preenchendo com os dados dos pais ou outro responsável, e tem por objetivo o levantamento
de demanda para Secretaria Municipal de Educação e Esporte.
§1º No ato do cadastro antecipado os pais ou outro responsável deverá responder a um
formulário socioeconômico, bem como informar os critérios de prioridade de atendimento que
possuem.
§2º As informações apresentadas no formulário socioeconômico do cadastro antecipado,
quanto aos critérios de prioridades de atendimento, não garantem a matrícula da criança.
Art. 51 Para a validação do cadastro é necessário, quando solicitado, que os pais ou outro
responsável compareça, no prazo preestabelecido e informado, em uma das Coordenadorias
Regionais da Educação da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, levando original e
cópia dos seguintes documentos:
I – certidão de nascimento e CPF da criança;
II – CPF dos pais ou outro responsável;
III – carteira de identidade dos pais ou outro responsável;
IV – comprovante de residência no município de Goiânia;
V – documentos que comprovem os critérios de prioridade para o atendimento;
VI – laudo médico, quando a criança tiver alguma necessidade especial.
CAPÍTULO II
Da Matrícula e do Desligamento da Criança
Art. 52 A matrícula é o ato formal de ingresso da criança no Cmei.
Parágrafo único. a matrícula ou a sua renovação é efetivada mediante a assinatura do
responsável no cadastro e assinatura do(a) diretor(a) do Cmei no cadastro, acompanhada do
seu carimbo.
Art. 53 A efetivação da matrícula ou sua renovação implicará na aceitação e cumprimento das
normas deste regimento e do termo de responsabilidade.
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I- no ato da matrícula, o pai, ou a mãe, ou outro(a) responsável deve estar ciente do
estabelecido no termo de responsabilidade, assinando-o, bem como deve ficar com uma cópia
do mesmo.
Art. 54 No ato da matrícula os pais ou outros responsáveis devem entregar no Cmei:
I – cópia da certidão de nascimento e, conforme o caso, cópia do termo de guarda ou
de tutela ou de acolhimento institucional;
II – cópia do CPF da criança;
III – cópia do cartão de vacinas atualizado e cópia do cartão do Sistema Único de
Saúde da criança;
IV – cópia do comprovante de residência no município de Goiânia;
V – autorização por escrito dos pais ou outros responsáveis, contendo o nome,
endereço, número de telefone, acompanhada da cópia da carteira de identidade da pessoa
maior de idade, que pode pegar a criança no Cmei nos impedimentos dos responsáveis;
VI – autorização prévia, por escrito dos pais ou outros responsáveis permitindo o uso
ou não de imagem, som da voz e nome da criança;
VII – autorização prévia, temporária e específica e por escrito dos pais ou outros
responsáveis permitindo a saída da criança do Cmei para passeios e eventos externos.
Art. 55 A falta dos documentos comprobatórios citados nos incisos I e III, do art. 54, não
inviabilizam a matrícula da criança.
I – Na falta da certidão de nascimento, termo de guarda ou de tutela ou acolhimento
institucional, o Cmei deverá verificar a relação entre a criança e quem requereu a sua
matrícula, exigindo as cópias dos documentos pessoais, comprovante de endereço e outros
dados e documentos relevantes ao esclarecimento da situação da criança;
II – será concedido o prazo máximo de trinta dias corridos para a parte regularizar a
situação da criança, devendo ser despendido pela direção todo o auxílio necessário e possível.
Art. 56 Na persistência da falta de apresentação de documentos comprobatórios de vínculo de
filiação ou tutela ou guarda ou acolhimento institucional, o Cmei deve:
I – notificar, obrigatoriamente, o caso ao conselho tutelar, no prazo máximo de trinta
dias após a realização da matrícula, a fim de que seja requerida ao Juizado da Infância e
Juventude avaliação das medidas protetivas que deverão ser aplicadas;
II – a notificação compulsória deverá conter o nome completo da criança
matriculada, o nome completo, endereço, número de telefone do(a) matriculante e outras
informações julgadas relevantes e as cópias dos documentos obtidos.
Art. 57 Em qualquer época, os pais ou outros responsáveis poderão requerer, por escrito, o
desligamento da criança do Cmei, registrando a data e o motivo da solicitação.
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Art. 58 O desligamento ou a transferência da criança de quatro e cinco anos de idade, quando
solicitada pelos pais ou outros responsáveis, no decorrer ou no final do ano letivo, é por meio
de emissão de declaração, na qual deve constar:
I – o registro do nome do Cmei, de acordo com a lei de denominação, número e data
da lei de criação e denominação, endereço, número de telefone, e-mail, número e data do ato
autorizador e órgão regulamentador, por meio de carimbo e outros;
II – o registro correto dos dados da criança;
III – a assinatura do(a) diretor(a) do Cmei e carimbo contendo seu nome, a
identificação da instituição educacional, o número e data do seu decreto de nomeação para o
exercício da função;
IV – na impossibilidade de obter a documentação escolar da criança de quatro e
cinco anos de idade, no desligamento ou na transferência, o pai ou a mãe ou o responsável
legal, pode:
a) providenciar procuração autorizando a entrega da declaração e do Portfólio de
Aprendizagem e Desenvolvimento da Criança a terceiros.
Art. 59 O Portfólio de Aprendizagem e Desenvolvimento da Criança, construído até a data do
desligamento da criança de seis meses a cinco anos de idade, deve ser entregue aos pais ou
outros responsáveis no decorrer ou no final do ano letivo;
Art. 60 Se houver interesse por retornar o atendimento após o desligamento da criança, os
pais ou outros responsáveis devem fazer uma nova solicitação de vaga no site da Prefeitura de
Goiânia para qualquer Cmei, conforme o disposto neste regimento.

TÍTULO VII
Da Frequência
Art. 61 O registro e o controle da frequência de cada criança são diários e de responsabilidade
do(a) professor(a), sob a orientação da coordenação pedagógica e a supervisão do(a)
diretor(a).
Art. 62 As faltas da criança podem ser justificadas, por escrito, pelos pais ou outros
responsáveis, sob a condição única e restrita à apresentação e entrega de atestado médico,
ao(à) diretor(a) ou ao (à) coordenador(a) pedagógico(a), se possível com antecedência, ou no
máximo, até três dias consecutivos de faltas, os(as) quais informarão ao (à) professor(a).
I – o Cmei deve registrar as justificativas de faltas da criança em formulário próprio,
bem como deve anexar o atestado médico ao referido formulário, na presença do pai ou da
mãe ou de outro responsável legal, que o assinará por extenso;
II – não é permitido registrar justificativas de faltas da criança sem apresentação e
entrega do atestado médico.
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Art. 63 Ao completar quinze dias letivos de faltas consecutivas, ou trinta dias letivos de faltas
intercaladas, sem nenhuma justificativa por meio de atestado médico, a criança perde a vaga,
pois a demanda educacional é grande e o Cmei tem o dever de garantir o direito à educação
das crianças cadastradas que aguardam atendimento.
Art. 64 O Cmei é responsável por acompanhar e contabilizar o número de faltas de cada
criança e, se necessário, a direção deve convocar os pais ou outros responsáveis, em
momentos coletivos e individuais, com registro em ata devidamente assinada, com o objetivo
de conscientizar, orientar e reiterar a importância da frequência.
Art. 65 A direção deve notificar ao conselho tutelar, em atendimento ao normatizado na
LDBEN nº 9394/1996, as faltas das crianças, quando superiores a trinta por cento ou mais do
total de dias letivos de cada mês.
I – na relação de educandos deve constar, ainda, o endereço, nome da mãe ou outro
responsável e os seus meios de contatos;
II – a direção deve encaminhar também a relação de crianças à Coordenadoria
Regional de Educação para conhecimento e acompanhamento.
Art. 66 A criança que apresentar sintomas de doenças infectocontagiosas, tais como: sarampo,
catapora ou varicela, difteria, tuberculose, doença meningocócica, caxumba, rubéola, sarna,
síndrome mão-pé e boca e outras doenças de notificação compulsória, definidas pela Portaria
nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, do Ministério da Saúde, não pode frequentar o Cmei
enquanto estiver no período de contágio, devendo os pais ou outros responsáveis
comunicarem por escrito e apresentarem atestado médico ao(à) diretor(a) ou ao (à)
coordenador(a) pedagógico(a), que informam ao(à) professor(a).
Parágrafo único. A criança pode retornar à frequência normal, assim que terminar o
período de contágio, mediante apresentação de atestado/declaração médica.

TÍTULO VIII
Da Escrituração e do Arquivo Escolar
Art. 67 A escrituração é o registro sistemático de todos os dados e fatos relativos às crianças,
aos servidores e ao próprio Cmei.
Art. 68 O arquivo é o conjunto de papéis, formulários e livros de registros que documenta e
comprova as atividades pedagógicas e administrativas desenvolvidas no Cmei.
§ 1° Os documentos pedagógicos que compõem o arquivo do Cmei são os projetos
político-pedagógicos, os relatos dos projetos de trabalho, a avaliação institucional e outros;
§ 2° Também se configura como arquivo do Cmei o acervo bibliográfico e
documentos congêneres, organizados para estudo, leitura e consulta, estando esses disponíveis
às crianças e aos profissionais do Cmei, com o devido controle de devolução.
Art. 69 O arquivo é dividido em:
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I – Arquivo Ativo: constituído de dossiês das crianças frequentes, de documentos
referentes ao Cmei e aos servidores em atividade;
II – Arquivo Passivo: constituído de dossiês das crianças egressas do Cmei, de
diários e de documentos referentes ao Cmei e aos ex-servidores.

TÍTULO IX
Da Alimentação e Saúde
Art. 70 É fornecida alimentação diária às crianças, em horários pré-definidos e de acordo com
o cardápio e a per capita preestabelecidas pela equipe técnica de nutricionistas da Secretaria
Municipal de Educação e Esporte.
§1º Às crianças matriculadas em período integral serão fornecidos café da manhã,
colação, almoço, lanche da tarde e jantar;
§ 2º Às crianças matriculadas em período parcial, turno matutino, são fornecidos café
da manhã, colação e almoço. Às crianças do turno vespertino são fornecidos lanche da tarde e
jantar.
Art. 71 No caso de alimentação especial, os pais ou outros responsáveis devem apresentar
prescrição médica, especificando o tipo de alimentação que criança deve ingerir, o modo de
usar, incluindo os horários e as quantidades.
Art. 72 Serão administrados medicamentos à criança no Cmei mediante receita médica do
profissional de saúde atualizada, especificando o modo de usar, incluindo os horários e as
dosagens, se não houver possibilidade do medicamento ser administrado em casa ou com a
presença do responsável.
Art. 73 Os medicamentos de uso controlado só podem ser administrados à criança no Cmei,
conforme orientações do Protocolo para Prevenção e Atendimento e de Primeiros Socorros
aos Educandos nas Instituições Educacionais da Rede Municipal de Educação de Goiânia –
Goiás.

TÍTULO X
Dos Direitos, Deveres, Proibições e Penalidades dos Participantes do
Processo Educativo
CAPÍTULO I
Dos Direitos da Criança
Art. 74 São direitos da criança aqueles garantidos na Constituição Federal, no Estatuto da
Criança e do Adolescente, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na proposta
político-pedagógica e neste regimento.
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Art. 75 A criança é reconhecida legalmente como sujeito de direitos, sendo fundamentais os:
I – direitos de provisão: dizem respeito à saúde, à educação, à alimentação, ao lazer,
à segurança social, aos cuidados físicos, à vida familiar, à cultura;
II – direitos à proteção: se referem à necessidade de uma atenção diferenciada de
forma a não serem expostas a situações de discriminação, de negligência ou de violência;
III – direitos de participação: afirmam a importância das crianças serem ouvidas e
consultadas em situações que são de seu interesse, respeitadas suas formas de expressão e de
comunicação, conforme as especificidades da faixa etária.
Art. 76 A criança, enquanto centro do planejamento curricular no Cmei, tem ainda como
direitos:
I – ser considerada como sujeito histórico, social, de direitos de classe, da
experiência e produtora de cultura;
II – receber educação de qualidade, em um espaço de convívio coletivo, promotor de
interações, de brincadeiras e de aprendizagens;
III – ter suas aprendizagens essenciais asseguradas por meio da efetivação dos seus
direitos de aprendizagens e desenvolvimento, dos campos de experiências e de seus
respectivos objetivos de aprendizagens e desenvolvimento, possibilitando-lhes a apropriação
de conhecimentos de diferentes naturezas, a partir da relação entre os seus saberes e o
patrimônio cultural, artístico, científico, tecnológico e ambiental;
IV – ter o acesso e a permanência no Cmei, independente de sua condição social,
cultural e econômica, bem como no caso dos pais ou outros responsáveis legais não
autorizarem a saída para passeios e eventos externos, sem estarem uniformizadas e quando
não levarem algum tipo de material de higiene, por qualquer que seja a razão;
V – ter suas necessidades individuais atendidas e ser respeitada por todos em suas
características, preferências e sentimentos, sem sofrer discriminação de qualquer natureza;
VI – ter no espaço interno e externo do Cmei um ambiente aconchegante, seguro e
estimulante, que permita a realização de diferentes ações educativas e pedagógicas;
VII – ter contato, com elementos da natureza, como: plantas, terra, água e ar, dentro
do Cmei, ou por meio de passeios a parques, praças ou espaços próximos à instituição;
VIII – desenvolver sua curiosidade, imaginação, autonomia e capacidade de
expressão, por meio das atividades culturalmente significativas;
IX – desenvolver sua identidade sociocultural, étnica e religiosa;
X – receber atenção e cuidados com relação a sua higiene e alimentação, para
promoção de sua saúde, bem-estar e segurança;
XI – receber proteção, afeto, amizade e ser acolhida com respeito, especialmente
durante seu período de inserção ao Cmei ou de transição entre os agrupamentos, bem como
nos momentos de conflitos com seus pares;
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XII – brincar em diferentes espaços, com materiais estruturados e não estruturados,
ampliando as possibilidades de movimentação, individualmente ou em grupo, com a
participação e a mediação dos(as) professores(as) e dos(as) auxiliares de atividades
educativas;
XIII – ter acesso aos brinquedos, aos recursos didáticos, tecnológicos e midiáticos do
Cmei;
XIV – ser ouvida e considerada em suas diferentes formas de expressão em todos os
momentos, na elaboração do planejamento da ação educativa e pedagógica, nos processos de
avaliação, na gestão do Cmei, sendo envolvida em processos de tomada de decisões e
estabelecimento de prioridades nos gastos de recursos ou doações, respeitadas as
especificidades das faixas etárias.
SEÇÃO XI
Da Autorização do Uso de Imagem, Som, Voz e Nome do(a) Educando(a) e do(a) Profissional
Art. 77 O Cmei pode efetuar a captura, guarda, manipulação, edição, uso de imagem, som da
voz e nome da criança e do(a) profissional, para fins de identificação, autenticação, segurança,
registro de atividades, acervo histórico, uso institucional, educativo e social.
Parágrafo único. Os registros mencionados no caput deste artigo incluem os eventos
promovidos pela instituição educacional, publicados em seus perfis oficiais nas mídias
sociais, website ou portal escolar, intranet, quadro de avisos, revista ou jornal escolar ou
similar, vídeo para apresentação aos pais ou responsáveis legais e outros conteúdos que
possam ser criados ou produzidos em razão da atividade educacional, tendo, pela
característica da internet, alcance global e prazo indeterminado.
Art. 78 O(A) responsável e o(a) profissional devem autorizar ou não o uso de imagem, som
da voz e nome, mediante assinatura prévia.
Art. 79 O uso de imagem, som da voz e nome devem ser feitos apenas nos limites acordados
sem, de forma alguma, expor a pessoa ao ridículo ou a situações constrangedoras, atendendo
as leis em vigor no Brasil.
Art. 80 A instituição educacional não deve filmar e fotografar de perto e direcionar para o
rosto da pessoa.
Art. 81 A instituição educacional não será responsabilizada se a imagem vier a ser
compartilhada em outros ambientes digitais externos, fora da sua esfera de controle e alcance.
CAPÍTULO II
Dos Direitos e Deveres dos Pais e Outros Responsáveis
Art. 82 São direitos e deveres dos pais ou outros responsáveis:
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I – recorrerem à direção do Cmei, quando julgarem necessário, para sugerir ações e
procedimentos, fazer reclamações, esclarecer dúvidas que considerar pertinentes ou
necessárias, para análise e apreciação da direção do Cmei, bem como receberem
esclarecimentos e informações;
II – serem atendidos no Cmei com respeito e cordialidade, serem ouvidos com
atenção e consideração por meio do diálogo;
III – conhecerem o projeto político-pedagógico do Cmei, o cardápio oferecido às
crianças, as atividades desenvolvidas e a prestação de contas da aplicação dos recursos
financeiros;
IV – interagirem com a direção, coordenação e professores do Cmei, no que se refere
à troca de informações e saberes referentes à criança e ao desenvolvimento do trabalho
pedagógico, atuando assim, como parceiros que compartilham a responsabilidade de educar e
cuidar;
V – conhecerem e cumprirem as normas deste regimento, bem como do termo de
responsabilidade que deverá ser assinado no ato da efetivação da matrícula e da renovação;
VI – responsabilizarem pelo preenchimento dos formulários exigidos no ato da
confirmação da matrícula ou logo no início do ano letivo, assim que forem convocados;
VII – garantirem que a criança frequente a instituição diariamente;
VIII – observarem e cumprirem o horário de entrada e saída da criança no Cmei;
IX – levarem a criança diariamente, uniformizada, quando o vestuário for oferecido
gratuitamente pelo poder público;
X – oferecerem os itens de higiene pessoal, de uso diário e individual da criança,
bem como manter suas vestimentas e objetos em condições higiênicas aceitáveis e
devidamente identificados;
XI – providenciarem laudo médico atualizado sempre que for necessário e manterem
cuidados especiais com a saúde da criança;
XII – assumirem postura zelosa e disponibilizarem informações verídicas a respeito
do desenvolvimento da criança, bem como de sua saúde, sempre que solicitados e necessário;
XIII – justificarem por escrito as faltas da criança, com antecedência ou, no máximo,
até três dias consecutivos de faltas, mediante apresentação e entrega de atestado médico;
XIV – comunicarem por escrito, apresentarem e entregarem o atestado médico
justificando as faltas, quando a criança faltar devido à doença infecto-contagiosa, bem como
apresentarem atestado/declaração médica que comprove o fim do período de contágio, para
que a criança possa retornar à frequência normal;
XV – participarem da elaboração, implementação e avaliação do projeto políticopedagógico do Cmei, bem como da realização da avaliação institucional;
XVI – participarem das reuniões administrativas e das atividades pedagógicas, sociais
e culturais promovidas pelo Cmei;
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XVII – terem postura cordial com os integrantes das equipes pedagógica e
administrativa do Cmei, uma vez que desacatar o servidor público no exercício de sua função
é considerado crime;
XVIII – manterem atualizados o endereço e o número de telefone para contato;
XIX – comparecerem ao Cmei sempre que forem solicitados(as) ou convocados(as);
XX – acompanharem os processos de aprendizagens e desenvolvimento da criança,
por meio de reuniões ou conversas com o(a) professor(a), a coordenação pedagógica e a
direção;
Parágrafo único. Na impossibilidade do comparecimento deverão enviar um
representante ou comunicar, previamente, ao(à) diretor(a) ou à coordenação pedagógica para
remarcarem a data da reunião;
XXI – assinarem ou não a autorização prévia, específica e temporária, para a criança
sair do Cmei, a fim de participar de passeios e eventos externos;
XXII – assinarem previamente termo de autorização permitindo ou não o uso de
imagem, som da voz e nome da criança, no ato da matrícula e da renovação;
XXIII – na impossibilidade de obterem a documentação escolar da criança de quatro
e cinco anos, no desligamento ou na transferência, o pai, a mãe ou o responsável, pode:
a) providenciar procuração registrada em cartório autorizando a entrega da
declaração e do Portfólio de Aprendizagem e Desenvolvimento da Criança a
terceiros.
CAPÍTULO III
Dos Direitos, Deveres, Proibições e Penalidades das Equipes Pedagógica e Administrativa
Art. 83 Os direitos, deveres, proibições e penalidades das equipes pedagógica e
administrativa são os especificados na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município,
no Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Goiânia e no Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Goiânia.
Art. 84 São, ainda, assegurados às equipes pedagógica e administrativa, os direitos de:
I – receberem orientação e assessoria, sempre que se fizer necessário;
II – tomarem conhecimento de todos os atos emanados da administração superior;
III – participarem de eventos culturais e pedagógicos correlacionados a sua área de
atuação, sem prejuízo às atividades do Cmei;
IV – serem tratados com respeito e cordialidade pela direção do Cmei, bem como
pelos demais integrantes da comunidade educacional;
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V – participarem da discussão e definição das regras relativas ao uso do telefone
celular e outros aparelhos eletrônicos portáteis, sem fins educacionais e administrativos,
durante a execução de seus deveres;
VI – terem garantidas condições mínimas para o desenvolvimento do trabalho, tais
como: acesso aos documentos legais e mandatórios; materiais de estudo utilizados no
desenvolvimento do plano de formação e no desenvolvimento dos planejamentos, assim como
materiais pedagógicos para efetivação do trabalho com as crianças;
VII – o (a) assistente administrativo educacional e o (a) agente de apoio educacional
têm direito a quinze minutos de intervalo destinado ao descanso, dentro da execução da
própria jornada de trabalho, a partir de quando esta ultrapassar a duração de quatro horas até
seis horas diárias.
a) o(a) diretor(a) e o(a) integrante da equipe administrativa ajustarão, em comum
acordo, em qual momento o intervalo de quinze minutos será usufruído;
VIII – o (a) professor(a) e o (a) auxiliar de atividades educativas têm direito a quinze
minutos de intervalo destinados ao descanso, dentro do horário de atendimento às crianças,
que deverão ser usufruídos em momentos diferentes;
a) o (a) diretor(a) e o (a) coordenador(a) pedagógico(a) organizarão, em comum
acordo com o (a) professor(a) e o (a) auxiliar de atividades educativas, quando o
intervalo de quinze minutos será usufruído, em momentos diferentes, sem prejudicar
o atendimento às crianças.
IX- o (a) diretor(a) e o (a) coordenador(a) pedagógico(a) têm direito a quinze
minutos de intervalo destinados ao descanso, em momentos diferentes;
Art. 85 São, ainda, deveres das equipes pedagógica e administrativa:
I – exercerem com responsabilidade, assiduidade, compromisso, pontualidade e
eficiência as atribuições que lhes competem;
II – registrarem, assinar a frequência diariamente, nos horários de entrada e saída;
III – responsabilizarem-se pelo uso, manutenção e conservação dos equipamentos e
materiais do Cmei;
IV – comunicarem à direção todas as irregularidades que ocorrerem no Cmei, quando
delas tiverem conhecimento;
V – cumprirem suas funções e elaborar quando necessário, o plano de trabalho,
conforme o projeto político-pedagógico do Cmei;
VI – cumprirem os dias letivos, além de participar, dos períodos dedicados aos
planejamentos, à formação, pesquisa e outras ações pedagógicas e administrativas de interesse
do Cmei;
VII – colaborarem com as atividades de articulação desenvolvidas no Cmei com os
pais ou outros responsáveis legais pelas crianças e com a comunidade local;
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VIII – apresentarem-se decentemente trajados e de forma adequada ao ambiente de
trabalho, de acordo com o que é próprio no desenvolvimento de seus deveres;
IX – comparecerem e participar dos eventos culturais e sociais, bem como de
atividades extraordinárias, quando convocados(as) pelo(a) superior(a);
X – promoverem e manter relacionamento de respeito mútuo e cooperativo de
trabalho com seus colegas e demais membros da comunidade educacional;
XI – respeitarem, promover e garantir os direitos das crianças;
XII – comunicarem à direção ou à coordenação pedagógica qualquer suspeita, bem
como confirmação de maus tratos ou negligências contra crianças;
XIII – comunicarem ao(à) diretor(a) a provável falta, entregar os atestados médicos e
as licenças médicas em tempo hábil, para reorganização dos servidores, visando à garantia do
atendimento às crianças;
IX – terem compromisso e responsabilidade com a formação continuada no que se
refere a formação in loco, bem como em relação a busca por qualificação em outros espaços.
Art. 86 Às equipes pedagógica e administrativa, é proibido:
I – ao (à) diretor(a) manter sob sua chefia imediata cônjuge, companheiro(a), ou
parentes até o 3º grau, em linha reta: pais, avós, bisavós, filhos, netos e bisnetos; em linha
colateral: irmãos, tios, sobrinhos; decorrentes de casamento: netas, bisnetos, avós, bisavós,
sobrinhos e tios por afinidade, bem como sogros, genros, noras, padrasto, madrasta, enteados
e cunhados;
II – adulterarem registros das crianças, bem como outros documentos, por qualquer
motivo;
III – fazerem proselitismo religioso, político-partidário ou ideológico no Cmei;
IV – falarem, escrever, publicar artigos ou dar entrevistas, inclusive, de veiculação
eletrônica, em nome do Cmei, sem que para isso estejam autorizados oficialmente pela
Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
V – utilizarem e publicar nomes, fotos, imagens e falas das crianças nos diversos
meios de comunicação, sem autorização prévia e por escrito dos pais ou dos responsáveis;
VI – ausentarem-se do serviço e do Cmei durante o expediente, sem que haja motivo
justificado e sem autorização prévia do(a) diretor(a), ou da coordenação pedagógica, antes do
final de seu horário de trabalho;
VII – desrespeitarem com palavras, gestos ou atitudes, as crianças ou qualquer
membro da comunidade educacional;
VIII – comparecerem no ambiente do Cmei com trajes inadequados ao exercício de
seus deveres;
IX – praticarem compra e venda de qualquer natureza no recinto de trabalho;
X – valerem-se do cargo ou posição que ocupam no Cmei para lograr proveito ilícito;
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XI – introduzirem, vender, portar e consumir bebida alcoólica, bem como qualquer
substância que determine dependência física e química no local de trabalho, para uso próprio
ou de terceiros, no cotidiano escolar e em festividades juninas ou em outros eventos de
qualquer natureza, conforme portaria específica baixada pelo(a) Secretário(a) Municipal de
Educação Esporte;
XII – usarem, nas dependências do Cmei, cigarros, cachimbos, cigarrilhas, charutos
ou qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em ambientes fechados e em
ambientes ao ar livre, conforme Lei Municipal nº 8811/2009;
XIII – usarem, em festividades juninas ou em outros eventos de qualquer natureza,
fogueiras e fogos de artifícios de qualquer tipo, tais como: bombas de qualquer efeito ou
tamanho, traques, rojões ou outros materiais similares que possam colocar em risco a
integridade física dos participantes, conforme portaria específica do(a) Titular da Pasta;
XIV – retirarem, sem prévia autorização superior, documentos ou objetos
pertencentes ao Cmei, ou sob sua guarda;
XV – permutarem tarefa, trabalho ou obrigações, sem expressa permissão da
autoridade competente;
XVI – abrirem ou tentarem abrir qualquer dependência do Cmei, fora do horário do
expediente, salvo se estiver autorizado pelo(a) diretor(a);
XVII – retardarem o andamento de informações relativas ao interesse de terceiros;
XVIII – retirarem as crianças do Cmei para passeios e eventos externos, sem que
tenham autorização prévia, específica, temporária e por escrito, dos pais ou outros
responsáveis e autorização do(a) diretor(a);
XIX – descumprirem as regras acordadas relativas ao uso do telefone celular e outros
aparelhos eletrônicos portáteis, sem fins educacionais e administrativos, durante a execução
dos seus deveres;
XX – negligenciarem o cumprimento dos seus deveres;
XXI – assumirem qualquer tipo de comportamento contrário às disposições legais.

TÍTULO XI
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 87 Este regimento poderá ser modificado sempre que houver necessidade ou interesse da
Secretaria Municipal de Educação e Esporte e do Cmei.
Art. 88 Este regimento entrará em vigor por meio de portaria baixada pelo Secretário
Municipal de Educação e Esporte.
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PORTARIA SME Nº 579, de 15 de dezembro de 2020.
Aprova o Regimento Interno das Escolas Municipais
da Rede Municipal de Educação de Goiânia, e dá
outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, nos termos do Decreto nº 012, de 02 de janeiro de 2017, e com
fulcro no disposto no art. 7º, IX, do Decreto nº 1.981, de 08 de julho de 2016, e no art. 31, I e V,
da Lei Complementar nº 276, de 03 de junho de 2015 e nos arts. 205, 206 e 211, da Constituição
Federal, e no art. 11, III, da Lei nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).
CONSIDERANDO:
I – A necessidade de regulamentar a organização administrativa e políticopedagógico das Escolas Municipais da Rede Municipal de Educação de Goiânia.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar, conforme Anexo Único desta Portaria, o Regimento Interno das
Escolas Municipais da Rede Municipal de Educação de Goiânia.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Prof. MARCELO F. DA COSTA
Secretário Municipal de Educação e Esporte
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TÍTULO I
Da Identificação das Instituições Educacionais
CAPÍTULO I
Da Denominação, Mantenedora e Administração
Art. 1º. As Escolas Municipais de Goiânia, criadas com denominações individuais e próprias,
por meio de leis específicas, são mantidas pela Prefeitura Municipal de Goiânia e
administradas pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte, sob CNPJ nº
04.973.965/0001-11, nos termos da legislação em vigor.
Art. 2º. Este regimento é um instrumento legal, de caráter obrigatório, que norteia a
organização administrativa, político-pedagógico e disciplinar das escolas municipais com
base nos dispositivos constitucionais vigentes, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Estatuto da Criança e do Adolescente Lei
nº. 8.069, de 13 de julho de 1990, na Base Nacional Comum Curricular, aprovada por meio da
Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, no Documento Curricular para Goiás
Ampliado, Documento Curricular para Goiânia-Eaja (DC Goiânia-Eaja) e Documento
Curricular da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiânia.

TÍTULO II
Dos Princípios e Objetivos da Educação Básica
CAPÍTULO I
Dos Princípios
Art. 3º. A educação nacional é de responsabilidade do poder público, da família, da sociedade
e da escola pela garantia a todos(as) os(as) educandos(as) de um ensino ministrado de acordo
com os princípios de:
I – igualdade nas oportunidades de aprendizagens essenciais e de condições para o
acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola;
II – equidade, oferecendo condições adequadas às diferentes especificidades e
necessidades dos(as) educandos(as), promovendo a aprendizagem de todos;
III – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a
arte e o saber;
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IV – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
V – respeito à liberdade e aos direitos;
VI – coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VII – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VIII – valorização do profissional da educação escolar;
IX – gestão democrática do ensino público, na forma da legislação e das normas dos
respectivos sistemas de ensino;
X – garantia de padrão de qualidade;
XI – valorização da experiência extraescolar;
XII – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
CAPÍTULO II
Dos Objetivos
Art. 4º. Os objetivos da educação básica devem convergir para os fins mais amplos da
educação nacional, expressos na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1.996, na Base Nacional
Comum Curricular e no Documento Curricular para Goiás Ampliado, Documento Curricular
para Goiânia-Eaja (DC Goiânia-Eaja) e Documento Curricular da Educação Infantil da
Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiânia.
Art. 5º. Objetivos da educação básica:
I – sistematizar os princípios e as diretrizes gerais da educação básica, traduzindo-as
em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo
como foco os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola;
II – promover a educação integral dos(as) educandos(as), nos aspectos
biopsicossociais e afetivos e o desenvolvimento das competências para resolver demandas
complexas da vida cotidiana;
III – estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, a
execução e a avaliação do projeto político-pedagógico;
IV – orientar os cursos de formação inicial e continuada de docentes e demais
profissionais, os sistemas educativos dos diferentes entes federados e as escolas que os
integram, indistintamente da rede a que pertençam;
V – ofertar uma educação inclusiva e com qualidade social;
VI – desenvolver os(as) educandos(as), assegurando-lhes a formação comum
indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e
em estudos posteriores;

VII – garantir o acesso e a permanência dos(as) educandos(as) na escola;
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VIII – assegurar aos que não concluíram o ensino fundamental na idade própria
oportunidade de acesso ou continuidade de estudos por meio da educação de adolescentes,
jovens e adultos;
IX – assegurar atendimento educacional especializado aos(às) educandos(as) com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, por
meio da matrícula nas classes comuns de ensino regular e no Atendimento Educacional
Especializado – AEE;
X – fortalecer as formas de relação com as famílias e a comunidade geral.
CAPÍTULO III
Dos Objetivos do Ensino Fundamental
Art. 7º. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, inicia-se aos 6 anos de
idade e estende-se também, a todos os que, na idade própria, não tiveram condições de
frequentá-lo.
Art. 8º. O ensino fundamental tem por objetivo a formação básica do cidadão, oferecido em
período parcial ou integral, mediante:
I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno
domínio da leitura, da escrita e do raciocínio lógico nas diferentes áreas de conhecimento;
II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia,
das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III – o desenvolvimento das competências por meio da mobilização dos
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores;
IV- o desenvolvimento das competências gerais:
a) conhecimento - pensamento científico, crítico e criativo;
b) repertório cultural;
c) comunicação;
d) cultura digital;
e) trabalho e projeto de vida;
f) argumentação;
g) autoconhecimento e autocuidado;
h) empatia, cooperação, responsabilidade e cidadania;
V – fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de
tolerância recíproca em que se assenta a vida social;
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VI – o ensino fundamental oferecido em tempo integral tem como objetivo a
ampliação das possibilidades de aprendizagem e a potencialização da formação integral
preconizada na Proposta Político-Pedagógica para a Educação Fundamental da Infância e
Adolescência (2016), através da:
a)
ampliação do tempo de permanência dos(as) educandos(as) na escola e,
sobretudo, das possibilidades educativas;
b)
experimentação e pesquisa científica, cultura e artes, esporte e lazer,
tecnologias da comunicação e informação, afirmação da cultura dos direitos humanos,
preservação do meio ambiente, promoção da saúde, entre outras, articuladas aos componentes
curriculares e às áreas de conhecimento, às vivências e práticas socioculturais.
SEÇÃO I
Da Organização do Ensino Fundamental
Art. 9º. O ensino fundamental, na modalidade ciclos de formação e desenvolvimento
humano, em regime de progressão continuada, é organizado em ciclo da infância e ciclo da
adolescência.
Parágrafo único. Os ciclos de formação e desenvolvimento humano, a que se refere o
caput deste artigo, visam propiciar condições pedagógicas para que crianças e adolescentes
obtenham mais oportunidades de serem eficazmente atendidos em suas necessidades,
viabilizando-lhes tempos de aprendizagem adaptados às suas características individuais.
Art. 10. O ensino fundamental na modalidade educação de adolescentes, jovens e adultos é
organizado em 2 segmentos, tendo as aprendizagens essenciais definidas por série:
a) 1º Segmento – 1ª a 4ª série;
b) 2º Segmento – 5ª a 8ª série.
SUBSEÇÃO I
Dos Objetivos do Ensino Fundamental – Ciclos de Formação e Desenvolvimento Humano
Art. 11. São objetivos do ensino fundamental na modalidade ciclos de formação e
desenvolvimento humano:
I – assegurar condições de aprendizagem e de desenvolvimento gradativo e
articulado dos diferentes conteúdos que compõem o currículo do ensino fundamental;
II – evidenciar a importância que a flexibilização do tempo representa para a
organização do ensino e para a efetivação de aprendizagens contínuas e progressivas de todos
os(as) educandos(as), de forma geral, e de cada um, em particular;
Rua 226 n° 794
Setor Leste Universitário ‐ Goiânia ‐ GO
CEP: 74610‐130 – Tel.: 62 3524‐8905

9

Prefeitura de Goiânia/ Sup. da Casa Civil e Articulação Política - Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

DOM Eletrônico

Edição Nº 7448, de 21 de dezembro de 2020.

Página 148 de 244

Secretaria Municipal de Educação e Esporte

III – garantir aos(às) educandos(as) um ensino que, a partir de seus conhecimentos
prévios, implemente novos conteúdos curriculares, visando às aprendizagens previstas para
cada ano de cada ciclo do ensino fundamental;
IV – subsidiar a organização dos processos de ensino, o acompanhamento e a
avaliação contínua da aprendizagem dos(as) educandos(as);
V – ressaltar a importância de intervenções pedagógicas, com ações de reforço,
recuperação e aprofundamento curricular, como mecanismos indispensáveis à obtenção de
bons resultados de aprendizagem;
VI – fornecer aos pais e outros responsáveis parâmetros e orientações que viabilizem
e estimulem o monitoramento do processo de aprendizagem dos(as) educandos(as).
SUBSEÇÃO II
Dos Objetivos do Ensino Fundamental – Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos
Art.12. São objetivos do ensino fundamental na modalidade educação de adolescentes jovens
e adultos:
I – desenvolver competências por meio da mobilização dos conhecimentos, dos
objetivos de aprendizagens e desenvolvimento, atitudes e valores;
II – desenvolver competências gerais:
a) conhecimento - pensamento científico, crítico e criativo;
b) repertório cultural;
c) comunicação;
d) cultura digital;
e) trabalho e projeto de vida;
f) argumentação;
g) autoconhecimento e autocuidado;
h) empatia, cooperação e responsabilidade e cidadania;
III – dar acesso a outros graus ou modalidades de ensino básico profissionalizante,
assim como as outras oportunidades de desenvolvimento cultural;
IV – incorporar ao mundo do trabalho com melhores condições de desempenho e
participação na distribuição da riqueza produzida;
V – valorizar a democracia, desenvolvendo atitudes participativas e o conhecimento
dos direitos, deveres e o exercício da cidadania;
VI – desempenhar, de modo consciente e responsável, seu papel no âmbito da família
e da comunidade em geral;
Rua 226 n° 794
Setor Leste Universitário ‐ Goiânia ‐ GO
CEP: 74610‐130 – Tel.: 62 3524‐8905

10

Prefeitura de Goiânia/ Sup. da Casa Civil e Articulação Política - Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

DOM Eletrônico

Edição Nº 7448, de 21 de dezembro de 2020.

Página 149 de 244

Secretaria Municipal de Educação e Esporte

VII – conhecer e valorizar a diversidade cultural brasileira, respeitar diferenças de
gênero, geração, raça e credo, fomentando atitudes de não-discriminação;
VIII – aumentar a autoestima, fortalecer a confiança e a capacidade de
aprendizagem, valorizar a educação como meio de desenvolvimento pessoal e social;
IX – reconhecer e valorizar os conhecimentos científicos, históricos e a produção
artística como patrimônios culturais da humanidade;
X – exercitar a autonomia pessoal com responsabilidade, aperfeiçoando a
convivência em diferentes espaços sociais.
SUBSEÇÃO III
Dos Objetivos da Educação Infantil
Art.13. São objetivos da educação infantil:
I – proporcionar as condições adequadas ao bem-estar dos(as) educandos(as), sua
educação, proteção e cuidado, observando o seu desenvolvimento integral de âmbito
expressivo motor, afetivo, cognitivo, linguístico, ético, estético e sociocultural;
II – promover situações de aprendizagens significativas e intencionais, que
possibilitem a apropriação, a renovação e a articulação de conhecimentos e a ampliação das
formas de expressão cultural e artística pelos(as) educandos(as);
III – possibilitar aos(às) educandos(as) vivências e experiências que as levem a
estabelecer e ampliar suas relações sociais, articulando seus interesses e pontos de vista com
as demais, de modo que seja respeitada a diversidade socioeconômica, étnico-racial, de
gênero, regional, linguística e religiosa;
IV – possibilitar aos(às) educandos(as) o reconhecimento das contribuições históricoculturais afro-brasileiras e indígenas, asiáticas, europeias e de outros países da América, para
a constituição de sua identidade;
V – estimular os(as) educandos(as) a observarem, explorarem, interagirem e se
perceberem no ambiente em que vivem, com atitude curiosa e consequentemente, para que
possam ampliar suas experiências e seus conhecimentos sobre si e o mundo;
VI – possibilitar aos(às) educandos(as) experiências narrativas, de apreciação e
interação com a linguagem verbal, oral e escrita, e não-verbal, por meio do contato com
diferentes suportes e gêneros textuais, articulados às múltiplas linguagens;
VII – recriar, em contextos significativos para os(as) educandos(as), relações
quantitativas, medidas, formas, dimensões e orientações relativas ao espaço e ao tempo;
VIII – proporcionar a interação dos(as) educandos(as) com diversificadas expressões
que envolvam a música, as artes plásticas e gráficas, o cinema, a fotografia, a dança, o teatro e
a literatura;
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IX – possibilitar aos(às) educandos(as) experiências significativas com movimento
corporal, por meio de jogos, brincadeiras e do contato com danças, lutas, esportes, ginástica,
capoeira, artes circenses e outras formas de movimento;
X – promover a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da
biodiversidade e da sustentabilidade da vida na terra, assim como o não desperdício dos
recursos naturais;
XI – incentivar a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a
indagação e o conhecimento dos(as) educandos(as) em relação ao mundo físico e social, ao
tempo e ao espaço;
XII – garantir a todas os(as) educandos(as), inclusive àqueles com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, o acesso às diversas
Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC, por meio do planejamento de situações de
aprendizagens significativas, que demandem o uso dessas tecnologias;
XIII – articular a transição entre a pré-escola e o ensino fundamental, com base no
respeito à continuidade dos processos de aprendizagens e desenvolvimento dos(as)
educandos(as), seus interesses e necessidades, priorizando a dimensão lúdica no trabalho
pedagógico, na perspectiva de garantir o direito de acesso aos diferentes conhecimentos, sem
antecipar conteúdos previstos para o ensino fundamental;
XIV – garantir condições para o trabalho e a organização de espaços e tempos que
assegurem os(as) educandos(as) a proteção contra qualquer forma de negligência no interior
da instituição educacional, conforme o disposto na Lei nº 8.069/90, acrescida pela Lei nº
13.010, de 26 de julho de 2014 e pela Lei Ordinária nº 9.132/2012, de Goiânia – GO.
Art.14. Na educação infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto
comportamentos, habilidades e conhecimentos, quanto vivências que promovem
aprendizagens.
Parágrafo único. Essas aprendizagens constituem-se como objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento, apresentados pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC e o
Documento Curricular para Goiás Ampliado, Documento Curricular para Goiânia-Eaja (DC
Goiânia-Eaja) e Documento Curricular da Educação Infantil da Secretaria Municipal de
Educação e Esporte de Goiânia, que são:
I – respeitar e expressar sentimentos e emoções;
II – atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a
diversidade e solidarizando-se com os outros;
III – conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro;
IV – reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para
o cuidado de sua saúde e a manutenção de ambientes saudáveis;
V – apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestuário e no
cuidado com seu bem-estar, valorizando o próprio corpo;
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VI – utilizar o corpo intencionalmente, com criatividade, controle e adequação, como
instrumento de interação com o outro e com o meio;
VII – coordenar suas habilidades manuais;
VIII – discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos, bem como interagir com a
música, percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva;
IX – expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais;
X – relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos,
imitações, observações e expressões corporais;
XI – expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações e interações, por
diferentes meios;
XII – argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal,
organizando e adequando sua fala ao contexto em que é produzida;
XIII – ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas;
XIV – conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão
da função social da escrita, bem como reconhecendo a leitura como fonte de prazer e
informação.

TÍTULO III
Da Educação Básica no Município de Goiânia
CAPÍTULO I
Das Etapas e Modalidades
Art. 15. As escolas municipais oferecem a educação básica obrigatória nas etapas de
educação infantil na modalidade pré-escola, de ensino fundamental nas modalidades ciclos de
formação e desenvolvimento humano, educação de adolescentes, jovens e adultos e educação
especial.
Art. 16. Os(As) educandos(as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades/superdotação, são matriculados(as) nas turmas comuns do ensino regular e,
havendo necessidade, no Atendimento Educacional Especializado – AEE, complementar ou
suplementar à escolarização, ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em centros de
atendimento educacional especializado da rede pública ou de instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicos sem fins lucrativos, conveniadas com a Secretaria Municipal de
Educação e Esporte.
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Art.17. Os parâmetros para a organização do número de educandos(as) por
agrupamento/turma seguem as orientações da Secretaria Municipal de Educação e Esporte e a
normatização do Conselho Municipal de Educação.
Art.18. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, é oferecida na modalidade
pré-escola para crianças de 4 e 5 anos de idade completos ou a completar até o dia 31 de
março de cada ano civil, no período diurno, em jornada parcial de 4 horas diárias, perfazendo
a carga horária anual de 800h, distribuídas em 200 dias de trabalho educacional.
Parágrafo único. As escolas oferecem a educação infantil desde que autorizadas pela
Secretaria Municipal de Educação e Esporte.
Art. 19. O ensino fundamental na modalidade ciclos de formação e desenvolvimento humano
é organizado, em:
a) Ciclo da Infância – Agrupamentos: A, B, C, D e E;
b) Ciclo da Adolescência – Agrupamentos: F, G, H e I.
Art. 20. O ensino fundamental, na modalidade ciclos de formação e desenvolvimento
humano, é oferecido para crianças de 6 aos 10 anos de idade e para adolescentes de 11 até 14
anos de idade, completos ou a completar até 31 de março de cada ano civil, em jornada
escolar de tempo parcial ou de tempo integral:
I – a jornada de tempo parcial tem duração de, no mínimo, 4 horas diárias de efetivas
atividades pedagógicas com os(as) educandos(as), perfazendo a carga horária anual de, no
mínimo, 800 horas, distribuídas em 200 dias letivos anuais, no mínimo;
II – a jornada de tempo integral tem duração de, no máximo, 8 horas e 45 minutos
diários, perfazendo a carga horária anual de 1.750, distribuídas em 200 dias letivos, no
mínimo.
Art.21. O horário de entrada e saída dos(as) educandos(as) da educação infantil e do ensino
fundamental matriculados(as):
a) em período parcial, é das 7 horas às 11 horas e 15 minutos ou das 13 horas às 17
horas e 15 minutos;
b) em período integral, é das 7 horas às 16 horas e 15 minutos.
I – o intervalo de 15 minutos, destinado ao descanso dos(as) professores(as) e ao
momento lúdico dos(as) educandos(as), não é computado no cálculo das horas de efetivas
atividades pedagógicas;
a) o intervalo dos(as) educandos(as) da educação infantil podem acontecer ao mesmo
tempo que dos(as) educandos(as) do ensino fundamental - ciclo da infância, conforme a
disponibilidade de espaço, de segurança, pois favorece a interação entre os grupos;
b) verificando-se dificuldades na garantia desses aspectos, pode ser organizado em
momentos diferentes.
Art. 22. O ensino fundamental para educação de adolescentes, jovens e adultos, é oferecido
para adolescentes a partir de 15 anos de idade, com jornada escolar de 3 horas diárias de
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efetivas atividades pedagógicas com os(as) educandos(as), perfazendo a carga horária anual
de 600 horas distribuídas em 200 dias letivos anuais.
Parágrafo único. Os horários de entrada e saída, o tempo de intervalo e o horário do
jantar são contemplados na Proposta Político-Pedagógica para a Educação de Adolescentes,
Jovens e Adultos.

TÍTULO IV
Da Gestão Democrática
Art. 23. A gestão democrática da escola possibilita maior grau de autonomia, de forma a
garantir o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, assegurando padrão adequado de
qualidade estabelecido pelos documentos normativos da Rede Municipal de Educação.
Art. 24. A escola desenvolve suas atividades administrativas e pedagógicas pautando-se no
princípio da gestão democrática que preza pelo diálogo, pela tomada de decisões coletivas,
pela construção e exercício da cidadania, assegurando a participação da comunidade
educacional na elaboração, implementação e avaliação do projeto político-pedagógico e nas
ações do conselho escolar.
Parágrafo único. A comunidade educacional da escola é constituída pelas equipes
administrativa e pedagógica, pelos(as) educandos(as) matriculados(as) e pais ou outros
responsáveis.
Art. 25. O processo de escolha do(a) diretor(a) da escola é realizado de acordo com o
disposto no Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Goiânia e o
expresso no Regulamento do Processo de Escolha de Diretores das Escolas Municipais de
Goiânia, sendo nomeado(a) por ato do Poder Executivo Municipal.
CAPÍTULO I
Dos Colegiados e Parcerias
SEÇÃO I
Do Conselho Escolar
Art. 26. A escola conta com o conselho escolar como órgão corresponsável pela sua gestão.
Parágrafo único. O conselho escolar é constituído de acordo com o seu estatuto.
Art. 27. O conselho escolar é um colegiado de natureza consultiva, representativa e
deliberativa em assuntos pedagógicos e administrativos, e de natureza executiva em assuntos
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financeiros, tendo por objetivo acompanhar o processo de desenvolvimento das ações da
escola, buscando uma gestão participativa e democrática.
Parágrafo único. Por sua natureza executiva em assuntos financeiros, compete ao
conselho escolar socializar e prestar contas dos recursos financeiros para a comunidade
diretamente envolvida com a escola.
Art. 28. A escola pode desenvolver projetos em parceria com órgãos da administração pública
municipal, estadual e federal, bem como com a iniciativa privada e a comunidade em geral,
desde que coadunem com as concepções e as ações da Secretaria Municipal de Educação e
Esporte de Goiânia, validados por meio de parecer e aprovados em parceria com a equipe
pedagógica e o conselho escolar, a fim de assegurar ações intersetoriais relacionadas à saúde,
à assistência social, à cultura, ao lazer e ao esporte, propiciando o desenvolvimento integral
dos(as) educandos(as).
SEÇÃO II
Do Conselho de Classe e Conselho de Ciclos
Art. 29. O conselho de classe e o conselho de ciclos são colegiados, constituídos para
promoverem a reflexão e deliberação dos assuntos didático-pedagógicos e disciplinares e,
ainda, para acompanharem o processo ensino-aprendizagem e o cumprimento das normas de
convivência, quanto a seus diversos aspectos.
Art. 30. São competências do conselho de classe e do conselho de ciclos:
I – acompanharem e avaliarem do processo ensino-aprendizagem dos(as)
educandos(as);
II – analisarem os resultados do desenvolvimento e da aprendizagem, sugerindo
procedimentos para a melhoria do processo ensino-aprendizagem;
III – analisarem as informações sobre conteúdos desenvolvidos, procedimentos
metodológicos e avaliações da aprendizagem adotadas, redimensionando as propostas de
trabalho, assim que necessário;
IV – refletirem sobre o processo de construção do conhecimento e desenvolvimento
dos(as) educandos(as);
V – Proporem ações para a melhoria do processo ensino-aprendizagem, da disciplina,
do relacionamento professores(as) e educandos(as) e da integração dos(as) educandos(as);
VI – apurarem as faltas disciplinares e deliberação quanto às sanções com
características pedagógicas que os(as) educandos(as) estarão sujeitos(as), conforme
normatizado nos artigos 126, 128 e 131, após assegurada ampla defesa do contraditório;
VII – acompanharem os resultados das atividades de reagrupamento, das atividades
ampliadoras e propor alternativas em relação às dificuldades dos(as) educandos(as), nos
aspectos sócio afetivos e no desenvolvimento cognitivo;
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VIII – emitirem parecer didático-pedagógico sobre o processo de ensinoaprendizagem, em atendimento à solicitação da direção e da coordenação pedagógica.
Parágrafo único. O arquivamento da documentação, registrada em ata produzida pelo
conselho de classe e pelo conselho de ciclos, deve respeitar a forma da legislação e normas
em vigor.
Art. 31. O conselho de classe e conselho de ciclos são constituídos pela direção, como
presidente nato, pelo(a) secretário-geral, pela coordenação pedagógica, por todos os(as)
professores(as) e por um(a) representante de educandos(as) da turma em avaliação.
§ 1º O conselho de classe e o conselho de ciclos são presididos, na falta ou impedimento
do(a) diretor(a), pela coordenação pedagógica;
§ 2º As decisões do conselho de classe e conselho de ciclos são interpeladas por meio de
recurso ao próprio conselho, pelo(a) educando(a) e/ou responsável, no prazo de 48 horas,
contadas da publicação da decisão, em local visível e de fácil acesso aos(às) educandos(as),
em conformidade com as normas vigentes;
§ 3º Cabe ao conselho de classe e conselho de ciclos julgarem a pertinência do recurso
citado no § 2º, no prazo de 72 horas e dar ciência ao(à) educando(a) e ao(à) responsável;
§ 4º As decisões do conselho de classe e conselho de ciclos podem ser alteradas após o
julgamento do recurso.
Art. 32. O conselho de classe e conselho de ciclos reúnem-se, periodicamente, conforme a
organização do ano letivo, em datas previstas no calendário interno e, extraordinariamente,
sempre que um fato relevante o exigir.
Parágrafo único. O conselho de classe e o de ciclos reúnem-se com a presença de, no
mínimo, 75% de seus membros.

TÍTULO V
Da Base Nacional Comum Curricular – BNCC e o Documento Curricular
para Goiás Ampliado
CAPÍTULO I
Dos Currículos
Art. 33. A organização curricular da educação infantil e do ensino fundamental segue as
diretrizes da Base Nacional Comum Curricular – BNCC e do Documento Curricular para
Goiás Ampliado, Documento Curricular para Goiânia-Eaja (DC Goiânia-Eaja) e Documento
Curricular da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiânia,
fundamentando suas ações nos seguintes princípios:
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I – éticos: relativos ao processo de construção e reconhecimento da identidade
pessoal (do sujeito), da singularidade e da identidade do outro e suas relações no coletivo
como espaço de constituição da comunidade;
II – estéticos: relativos à construção da sensibilidade, da sutileza do ser, que leva a
produção e apreciação das diversas manifestações culturais como às múltiplas linguagens
artísticas, ao desenvolvimento da criatividade, do espírito inventivo e da inovação;
III – políticos: construtores da solidariedade, da aceitação da diversidade (étnica,
cultural, de gênero, das múltiplas inteligências e das diversas identidades e formas de ser), da
superação de todas as formas de preconceito e discriminação e abertura para o diálogo e para
o convívio;
Art. 34. São competências gerais da educação infantil e ensino fundamental:
I – valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo
físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e
colaborar para construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva;
II – exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências,
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para
investigar as causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e a criar
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas;
III – valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às
mundiais e, também, a participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural;
IV – utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras e
escrita), corporal, visual, sonora e digital, bem como dos conhecimentos das linguagens
artísticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências,
ideias e sentimentos em diferentes contextos e na produção de sentidos que levem ao
entendimento mútuo;
V – Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação
de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as
escolares), para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos,
resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva;
VI – valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do
trabalho e escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com
liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade;
VII – argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para a
formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em
âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si
mesmo, dos outros e do planeta;
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VIII – conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional,
compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com
autocrítica e capacidade para lidar com elas;
IX – exercer a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendose respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades,
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza;
Art. 35 O currículo do ensino fundamental tem uma Base Nacional Comum Curricular e o
Documento Curricular para Goiás Ampliado, complementada por uma parte diversificada.
Parágrafo único. A base nacional comum e a parte diversificada do currículo
constituem um todo integrado.
Art. 36. Além da Base Nacional Comum Curricular e da parte diversificada, a organização
curricular do ensino fundamental de tempo integral inclui atividades curriculares direcionadas
para:
a) orientação de estudos e leitura;
b) atividades artísticas e culturais;
c) atividades desportivas;
d) atividades de integração social e saúde;
e) atividades de enriquecimento curricular.
Art. 37. As diretrizes da Base Nacional Comum Curricular – BNCC e o Documento
Curricular para Goiás Ampliado, Documento Curricular para Goiânia-Eaja (DC Goiânia-Eaja)
e Documento Curricular da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação e Esporte
de Goiânia, definem que o currículo da educação infantil está estruturado em campos de
experiências.
Art. 38. Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações
e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos
conhecimentos que fazem parte do patrimônio da humanidade.
I – os campos de experiências, concebidos de forma intercomplementar, são:
a) o eu, o outro e o nós;
b) corpo, gestos e movimentos;
c) traços, sons, cores e formas;
d) escuta, fala, pensamento e imaginação;
e) espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
II – cada campo de experiência se desdobra em objetivos de aprendizagens e
desenvolvimento que se referem às aprendizagens essenciais que as crianças têm o direito de
se apropriarem, organizados em grupos por faixa etária:
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a) bebês: de 0 a 1 ano e 6 meses;
b) crianças bem pequenas: de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses;
c) crianças pequenas: de 4 anos a 5 anos e 11 meses.
Art. 39. Na educação infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como
eixos estruturantes as interações e as brincadeiras com seus pares e os adultos, assegurandolhes os direitos de:
I- conviver;
II- brincar;
III- participar;
IV- explorar;
V- expressar;
VI- conhecer-se.
CAPÍTULO II
Do Projeto Político-Pedagógico e Calendário
Art. 40. O Projeto Político-Pedagógico da escola, que norteia o trabalho pedagógico, é um
instrumento de construção coletiva, elaborado, implementado e avaliado com a participação
da comunidade educacional, considerando as características dos(as) educandos(as) e suas
famílias, dos profissionais e recursos disponíveis e as orientações curriculares nacionais, Base
Nacional Comum Curricular e o Documento Curricular para Goiás Ampliado, Documento
Curricular para Goiânia-Eaja (DC Goiânia-Eaja) e Documento Curricular da Educação
Infantil da Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiânia.
Art. 41. Na elaboração, implementação e avaliação do Projeto Político-Pedagógico são
considerados os seguintes eixos e seus itens:
I – contextualização e caracterização da escola:
a) histórico e diagnóstico da escola e do Projeto Político - Pedagógico;
b) aspectos culturais, sociais, econômicos, ambientais e geográficos da escola e da
comunidade educacional;
c) função sociopolítica e pedagógica da escola e objetivos do Projeto Político Pedagógico;
d) organização e funcionamento da escola;
e) recursos humanos e financeiros;
f) condições físicas e materiais
II – princípios e concepções:
Rua 226 n° 794
Setor Leste Universitário ‐ Goiânia ‐ GO
CEP: 74610‐130 – Tel.: 62 3524‐8905

20

Prefeitura de Goiânia/ Sup. da Casa Civil e Articulação Política - Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

DOM Eletrônico

Edição Nº 7448, de 21 de dezembro de 2020.

Página 159 de 244

Secretaria Municipal de Educação e Esporte

a) sociedade e educação;
b) sujeitos;
c) aprendizagens e desenvolvimento.
III – currículo:
a) currículo e organização curricular.
IV – Organização do trabalho pedagógico e da ação educativa e pedagógica:
a) gestão democrática;
b) planejamento da organização do trabalho pedagógico e das ações educativas e
pedagógicas;
c) formação continuada.
V – processos avaliativos:
a) avaliação dos processos de ensino, aprendizagem e desenvolvimento dos(as)
educandos(as);
b) avaliação do Projeto Político-Pedagógico;
c) avaliação institucional.
VI – anexos:
a) calendário das instituições da Rede Municipal de Educação de Goiânia;
b) calendário interno;
c) alterações no plano de ação;
d) alterações no plano de formação;
e) projetos da escola e da Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
f) quadro profissional.
Art. 42. O ano letivo compreende todas as atividades programadas e executadas que integram
o Calendário das Instituições da Rede Municipal de Educação de Goiânia e o calendário
interno de cada instituição educacional, de acordo com o seu Projeto Político-Pedagógico.
I – o ano letivo, independente do ano civil, é organizado com períodos de férias e
recessos, de acordo com e orientações da Secretaria Municipal Educação e Esporte e as
normas legais;
II – a escola não pode encerrar as atividades pedagógicas antes do cumprimento dos
dias letivos e da carga horária mínima anual, conforme as orientações da Secretaria Municipal
Educação e Esporte e as normas legais.
Art. 43. O calendário interno das ações educativas e pedagógicas da escola é definido no
Projeto Político - Pedagógico, a partir do calendário das instituições da Rede Municipal de
Educação de Goiânia e das orientações da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, bem
como das especificidades da comunidade educacional.
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Art. 44. O calendário interno da escola prevê períodos reservados à:
I – ações educativas e pedagógicas específicas de cada escola e que envolvam rotinas
de periodicidade sazonal, mensal ou semestral;
II – reuniões periódicas do conselho de ensino-aprendizagem e do conselho de
ciclos;
III – reuniões com pais ou outros responsáveis;
IV – avaliação institucional;
V – avaliação e (re)elaboração do Projeto Político-Pedagógico;
VI – reuniões ordinárias mensais do conselho escolar.
Art. 45. O calendário interno é construído, dialogado e aprovado pelos integrantes da
comunidade educacional e é submetido à análise, validação e acompanhamento da Secretaria
Municipal de Educação e Esporte.
CAPÍTULO III
Da Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem
Art. 46. O processo de avaliação do ensino-aprendizagem é realizado por meio de
procedimentos externos e internos.
Art. 47. A avaliação interna do processo de ensino-aprendizagem, responsabilidade da escola,
é realizada de forma contínua, cumulativa e sistemática, tendo como um de seus objetivos o
diagnóstico da situação de aprendizagem de cada educando(a), em relação à programação
curricular prevista e desenvolvida em cada etapa e modalidade.
Art. 48. A avaliação interna do processo de aprendizagem formativa tem por objetivos:
I – diagnosticar e registrar os progressos dos(as) educandos(as) e suas dificuldades;
II – possibilitar aos(as) educandos(as) autoavaliem a aprendizagem;
III – orientar os(as) educandos(as) quanto aos esforços necessários para superar as
dificuldades;
IV – fundamentar as decisões do conselho de ensino-aprendizagem e do conselho de
ciclos;
V – orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos
curriculares.
Art. 49. Na avaliação das aprendizagens, os aspectos qualitativos prevalecem sobre os
quantitativos e são utilizados pelo(a) professor(a) vários instrumentos e procedimentos, tais
como a observação, o registro descritivo e reflexivo, os trabalhos individuais e coletivos, os
portfólios, exercícios, provas, questionários, dentre outros.
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Art. 50. O desempenho dos(as) educandos(as) da seriação é expresso em notas de 0,0 a 10,0,
variando em décimos, não havendo arredondamento.
Parágrafo único. A média anual é o resultado da soma das médias divididas por 4.
Art. 51. Considera-se aprovado(a) o(a) educando(a) que obter média anual igual ou superior a
5,0.
Art. 52. A Classificação, Reclassificação e o Avanço na seriação obedecem ao previsto nas
normas do Conselho Municipal de Educação e nas orientações da Secretaria Municipal de
Educação e Esporte.
Art. 53. A recuperação da aprendizagem, prevista na LDBEN n° 9394/1996, ocorre na ação
docente cotidiana, na qual as formas de ensino e os tempos e espaços escolares são
repensados e reestruturados, a partir do que apontam os diversos instrumentos avaliativos.
Art. 54. O registro das avaliações dos(as) educandos(as) da educação infantil, pré-escola e do
ensino fundamental é em formulário próprio, de acordo com as Propostas PolíticoPedagógicas específicas e com as orientações da Secretaria Municipal de Educação e Esporte.
Art. 55. Na educação infantil, o processo de avaliação tem por objetivo acompanhar de forma
sistemática os processos de aprendizagens e desenvolvimento, sem o objetivo de seleção,
promoção ou classificação, garantindo:
I – a observação dos contextos de aprendizagens oportunizados aos(às)
educandos(as) no que se refere: às ações educativas e pedagógicas propostas; ao modo como
foram realizadas; às intervenções e mediações realizadas pelo(a) professor(a) ou pelo(a)
auxiliar de atividades educativas; ao apoio, individual ou coletivo; às dúvidas, necessidades e
interesses dos(as) educandos(as); às interações estabelecidas entre elas; aos espaços, tempos e
materiais ofertados, com o objetivo de identificar o que contribui, dificulta ou possibilita
aprendizagens e desenvolvimento;
II – a utilização de múltiplos registros realizados, tais como filmagens, fotografias,
reprodução de falas, produções variadas, relatos das intervenções do(a) professor(a), relatórios
reflexivos, vídeos, álbuns, murais, painéis;
III – a sistematização dos diferentes registros por meio de documentações
pedagógicas orientadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
IV – a continuidade dos processos de aprendizagens e desenvolvimento a partir da
criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pelos(as)
educandos(as) (transição casa/escola, transições no interior da própria escola, e transição
educação infantil/ensino fundamental);
V – às famílias, conhecer o trabalho da escola e os processos de aprendizagens e
desenvolvimento dos(as) educandos(as), por meio de diferentes registros e documentações
pedagógicas, bem como variadas formas de comunicação;
VI – a não retenção dos(as) educandos(as) na educação infantil;
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VII – a promoção do redimensionamento do Projeto Político-Pedagógico e das ações
educativas e pedagógicas desenvolvidas.

TÍTULO VI
Da Documentação Escolar
CAPÍTULO I
Da Escrituração e do Arquivo Escolar
Art. 56. A escrituração escolar é o registro sistemático dos dados e fatos relativos à vida
escolar dos(as) educandos(as), à vida profissional dos(as) servidores(as) e à instituição
educacional.
Art. 57. O arquivo escolar é o conjunto de papéis, formulários, livros de registros e outros,
que documenta e comprova as atividades pedagógicas e administrativas desenvolvidas e,
especificamente, a vida escolar dos(as) educandos(as).
Art. 58. A organização do arquivo é de livre iniciativa da instituição educacional, desde que
se atenha aos princípios da simplificação, da acessibilidade e possibilite:
I – a guarda ordenada e segura dos documentos;
II – a fácil localização dos documentos;
III – a reconstituição do passado, constituindo um fato histórico.
Art. 59. A escrituração e o arquivo escolar têm como objetivos assegurar, em qualquer época,
a verificação:
I – da identidade dos(as) educandos(as), servidores(as) e ex-servidores(as);
II – da regularidade dos estudos dos(as) educandos(as);
III – da autenticidade da vida escolar dos(as) educandos(as) e da vida profissional
dos(as) servidores(as) e ex-servidores(as).
Art. 60. O arquivo escolar é dividido em arquivo ativo e arquivo passivo.
Art. 61. Os atos escolares são registrados em livros próprios e fichas específicas, observada a
legislação e normas pertinentes.
Art. 62. Os instrumentos de escrituração, com os atos e fatos escolares registrados, devem ser
devidamente datados e assinados pelas pessoas competentes.
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Parágrafo único. Os documentos escolares que integram os arquivos da escola devem
conter timbre, carimbo, dados essenciais de sua identificação e atos legais de regularização.

TÍTULO VII
De Outros Ambientes de Aprendizagens
Art. 63. Outros ambientes de aprendizagens são constituídos de:
I – ambiente da tecnologia educacional;
II – sala de leitura.
CAPÍTULO I
Do Ambiente de Tecnologia Educacional
Art. 64. A tecnologia está inserida nos meios educacionais por meio de soluções como
sistemas de gestão, soluções de apoio ao ensino, portal educacional e recursos como lousa
digital, ambiente informatizado dentre outros, objetivando o melhor rendimento dos(as)
educandos(as) no processo ensino-aprendizagem.
Art. 65. Os artefatos tecnológicos – tanto hardware como software – estão inseridos em todas
as instituições educacionais, que têm como objetivo:
I – facilitar os processos de comunicação e acesso à informação, permitindo a gestão
da informação de maneira eficiente e eficaz a serviço da aprendizagem dos(as) educandos(as);
II – a disseminação de normas e boas práticas de conduta no manuseio das
ferramentas tecnológicas, buscando a segurança da informação e manutenção do patrimônio
público;
III – a capacitação dos recursos humanos na utilização dos meios que sustentam os
processos permeados pela tecnologia da informação e comunicação;
IV – a disponibilização dos recursos tecnológicos para toda a comunidade
educacional.
Art. 66. A função de auxiliar de tecnologias educacionais é exercida pelo(a) assistente
administrativo educacional.
Parágrafo único. É lotado(a) na escola e tem as suas atribuições direcionadas ao uso
efetivo dos recursos tecnológicos nas práticas pedagógicas.
Art. 67. São deveres do(a) auxiliar de tecnologias educacionais:
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I – participar da discussão, elaboração e avaliação do Projeto Político-Pedagógico e
nas ações de planejamento, visando a articulação das ações pedagógicas com o uso das
tecnologias disponíveis na instituição educacional;
II – dialogar sempre com os(as) professores(as), no intuito de conhecer as propostas
de atividades, ações e projetos pedagógicos que planejam desenvolver, a fim de sugerir
recursos tecnológicos que contribuam com o processo de ensino- aprendizagem;
III – conhecer os recursos educacionais disponíveis no sistema operacional dos
computadores do ambiente informatizado e dos dispositivos móveis, a fim de sugerir ao
coletivo de professores possibilidades de integração desses conteúdos às atividades
pedagógicas;
IV – pesquisar diferentes recursos e materiais de apoio (em sites, plataformas,
objetos de aprendizagem, aplicativos, recursos de áudio e vídeo, entre outros), de acordo com
as demandas pedagógicas da instituição educacional;
V – organizar, salvar e os procedimentos que envolvem salvar e encaminhar
arquivos quando forem solicitados pelos(as) professores(as);
VI – a organização, junto à coordenação pedagógica, do formulário de agendamento
de aulas/atividades no que se refere a utilização do ambiente informatizado e demais
tecnologias digitais;
VII – a verificação periódica do funcionamento dos recursos do ambiente
informatizado e/ou dispositivos móveis, onde houver;
VIII – o acompanhamento do suporte técnico dos equipamentos quando houver
solicitação a empresas terceirizadas;
IX – a realização de intervenções técnicas preventivas e corretivas nos equipamentos
existentes na escola, que sejam utilizados nas práticas pedagógicas, sob a orientação da
Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
X – a verificação e informação periódica à equipe responsável da Secretaria
Municipal de Educação e Esporte sobre o funcionamento de hardwares, softwares e redes
utilizadas, inclusive dos recursos tecnológicos móveis (tablets), preferencialmente, via e-mail;
XI – a busca de contínua atualização profissional, por meio de estudos e pesquisas
inerentes à sua área de atuação;
XII – a participação as formações continuadas, sejam elas oficinas, cursos,
seminários, simpósios e reuniões promovidos pela Secretaria Municipal de Educação e
Esporte e instituições parceiras, sempre que forem convidados(as) ou convocados(as);
XIII – o registro, com os(as) professores(as), de informações que promovam a
articulação entre os turnos de atendimento aos(às) educandos(as);
XIV – a participação, com os(as) professores(as), nas ações de planejamento,
avaliação e acompanhamento das atividades pedagógicas e do processo educativo;
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XV – o atendimento às solicitações do(a) diretor(a) ou da(o) coordenador(a)
pedagógico(a), no que se refere ao seu remanejamento do agrupamento e organização do
trabalho, quando se fizer necessário para acompanhar as turmas, a fim de garantir o
atendimento aos(às) educandos(as);
XVI – o registro regular das atividades desenvolvidas que utilizem recursos
tecnológicos (no ambiente informatizado ou em outros espaços), bem como as ocorrências e
problemas de ordem geral, orientando a comunidade educacional para que também realizem
essas ações em sua ausência;
XVII – a participação, com a equipe gestora e professores, dos momentos de reflexão
e avaliação das atividades que foram desenvolvidas com a utilização dos recursos
tecnológicos;
XVIII – a guarda e recarga elétrica dos dispositivos móveis, tais como tablet,
notebook, netbook, lousa digital e outros pertencentes à escola e que são utilizados nas
atividades pedagógicas;
XIX – a colaboração com a organização geral do ambiente informatizado e
higienização constante dos equipamentos de uso pedagógico: computadores, tablets,
notebooks, netbooks, dentre outros.
CAPÍTULO II
Do Ambiente da Sala de Leitura
Art. 68. A sala de leitura é o espaço físico que dispõe de acervo bibliográfico e documentos
congêneres, organizados para estudo, leitura e consulta.
§ 1º o acervo bibliográfico, de iniciativa da própria escola, é adquirido pela Secretaria
Municipal de Educação e Esporte ou, ainda, por meio de doações de outros órgãos e
instituições;
§ 2º o acervo da sala de leitura será catalogado conforme normas oficiais;
§ 3º a sala de leitura ficará à disposição de toda a comunidade, durante o horário de
funcionamento da escola.
Art. 69. A função de auxiliar da sala de leitura é exercida pelo(a) assistente administrativo
educacional.
Parágrafo único. É lotado(a) na escola e tem suas atribuições direcionadas ao uso
efetivo do acervo bibliográfico e outros recursos usados nas práticas educacionais e
pedagógicas.
Art. 70. São deveres do(a) auxiliar da sala de leitura:
I – responsabilizar-se pelo acervo bibliográfico, quanto ao (à):
a) organização e seleção, por assuntos;
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b) carimbagem e etiquetagem;
c) classificação, catalogação e registro;
d) sistemática de empréstimo;
e) manutenção e limpeza (higiene) dos livros, estantes, etc.
f) atendimento, orientação, cooperação e estímulo ao(à) leitor(a);
g) elaboração, junto à comunidade educacional, do regulamento para a utilização do
acervo bibliográfico pelos(as) educandos(as).
II – cooperar com a atualização dos(as) professores(as), proporcionando-lhes
materiais e informações bibliográficas;
III – participar em cursos de orientação técnica a fim de subsidiar as atividades
específicas da sala de leitura;
IV – participar no planejamento pedagógico da escola, colaborando com o processo
pedagógico, contribuindo com as discussões de planejamento das aulas ao indicar para os(as)
professores(as) materiais de consulta ou para elaboração das aulas e de acordo com a proposta
pedagógica em vigência, do trabalho escolar, programas de leitura ou acompanhamento das
atividades de pesquisa dos(as) educandos(as);
V – apontar as necessidades para melhoria do acervo e do espaço;
VI – exercer outras atividades inerentes a sua função.

TÍTULO VIII
Da Pré-Matrícula, Matrícula, Transferência e Frequência
CAPÍTULO I
Da Pré-Matrícula e Matrícula
Art. 71. O cadastro antecipado ou a atualização de cadastro é obrigatório, realizado somente
por meio da internet, no site eletrônico da Prefeitura de Goiânia, usando o CPF do(a)
educando(a).
Art. 72. A matrícula é o ato formal de ingresso na escola.
Parágrafo único. A matrícula e a renovação são efetivadas mediante a assinatura do(a)
responsável pelo(a) educando(a) no cadastro e após as assinaturas do(a) secretário-geral e
do(a) diretor(a), acompanhadas dos seus respectivos carimbos, com números e datas.
Art. 73. No ato da matrícula, os pais ou outros responsáveis entregam na escola:
I – cópia da Certidão de Nascimento e, conforme o caso, cópia do Termo de Guarda
ou de Tutela ou de Acolhimento Institucional;
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II – cópia do CPF do(a) educando(a);
III – cópia do cartão de vacinas atualizado e cópia do cartão do Sistema Único de
Saúde;
IV – cópia do comprovante de residência atualizado;
V – cópia do RG e CPF do(a) responsável;
VI – autorização prévia por escrito dos pais ou outros responsáveis permitindo o uso
da imagem, som da voz e nome do(a) educando(a).
VII – autorização prévia, específica e temporária, por escrito dos pais ou outros
responsáveis permitindo a saída do(a) educando(a) da escola para passeios e eventos externos.
VIII – declaração provisória de transferência e histórico escolar.
Parágrafo único. O(A) educando(a) maior de idade pode entregar cópia do RG ou
Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento.
Art. 74. A falta dos documentos comprobatórios citados no inciso I, do art. 73, não
inviabilizam a matrícula, considerando o direito a educação estabelecido na Constituição
Federal.
I – na falta da Certidão de Nascimento, Termo de Guarda ou de Tutela ou
Acolhimento Institucional, a escola deve verificar a relação entre o(a) educando(a) e quem
requereu a sua matrícula, exigindo as cópias dos documentos pessoais, comprovante de
endereço e outros dados e documentos relevantes ao esclarecimento da situação;
II – é concedido o prazo máximo de 30 dias corridos para a parte regularizar a
situação do(a) educando(a), devendo ser despendido pela direção todo o auxílio necessário e
possível.
Art. 75. Na persistência da falta de apresentação de documentos comprobatórios de vínculo
de filiação ou tutela ou guarda ou acolhimento institucional, a escola:
I – notifica, obrigatoriamente, o caso ao Conselho Tutelar no prazo máximo de 30
dias após a realização da matrícula, a fim de que seja requerida ao Juizado da Infância e
Juventude a avaliação das medidas protetivas que devem ser aplicadas;
II – a notificação compulsória deve conter o nome completo do(a) educando(a)
matriculado(a), o nome completo, endereço, número de telefone do(a) matriculante e outras
informações julgadas relevantes e as cópias dos documentos obtidos.
CAPÍTULO II
Da Transferência
Art. 76. A transferência é o direito assegurado ao(à) educando(a) de deslocar-se para qualquer
instituição educacional conforme seu interesse ou necessidade.
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Parágrafo único. O(A) responsável, na impossibilidade de obter a documentação de
transferência do(a) educando(a) deve providenciar procuração autorizando a entrega desta a
terceiros.
Art. 77. Cabe a cada escola expedir declarações de matrícula, frequência e transferência
provisória; histórico escolar e certificado, com as especificações cabíveis.
Art. 78. A transferência do(a) educando(a) de 4 e 5 anos de idade se dá mediante a emissão de
declaração, e do(a) educando(a) do ensino fundamental por meio da emissão de histórico
escolar ou certificado, no decorrer ou no final do ano letivo.
Art. 79. O Portfólio de Aprendizagem e Desenvolvimento da Criança, devidamente registrado
em documento próprio, construído até a data do desligamento do(a) educando(a) de 4 a 5 anos
de idade, no decorrer ou no final do ano letivo, é entregue aos pais ou outros responsáveis.
Art. 80. Acompanha(m) o histórico escolar do(a) educando(a) transferido(a):
I- na organização em ciclos – o(s) registro(s) da avaliação do ano letivo em curso ou
concluído ou do ano letivo anterior, conforme o caso;
II- na organização em séries – o registro da avaliação do ano letivo em curso, no caso
de 1ª a 7ª série.
Art. 81. Aos(Às) educandos(as) concluintes do ensino fundamental – ciclo da adolescência,
agrupamento I e EAJA – 8ª série, é conferido certificado, obrigatoriamente autenticado.
I – na organização em ciclos – acompanha(m) o(s) registro(s) da avaliação do ano
letivo concluído;
Parágrafo único. A escola providencia a confecção de carimbo próprio de autenticação
e a registra em livro ata para esse fim, com as devidas especificações.
Art. 82. A escola expede gratuitamente, a documentação escolar, quantas vezes forem
solicitadas.
Art. 83. No histórico escolar e no certificado é registrada a carga horária anual de, no
mínimo, 800 horas e 200 dias letivos anuais, no mínimo, em jornada escolar de tempo parcial
ou de tempo integral.
CAPÍTULO III
Da Frequência
Art. 84. O registro e o controle diários da frequência de cada educando(a) é de
responsabilidade do(da) professor(a), sob a orientação do(a) secretário(a)-geral.
Art. 85. No ensino fundamental a frequência mínima exigida é de 75% do total de horas
letivas para a aprovação, conforme normatizado no inciso VI, artigo 24 da LDBEN nº
9394/1996.
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Art. 86. A escola notifica as faltas dos(as) educandos(as) da educação infantil, pré-escola e do
ensino fundamental, quando superiores a 30% do total de dias letivos de cada mês, constando
o nome da mãe ou outro responsável, o endereço e os meios de contatos, ao Conselho Tutelar
para providências, em atendimento ao normatizado no inciso VIII, art. 12, da Lei nº
13.808/2019, que alterou a LDBEN nº 9.394/1996.
I – a escola encaminha a relação com os nomes dos(as) educandos(as) que se
encontram na situação enunciada à Coordenadoria Regional da Educação, para conhecimento
e acompanhamento.

TÍTULO IX
Da Organização Administrativa e Pedagógica
CAPÍTULO I
Da Organização
Art. 87. A organização administrativa e pedagógica da escola abrange:
I- direção;
II- coordenação de turno;
III- secretaria-geral;
IV- assistência administrativa educacional;
V- apoio educacional;
VI- readaptação de função;
VII- auxílio de atividades educativas na educação infantil;
VIII- coordenação pedagógica;
IX- professor.
SEÇÃO I
Da Direção
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Art. 88. A direção representa legalmente a escola e é responsável direta pelas atividades
administrativas e pedagógicas, de forma compartilhada com a comunidade educacional na
definição das prioridades pedagógicas, administrativas e no gerenciamento dos recursos
financeiros, em conjunto com o conselho escolar, em prol de um atendimento de qualidade
social que garanta a integralidade do processo de aprendizagem e desenvolvimento dos(as)
educandos(as).
Parágrafo único. O (A) profissional de educação com licenciatura plena exerce à
função de diretor(a).
Art. 89. O(A) diretor(a) deve assegurar o funcionamento geral da instituição e os processos
de mobilização, articulação e execução das deliberações coletivas, tendo como parâmetros os
documentos orientadores da Secretaria Municipal de Educação e Esporte e o Projeto PolíticoPedagógico da escola, concebendo a indissociabilidade dos eixos administrativo e pedagógico
na garantia de um atendimento de qualidade social aos(as) educandos(as).
Art. 90. São deveres do(a) diretor(a), além de outros que lhe forem delegados, respeitada a
legislação pertinente, abrangendo: perfil ético, comunidade educacional e Secretaria
Municipal de Educação e Esporte e outros órgãos.
§ 1º Perfil Ético:
I – conhecer, cumprir e zelar pelo cumprimento das leis e normas que regem a
educação e as determinações emitidas pelos órgãos competentes;
II – compreender que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam
na adequada prestação dos serviços públicos;
III – compromisso, assiduidade e pontualidade no desenvolvimento de suas funções,
não fazendo uso indevido de seus deveres;
IV – ser frequente no serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao
trabalho ordenado, refletindo negativamente na administração educacional.
§ 2º Comunidade Educacional:
I – ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção para com a comunidade
educacional, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de etnia, gênero, orientação
sexual, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se, dessa
forma, de causar - lhe dano moral;
II – não prejudicar, deliberadamente, a reputação de qualquer integrante da
comunidade educacional, não permitir perseguições, bem como não permitir que simpatias,
antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com a
comunidade educacional;
III – não fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno da Escola
em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros;
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IV – publicizar à comunidade educacional seus compromissos e agendamentos com
diferentes instâncias da Secretaria Municipal de Educação e Esporte e com a comunidade em
geral, por meio de agenda, mural ou outro recurso visível, em espaço de circulação da escola;
V – conhecer, divulgar e efetivar o cumprimento das disposições legais estabelecidas
no Estatuto do Conselho Escolar;
VI – participar, como membro nato, das reuniões mensais do Conselho Escolar,
previstas no calendário da instituição e convocá-las, extraordinariamente, quando necessário;
VII – não autorizar a remoção de servidor pertencente à diretoria e ao conselho
fiscal do Conselho Escolar, sem que apresente essa carta de renúncia da função;
VIII – socializar, em conjunto com a diretoria do Conselho Escolar, o recebimento de
materiais e verbas por meio de doações e do Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros, de
modo a divulgar, em especial para a comunidade educacional, as aquisições e contratações
que foram realizadas com os repasses recebidos;
IX – Afixar, obrigatoriamente, em conjunto com a diretoria do Conselho Escolar, a
cópia legível do demonstrativo das receitas transferidas e das despesas realizadas de todas as
prestações de contas efetuadas, em local visível e de circulação da comunidade educacional;
X – socializar e divulgar às equipes pedagógica e administrativa, informações sobre
documentos, ações formativas e eventos alusivos à educação, de interesse coletivo e da
Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
XI – publicizar e socializar, em parceria com a coordenação pedagógica, práticas
significativas desenvolvidas no contexto institucional, propostas pelas equipes pedagógica e
administrativa ou por órgãos da administração pública municipal, estadual e federal, assim
como com a iniciativa privada e a comunidade em geral;
XII – zelar e dar ciência às equipes pedagógica e administrativa de que não é
permitida a prática reiterada de levar filho(s) para o local de trabalho, considerando que quem
a faz está infringindo o disposto nos artigos 141 e 142 da Lei Complementar nº 011/1992,
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia, com registro em ata devidamente
assinada;
XIII – discutir e acordar com das equipes pedagógica e administrativa regras
relativas ao uso do telefone celular e outros aparelhos eletrônicos portáteis, sem fins
educacionais, em salas de atividades ou em quaisquer outros locais da escola em que estejam
desenvolvendo atividades educativas, pedagógicas e administrativas, durante a execução de
seus deveres, com registro em ata devidamente assinada;
XIV – conhecer, divulgar, orientar e estimular, junto à coordenação pedagógica, e
ao(à) secretário(a)-geral, em especial as equipes pedagógicas, bem como aos integrantes da
equipe administrativa, o integral cumprimento do Protocolo para Prevenção e Atendimento de
Primeiros Socorros aos Educandos nas Instituições Educacionais da Rede Municipal de
Educação de Goiânia – Goiás;
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XV – afixar, obrigatoriamente, em local visível e destaque a seguinte expressão: O
FUMO, A BEBIDA ALCOÓLICA SÃO TERRIVELMENTE PREJUDICIAIS À SAÚDE;
DROGA MATA, de acordo com a Lei Municipal nº 8429/2006, bem como afixar cartazes
informando a proibição de uso de produtos fumígenos em recintos coletivos e fechados,
podendo utilizar símbolos e ou figuras demonstrativas, de acordo com a Lei Municipal nº
8811/2009;
XVI – orientar, em conjunto com a coordenação pedagógica, e o(a) secretário(a)geral, às equipes pedagógica e administrativa sobre seus deveres e direitos, proibições e
penalidades, bem como sobre a forma de tratar crianças, adolescentes e adultos, colocando-os
a par deste regimento, legislação protetiva dos direitos da infância e adolescência e
orientações pedagógicas que norteiam o trabalho na escola, com registro em ata, devidamente
assinada;
XVII – analisar, junto à coordenação pedagógica e ao(à) secretário-geral, casos
previstos na legislação vigente, referentes à concessão de liberação de servidor, considerando
suas necessidades individuais, responsabilizando-se pela reorganização das equipes
pedagógica e administrativa de forma a garantir a realização das atividades da escola;
XVIII – participar e garantir, em parceria com a coordenação pedagógica, a
realização da avaliação institucional numa perspectiva processual e contínua, favorecendo a
participação de todos os integrantes das equipes pedagógica e administrativa, das famílias e
dos(as) educandos(as), para análise da realidade e posterior intervenção por meio da
elaboração de um plano de ação, de forma articulada ao projeto político-pedagógico, bem
como dar devolutiva a comunidade educacional;
XIX – orientar e apurar, junto ao(à) secretário(a)-geral, a frequência das equipes
pedagógica e administrativa através de registro das entradas e saídas;
XX – zelar pela conduta ética, assiduidade, pontualidade das equipes pedagógica e
administrativa e, também, fiscalizar e atestar a frequência desses, conforme orientações da
Secretaria Municipal de Educação e Esporte, nos prazos preestabelecidos, responsabilizandose pelas informações prestadas sob pena de responsabilidade funcional, conforme o disposto
no artigo 31, da Lei Complementar nº 011/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Goiânia;
XXI – convocar as equipes pedagógica e administrativa, quando necessário e com a
devida antecedência, para ações pertinentes ao trabalho da escola;
XXII – orientar, articular, apoiar e acompanhar o trabalho de todos os(as)
profissionais da escola;
XXIII – participar e assegurar a realização dos planejamentos pedagógicos, bem
como a efetiva participação das equipes pedagógica e administrativa;
XXIV – responsabilizar-se, em parceria com a coordenação pedagógica, pela
articulação, elaboração, implementação e avaliação do Projeto Político-Pedagógico;
XXV – responsabilizar-se por promover com a comunidade educacional a
conservação do patrimônio já existente, pelo adquirido em sua gestão, repassando-o ao(à)
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seu(sua) sucessor(a) devidamente inventariado, conforme as orientações relativas à transição
entre gestões nas instituições educacionais onde foram realizadas eleições para diretores;
XXVI – responsabilizar-se pela adoção rigorosa de medidas preventivas no âmbito
escolar, visando a preservação da segurança, integridade física e moral dos(as) educandos(as)
e da equipe pedagógica e administrativa, por meio de:
a) manutenção dos portões de acesso trancados após a entrada dos(as) educandos(as)
e das equipes pedagógica e administrativa;
b) controle da entrada e saída de pessoas externas nas dependências da escola,
designando um(a) servidor(a), em cada turno de funcionamento, para abrir e fechar os
portões, bem como para acompanhá-las, ainda que visualmente, até o local de destino;
XXVII – responsabilizar-se, junto à (ao) coordenador(a) de turno, pela promoção e
manutenção de um ambiente limpo e acolhedor na escola, favorável às relações e interações
com foco no desenvolvimento das ações educativas e pedagógicas;
XXVIII – responsabilizar-se pelo espaço físico interno, identificando e isolando
locais, móveis, objetos, brinquedos, parque e outros que ofereçam riscos, bem como pelos
arredores da escola, visando resguardar a segurança da comunidade educacional e, em casos
que extrapolem suas atribuições, solicitar oficialmente providências à Secretaria Municipal de
Educação e Esporte e, ainda, aos demais órgãos competentes, conforme o caso;
XXIX – responsabilizar-se, junto à (ao) secretário(a)-geral, pela organização,
coordenação e execução do processo de matrícula de acordo com as orientações da Secretaria
Municipal de Educação e Esporte;
XXX – promover a interação entre as famílias, a comunidade local, o Conselho
Escolar e a escola, viabilizando parcerias, de acordo com as orientações da Secretaria
Municipal de Educação e Esporte, que colaborem na elaboração e efetivação do Projeto
Político-Pedagógico, realizando atividades de caráter pedagógico, administrativo, social e
cultural;
XXXI – não praticar e não permitir comércio de compra e venda de bens e serviços
nas dependências da escola, ainda que fora do horário de expediente;
XXXII – não permitir cobranças de taxa ou arrecadação financeira às famílias
dos(as) educandos(as) e a solicitação de materiais escolares e de higiene pessoal aos pais ou
outros responsáveis;
XXXIII – garantir o ingresso e a permanência do(a) educando(a) na escola, mesmo
que não esteja devidamente uniformizada, quando o uniforme for fornecido gratuitamente
pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte ou por qualquer que seja a razão;
XXXIV – não comercializar uniforme, ainda que solicitado pelos pais ou outros
responsáveis e não permitir a terceiros a venda de uniforme nas dependências da escola, bem
como não obter qualquer benefício pela sua comercialização;
XXXV – não permitir a saída dos(as) educandos(as) da escola para passeios e
eventos externos sem autorização prévia, específica e temporária, por escrito, dos pais ou
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outros responsáveis e garantir o ingresso e a permanência do(a) educando(a) na escola quando
não autorizada a sua saída, com a oferta de atendimento de qualidade, sob a responsabilidade
de um ou mais integrantes da equipe pedagógica, conforme o quantitativo de educandos(as);
XXXVI – convocar ou solicitar a presença dos pais ou outros responsáveis na escola,
sempre que for necessário e pertinente, bem como atendê-los de forma respeitosa e cordial,
informando e agilizando os encaminhamentos necessários;
XXXVII – promover, com as equipes pedagógica e administrativa, momentos de
discussão e interação com os pais e outros responsáveis, com a finalidade de avaliar o
trabalho da escola, de ouvir as reclamações, sugestões, bem como de esclarecer dúvidas e
possíveis falhas na comunicação;
XXXVIII – convocar os pais ou outros responsáveis, em momentos coletivos e
individuais, com registro em ata devidamente assinada, com o objetivo de conscientizar,
orientar e reiterar a importância da frequência diária dos(as) educandos(as);
XXXIX – estabelecer estratégias para uma gestão parceira com as famílias onde os
vínculos sejam fortalecidos por meio do diálogo, do acolhimento e do respeito mútuo;
XL – notificar as faltas dos(as) educandos(as) da educação infantil, pré-escola e do
ensino fundamental, quando superiores a 30% do total de dias letivos de cada mês, constando
o nome da mãe ou outro responsável, o endereço e os meios de contatos ao Conselho Tutelar
para providências, em atendimento ao normatizado no inciso VIII, art. 12, da Lei nº
13.808/2019, que alterou a LDBEN nº 9.394/1996.
a) encaminhar a relação dos nomes dos(as) educandos(as) que se encontram na
situação enunciada à Coordenadoria Regional da Educação, para conhecimento e
acompanhamento;
XLI – oficializar, imediatamente, à Coordenadoria Regional de Educação casos de
suspeita ou constatação de maus tratos, abusos sexuais, violência física, doméstica,
psicológica ou de negligências aos (às) educandos(as), com a finalidade de notificar ao
conselho tutelar;
XLII – acionar o Conselho Tutelar e comunicar à Coordenadoria Regional de
Educação quando os(as) educandos(as) permanecem na escola após as 18 horas;
XLIII – conhecer, publicizar, divulgar e informar a todos os integrantes das equipes
pedagógica e administrativa, aos pais ou outros responsáveis e aos(às) educandos(as) a
existência deste regimento, estimulando seu acesso público e o seu integral cumprimento.
§ 3º Secretaria Municipal de Educação e Esporte e Outros Órgãos:
I – representar oficialmente a escola em diferentes instâncias;
II – responsabilizar-se por comunicar imediatamente à Secretaria Municipal de
Educação e Esporte a saída de qualquer membro do Conselho Escolar, para as providências
cabíveis;

Rua 226 n° 794
Setor Leste Universitário ‐ Goiânia ‐ GO
CEP: 74610‐130 – Tel.: 62 3524‐8905

36

Prefeitura de Goiânia/ Sup. da Casa Civil e Articulação Política - Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

DOM Eletrônico

Edição Nº 7448, de 21 de dezembro de 2020.

Página 175 de 244

Secretaria Municipal de Educação e Esporte

III – apurar, em conjunto com o Conselho Escolar, quaisquer irregularidades
administrativas e pedagógicas, no âmbito da escola, das quais venham a tomar conhecimento,
documentando em ata ou em outras formas de registro, comunicando e prestando informações
sobre as mesmas à Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
IV – responsabilizar-se por fornecer e registrar dados no censo escolar, no
demonstrativo estatístico da alimentação escolar e outros dados referentes a escola, zelando
pela veracidade dos mesmos, em conjunto com o(a) servidor(a) responsável, respeitando os
prazos preestabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
V – responsabilizar-se pelo controle e atualização do módulo, em consonância com
as orientações da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, na data preestabelecida;
VI – coordenar o processo da avaliação de desempenho e competência das equipes
administrativa e pedagógica, conforme orientações da Secretaria Municipal de Educação e
Esporte na data preestabelecida;
VII – não retirar e não permitir a retirada da escola, sem estar legalmente autorizado
e por escrito, qualquer bem pertencente ao patrimônio público, e no caso de descarte,
providenciar o isolamento até que ocorra o recolhimento pelo órgão e setor competente;
VIII – solicitar à Secretaria Municipal de Educação e Esporte o tombamento dos
equipamentos e materiais permanentes adquiridos com verbas públicas, por meio de
convênios e doações;
IX – solicitar o Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros e o Alvará de
Autorização Sanitária, sempre que necessário, afixando-os em local visível;
X – responsabilizar-se pela instrução e protocolização de processo de autorização de
funcionamento da escola no Conselho Municipal de Educação na data preestabelecida e,
quando expedida a resolução de autorização de funcionamento da instituição educacional,
afixar uma cópia em local visível;
XI – zelar para que o Conselho Escolar não retarde qualquer prestação de contas,
condição essencial para a gestão financeira, direitos e serviços da coletividade a sua
incumbência;
XII – facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços da escola a quem tem
autorização da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, conforme o caso;
XIII – informar e solicitar providência à Secretaria Municipal Desenvolvimento
Econômico quanto à ocupação de logradouros públicos próximos à escola, por vendedores
ambulantes e similares, quando estão tumultuando e prejudicando a chegada e a entrada
ordenada dos(as) educandos(as);
XIV – participar de reuniões para as quais for convocado(a) e do processo de
formação profissional promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
XV – assegurar, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Esporte, a
promoção de um atendimento de qualidade social que realmente garanta a aprendizagem e o
desenvolvimento dos (as) educandos(as).
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SEÇÃO II
Da Coordenação de Turno
Art. 91. A coordenação de turno é responsável por assessorar a direção nas questões
administrativas, pedagógicas e disciplinares.
Parágrafo único. A escolha do(a) coordenador(a) de turno é de responsabilidade do(a)
diretor(a).
Art. 92. O(A) profissional de educação com licenciatura plena exerce a função de
coordenador(a) de turno.
Art. 93. São deveres do(a) coordenador(a) de turno, além de outros que lhe forem delegados
pela direção, respeitada a legislação pertinente:
I – manter a organização e o funcionamento do turno sob sua responsabilidade;
II – participar das festividades e comemorações da escola, cooperando na
organização e na disciplina;
III – acompanhar, dinamizar e avaliar as atividades do turno sob sua
responsabilidade;
IV – verificar e acompanhar, diariamente, a entrada e saída dos(as) educandos(as) e
das equipes administrativa e pedagógica do seu turno de trabalho, buscando garantir a ordem
e a disciplina, de forma respeitosa e cordial;
V – percorrer, diariamente, as dependências da escola, detectando e comunicando as
falhas existentes ao(à) diretor(a) e, na esfera de sua competência, solucioná-las;
VI – providenciar para que os locais de aula, palestras, sala de leitura, ambiente
informatizado, laboratório e outros, permaneçam em condições de uso;
VII – zelar pelo cumprimento da legislação e normas deste regimento;
VIII – executar outras atividades que contribuam para o bom funcionamento da
instituição;
IX – atender à comunidade educacional de forma respeitosa e cordial, informando e
agilizando os encaminhamentos necessários em tempo hábil;
X – participar da elaboração, execução e avaliação do Projeto Político – Pedagógico;
XI – participar do planejamento coletivo e da avaliação institucional;
XII – participar das reuniões para as quais for convocado(a);
XIII – participar dos projetos de integração e trabalho da escola com a comunidade
local;
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XIV – participar do processo de formação profissional oferecido pela Secretaria
Municipal de Educação e Esporte;
XV – realizar seus deveres, responsabilizando-se, em tempo hábil, pela sua
execução;
XVI – agir de acordo com a ética profissional e estabelecer um bom relacionamento
interpessoal.
SEÇÃO III
Da Secretaria Geral
Art. 94. A secretaria geral é o setor que tem como principal função a realização de atividades
de apoio ao processo administrativo e pedagógico, onde se concentram as maiores
responsabilidades relativas ao registro sistemático e aos arquivos da vida escolar dos(as)
educandos(as), dos profissionais e da instituição educacional.

SUBSEÇÃO I
Do(a) Secretário(a)-Geral
Art. 95. O(A) secretário(a)-geral é o (a) responsável pela gestão da secretaria geral e pela
coordenação e atualização do sistema de gestão escolar vigente.
Parágrafo único. Toda a equipe da secretaria geral é responsável pela guarda e
inviolabilidade dos registros e arquivos escolares.
Art. 96. O(A) secretário(a)-geral é indicado(a) pelo(a) diretor(a) e nomeado(a) por ato do
Poder Executivo Municipal, por prazo indeterminado, observados os requisitos legais
exigidos para o exercício da função.
Art. 97. O(A) assistente administrativo educacional, com formação mínima em ensino médio
completo, exerce a função de secretário(a)-geral.
Parágrafo único. O (A) agente de apoio educacional e o(a) auxiliar de atividades
educativas, desde que tenham formação mínima em ensino médio completo, podem exercer a
função de secretário(a) geral, em conformidade com o artigo 34, da Lei nº 9.128/2011.
Art. 98. São deveres do(a) secretário(a)-geral, além de outros que lhe forem delegados,
respeitada a legislação pertinente:
I – responder pela execução dos serviços da secretaria geral, responsabilizando-se
pelo seu pleno funcionamento;
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II – planejar, coordenar, orientar, controlar e supervisionar as atividades da secretaria
geral;
III – gerenciar a rotina de trabalho e elaborar cronograma de atividades da secretaria
geral, responsabilizando-se pela execução correta;
IV – subsidiar a direção em serviços técnico-administrativos;
V – organizar e manter atualizados a escrituração e o arquivo escolar;
VI – organizar e manter organizado o arquivo passivo;
VII – conhecer e cumprir a Constituição Federal e leis educacionais;
VIII – responsabilizar-se pela emissão, conferência e assinatura dos documentos
escolares, dando-lhes autenticidade, junto ao (à) diretor(a), sendo ambos corresponsáveis pela
verdade do fato escolar;
IX – realizar e zelar pelo processo de matrículas, organizando as turmas, em conjunto
com os(as) coordenadores(as) pedagógicos(as) e de turno, conforme os critérios estabelecidos;
X – analisar documentos para efetivação de matrículas, submetendo-os à apreciação
do(a) diretor(a) e/ou coordenador(a) pedagógico(a), caso seja necessário;
XI – analisar, junto aos (às) coordenadores(as) pedagógicos(as), apoios técnicos e
pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, as transferências recebidas, para
definir as providências necessárias, de acordo com o caso;
XII – conhecer, coletar, arquivar, manter atualizada e divulgar as leis, decretos,
portarias e outros documentos que regem os aspectos administrativos e pedagógicos da
escola;
XIII – analisar, junto aos (às) coordenadores(as) pedagógicos(as), apoios técnicos e
pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, as transferências recebidas, para
definir as providências necessárias, de acordo com o caso;
XIV – manter o dossiê dos(as) educandos(as) com toda a documentação necessária,
devidamente assinada pelo(a) diretor(a), secretário(a)-geral, coordenador(a), professores(as);
XV – eliminar documentos escolares, em conformidade com a legislação pertinente;
XVI – observar e cumprir o Projeto Político-Pedagógico, o regimento escolar, o
calendário, o currículo e toda a legislação pertinente, bem como as normas e instruções
específicas;
XVII – fornecer, nas datas estabelecidas no cronograma anual da escola, dados e
informações necessários à elaboração, implementação e avaliação do Projeto PolíticoPedagógico;
XVIII – preparar e distribuir aos(às) professores(as) os diários, instrumentos de
avaliação e demais documentos utilizados no registro das atividades com os(as)
educandos(as);
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XIX – articular com a coordenação pedagógica para que os registros nos diários
sejam corretos e assinados; conferir, assinar e arquivar os diários;
XX – manter atualizados, no sistema de gestão vigente, os registros das
aprendizagens e frequência dos(as) educandos(as), devidamente encaminhados pelos(as)
professores(as);
XXI – fornecer e registrar informações e dados educacionais no censo escolar, no
demonstrativo estatístico da alimentação escolar, frequência e infrequência dos(as)
educandos(as), e demais dados referentes à instituição, zelando pela veracidade dos mesmos,
em parceria com o(a) diretor(a), respeitando os prazos preestabelecidos pela Secretaria
Municipal de Educação e Esporte;
XXII – zelar pelo cumprimento da assiduidade dos profissionais;
XXIII – responsabilizar-se pela guarda e integridade dos documentos;
XXIV – encaminhar ao(à) diretor(a) os documentos a serem assinados;
XXV – organizar a ficha funcional das equipes pedagógica e administrativa;
XXVI – organizar e atualizar os dossiês das equipes pedagógica e administrativa;
XXVII – responsabilizar-se pela organização e atualização dos arquivos de
legislação, normas da educação, Projeto Político-Pedagógico, projetos de trabalho e plano de
formação, bem como a correspondência, conforme orientação do(a) diretor(a) e ou
coordenador(a);
XXVIII – responsabilizar-se pelo demonstrativo estatístico da alimentação escolar;
manter o sistema da alimentação escolar atualizado diariamente; auxiliar no recebimento e no
controle de estoque dos gêneros alimentícios;
XXIX – participar do processo de formação profissional oferecido pela Secretaria
Municipal de Educação e Esporte;
XXX – participar da elaboração, execução e avaliação do Projeto PolíticoPedagógico;
XXXI – participar do planejamento e da avaliação institucional;
XXXII – participar das reuniões para as quais for convocado(a);
XXXIII – participar dos projetos de integração e trabalho da escola com a
comunidade local;
XXXIV – realizar as atividades a ele(a) atribuídas, bem como as demais atribuições
que lhe forem delegadas pelo(a) diretor(a), respeitadas a legislação e normas vigentes,
responsabilizando-se, em tempo hábil, pela sua execução;
XXXV – agir de acordo com a ética profissional;
XXXVI – estabelecer um bom relacionamento interpessoal;
XXXVII – emitir e assinar documentos escolares, dando-lhes autenticidade, junto
com o(a) diretor(a), sendo ambos corresponsáveis pela verdade do fato escolar;
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XXXVIII – utilizar este regimento como documento de permanente fonte de consulta
e mantê-lo em local de fácil acesso a toda comunidade educacional;
XXXIX – lavrar atas em geral e também de classificação, reclassificação, avanço;
fazer termos de abertura e encerramento de livros e outros; responsabilizar-se pela
conferência e arquivamento de resultados finais e outros procedimentos de avaliação, cujos
registros forem necessários;
XL – secretariar as reuniões dos conselhos de classe e de ciclos, e demais reuniões
realizadas;
XLI – registrar em livro próprio os certificados expedidos;
XLII – manter atualizados no sistema de gestão escolar vigente, as leis de criação e
denominação, os atos autorizatórios da instituição e o órgão regulamentador;
XLIII – atender com presteza, de forma respeitosa e cordial, os(as) educandos(as), as
equipes pedagógica e administrativa, pais e outros responsáveis, em assuntos relacionados
com a documentação escolar e outras informações pertinentes, em tempo hábil;
Art. 99. O(A) secretário(a) - geral interage com os setores da Secretaria Municipal de
Educação e Esporte, direção, coordenadores(as) pedagógicos(as) e de turno, professores(as),
funcionários(as) administrativos, educandos(as), pais e outros responsáveis.

SEÇÃO IV
Da Assistência Administrativa Educacional
Art. 100. O(A) assistente administrativo educacional exerce atividades administrativas
relacionadas à gestão educacional, apoio técnico operacional e de secretariado escolar, de
controle e operação de multimeios didáticos, equipamentos audiovisuais e eletrônicos,
atuando, ainda, na organização e controle dos laboratórios, ambientes informatizados, sala de
ciências e sala de leitura, de acordo com a Lei Municipal nº 9.128, de 29 de dezembro de
2011, em seu Anexo V.
Parágrafo único. O(A) assistente administrativo educacional, com formação mínima em
ensino médio completo, exerce as atividades de assistência administrativa educacional.
Art. 101. São deveres do(a) assistente administrativo educacional, além de outros que lhe
forem delegados, respeitada a legislação pertinente:
I – executar atribuições que lhe forem delegadas pelo(a) diretor(a);
II – realizar as atividades que lhe forem atribuídas pelo(a) o (a)secretário(a)-geral,
responsabilizando-se, em tempo hábil, pela sua correta execução;
III – digitar documentos de natureza diversa quando solicitado pelo(a) secretário(a) geral, incluídos os de natureza didático-pedagógica;
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IV – lavrar em ata: reuniões, encaminhamentos pedagógicos e administrativos;
V – receber, classificar, expedir, protocolar, distribuir e arquivar documentos em
geral;
VI – preencher fichas e formulários que integram o dossiê dos(as) educandos(as) e
das equipes pedagógica e administrativa;
VII – atender à comunidade de forma respeitosa e prestativa no que é necessário;
VIII – exercer suas atividades com ética, assiduidade e pontualidade;
IX – participar do processo de formação profissional oferecido pela Secretaria
Municipal de Educação e Esporte;
X – participar da elaboração, execução e avaliação do projeto político-pedagógico;
XI – participar do planejamento e da avaliação institucional;
XII – participar das reuniões para as quais for convocado(a);
XIII – participar dos projetos de integração e trabalho da escola com a comunidade
local;
XIV – executar as demais atribuições que lhe forem delegadas pelo(a) diretor(a),
respeitadas a legislação e normas vigentes.

SEÇÃO V
Do Apoio Educacional
Art. 102. O(A) agente de apoio educacional exerce atividades de preparo de lanches,
refeições e sua adequada distribuição, executa procedimentos de armazenamento e
higienização dos gêneros alimentícios, realiza serviços de conservação de bens permanentes,
manutenção e limpeza em geral dos ambientes de trabalho, utensílios e equipamentos, auxilia
no controle da portaria e na execução de outros serviços de natureza braçal e manual, de
acordo com a Lei Municipal nº 9.128, de 29 de dezembro de 2011, em seu Anexo V.
Parágrafo único. O(A) agente de apoio educacional, com formação mínima em ensino
fundamental incompleto, exerce as atividades administrativas de apoio educacional.
Art.103 São deveres do(a) agente de apoio educacional, além de outros que lhe forem
delegados, respeitada a legislação vigente:
I – responsabilizar-se pela execução da limpeza em geral, higiene e conservação dos
ambientes de trabalho, mobiliários, equipamentos e materiais; jardinagem, horta e outros
serviços auxiliares braçais e manuais de apoio administrativo, usando diariamente
equipamentos de proteção individual, cumprindo as exigências da Vigilância Sanitária e
Segurança do Trabalho;
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II – zelar pela integridade física e segurança dos(as) educandos(as), evitando lavar o
pátio e as dependências de uso comum e transitar com líquidos quentes no horário em que
esses(as) estão presentes;
III – não manusear, deixando exposto, produtos efervescentes, quentes, abrasivos e
corrosivos, na presença dos(as) educandos (as);
IV – encarregar-se da abertura e fechamento de todas as dependências;
V – verificar o funcionamento dos serviços de água, luz e esgoto, comunicando ao(à)
diretor(a) qualquer irregularidade que venha a ocorrer;
VI – responsabilizar-se pela conservação dos instrumentos de limpeza e do material,
evitando o desperdício na implementação das tarefas de sua competência e acondicioná-los
em local inacessível aos educandos;
VII – assumir, quando necessário e solicitado pelo(a) diretor(a), os serviços de
manipulação de alimentos, permanecendo na mesma função até o final do expediente, para
evitar o acúmulo de funções no mesmo dia, e a contaminação dos alimentos;
VIII – abrir e fechar os portões de acesso à escola, mantendo-os trancados após a
entrada dos(as) educandos(as) e das equipes administrativa e pedagógica, bem como controlar
a entrada e saída de pessoas externas nas dependências da escola, acompanhando-as, ainda
que visualmente, até o local que necessitem visitar;
IX – cumprir e executar o cardápio e a per capita preestabelecida pela equipe técnica
de nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, evitando o desperdício de
alimentos;
X – registrar à caneta diariamente, no caderno de consumo, a quantidade de gêneros
alimentícios utilizados no preparo de cada refeição, de acordo com o cardápio e per capta
preestabelecidos;
XI – responsabilizar-se pelas atividades de seleção, armazenamento, conservação,
preparação e higienização dos alimentos, atendendo as orientações do Manual de Boas
Práticas, elaborado pela equipe técnica de nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação
e Esporte, bem como usar, diariamente, os equipamentos de proteção individual, cumprindo
as exigências da Vigilância Sanitária e Segurança do Trabalho;
XII – responsabilizar-se pelo cuidado, organização e higienização das instalações
físicas da cozinha e depósito de alimentos;
XIII – responsabilizar-se pela ordem, higiene e conservação dos equipamentos e dos
materiais de trabalho tanto da cozinha quanto do depósito de alimentos;
XIV – responsabilizar-se por observar a data de validade dos alimentos,
aproveitando-os em tempo hábil para o consumo, comunicando ao(à) diretor(a) a proximidade
de vencimento dos alimentos, para evitar o descarte;
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XV – implementar e realizar o trabalho de preparo dos alimentos utilizando,
diariamente, os equipamentos de proteção individual, cumprindo as exigências da Vigilância
Sanitária e Segurança do Trabalho;
XVI – participar do processo de formação profissional oferecido pela Secretaria
Municipal de Educação e Esporte;
XVII – seguir as orientações e exigências relativas à higiene pessoal, conduta e
comportamento dos manipuladores de alimentos, constantes no manual de boas práticas,
elaborado pela equipe técnica de nutricionistas da Gerência do Programa de Alimentação
Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, bem como nas Resoluções que
normatizam as boas práticas na manipulação da alimentação escolar;
XVIII – assumir, quando possível e solicitado pelo(a) diretor(a), os serviços de
limpeza, permanecendo nesta função até o final do expediente, para evitar o acúmulo de
funções no mesmo dia e a contaminação dos alimentos;
XIX – conferir a quantidade e qualidade dos alimentos doados e entregues pelos
fornecedores;
XX – estudar e consultar, constantemente, o manual de boas práticas, elaborado pela
equipe técnica de nutricionistas da Gerência do Programa de Alimentação Escolar da
Secretaria Municipal de Educação e Esporte, bem como as Resoluções do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação que regulamentam a alimentação escolar;
XXI – guardar objetos pessoais fora do ambiente da cozinha e depósito;
XXII – não permitir a entrada e a permanência de pessoas não autorizadas na
cozinha;
XXIII – usar, diariamente, equipamentos de proteção individual;
XXIV – participar da elaboração, execução e avaliação do projeto político
pedagógico;
XXV – participar do planejamento e da avaliação institucional;
XXVI – participar das reuniões para as quais for convocado (a);
XXVII – participar dos projetos de integração e trabalho da escola com a
comunidade local;
XXVIII – participar do processo de formação profissional oferecido pela Secretaria
Municipal de Educação e Esporte;
XXIX – exercer suas atividades com ética, assiduidade e pontualidade;
XXX – executar as demais atribuições que lhe forem delegadas pelo(a) diretor(a),
respeitadas a legislação e normas vigentes.
SEÇÃO VI
Do(a) Servidor(a) Readaptado(a) de Função
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Art. 104. São deveres do(a)servidor(a) readaptado(a) de função, além de outros que lhe forem
delegados, respeitada a legislação pertinente:
I – responsabilizar-se pelo gerenciamento de todas as ações inerentes à aquisição,
recebimento, controle de estoque e utilização dos gêneros alimentícios no preparo da
alimentação escolar, em conformidade com os cardápios elaborados e disponibilizados pela
equipe técnica de nutricionistas da Gerência do Programa de Alimentação Escolar da
Secretaria Municipal de Educação e Esporte, quando estiver na função de gestor de
alimentação escolar;
II – auxiliar em atividades pedagógicas e administrativas diversas, considerando as
restrições determinadas no laudo médico de readaptação de função e o plano de trabalho;
III – exercer suas atividades com ética, assiduidade e pontualidade;
IV – participar das reuniões para as quais for convocado;
V – participar da elaboração, execução e avaliação do Projeto Político-Pedagógico;
VI – participar dos planejamentos e da realização da avaliação institucional;
VII – participar do processo de formação profissional oferecido pela Secretaria
Municipal de Educação e Esporte;
VIII – conhecer e cumprir as leis e normas educacionais em vigor;
IX – atender a comunidade educacional de forma respeitosa e cordial, informando e
agilizando os encaminhamentos necessários;
X – participar dos projetos de integração e trabalho da escola com a comunidade
local;
XI – executar demais atribuições que lhe forem delegadas pelo(a) diretor(a),
considerando as especificidades estabelecidas no laudo médico;
XII – conhecer e cumprir as normas estabelecidas neste regimento.
SEÇÃO VII
Do Auxílio de Atividades Educativas
Art. 105. O(A) auxiliar de atividades educativas é responsável por auxiliar e acompanhar os
professores da educação infantil nas atividades voltadas para o desenvolvimento integral
dos(as) educandos(as); no recebimento e entrega dos(as) educandos(as) aos pais ou
responsáveis; na organização dos materiais pedagógicos e equipamentos utilizados nas salas
de atividades e oficinas; no acompanhamento aos(às) educandos(as) em traslado, e, de forma
mais individualizada, no cuidado aos(às) educandos(as) com necessidades de apoio nas
atividades de higiene, alimentação e locomoção, que exijam auxilio constante no cotidiano, de
acordo com a Lei Municipal nº 9.128, de 29 de dezembro de 2011, em seu Anexo
V.
Rua 226 n° 794Ru
Setor Leste Universitário ‐ Goiânia ‐ GO
CEP: 74610‐130 – Tel.: 62 3524‐8905

46

Prefeitura de Goiânia/ Sup. da Casa Civil e Articulação Política - Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

DOM Eletrônico

Edição Nº 7448, de 21 de dezembro de 2020.

Página 185 de 244

Secretaria Municipal de Educação e Esporte

Parágrafo único. O(A) auxiliar de atividades educativas, com formação mínima em
ensino médio completo, exerce atividades de auxílio aos(às) professores(as) e de
acompanhamento aos(às) educandos(as) nas ações educativas e pedagógicas.
Art. 106. São deveres do(a) auxiliar de atividades educativas, além de outros que lhe forem
delegados, respeitada a legislação pertinente:
I – auxiliar e colaborar com os(as) professores(as) na realização de todas as ações
propostas as quais envolvam, de forma indissociável, o educar e o cuidar, possibilitando o
desenvolvimento integral dos(as) educandos(as); de forma à:
II – responsabilizar-se, junto aos(às) professores(as), pela higienização dos(as)
educandos(as), sempre que for necessário e não somente em horários preestabelecidos, com
cuidado e atenção, zelando pela segurança e o bem-estar das crianças;
III – acompanhar, auxiliar e orientar os(as) educandos(as) nos deslocamentos
necessários às atividades pedagógicas e outras demandas;
IV – acompanhar, auxiliar e orientar os(as) educandos(as) nos momentos das
refeições, contribuindo com intervenções educativas pertinentes às relações interpessoais e
ações autônomas;
V – distribuir materiais pedagógicos aos(às) educandos(as) e organizar os espaços
utilizados para a realização das atividades pedagógicas;
VI – responsabilizar-se pelo recebimento e entrega dos(as) educandos(as) aos pais e
outros responsáveis;
VII – responsabilizar-se com o(a) professor(a), pelo uso e zelo do patrimônio, acervo
bibliográfico e pela conservação dos recursos pedagógicos;
VIII – zelar pelo sigilo das informações as quais tiver acesso, ouvir ou tomar
conhecimento, principalmente àquelas que dizem respeito as relações interpessoais entre os
membros da comunidade educacional, a não ser que lhe seja solicitada divulgação;
IX – colaborar na limpeza, higiene e conservação dos objetos de uso individual
dos(as) educandos(as);
X – responsabilizar-se com o (a) professor (a) pelos pertences dos(as) educandos(as),
auxiliando-os (as) a guardarem seus objetos pessoais, acompanhando seu acondicionamento;
XI – reportar ao grupo diretivo qualquer ação que infrinja o Projeto PolíticoPedagógico ou a legislação vigente;
XII – socializar com o(a) professores(as), ou o grupo diretivo as ocorrências diárias
mais significativas no agrupamento;
XIII – registrar com o(a) professor(a) informações que promovam a articulação entre
os turnos de atendimento aos(às) educandos(as);
XIV – participar, junto com os(as) professores(as), das ações de planejamento,
avaliação e acompanhamento das atividades pedagógicas e do processo educativo;
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XV – atender as solicitações do(a) diretor(a) ou da(o) coordenador(a) pedagógico(a),
no que se refere ao seu remanejamento do agrupamento e organização do trabalho, quando se
fizer necessário para acompanhar as turmas, a fim de garantir o atendimento aos(às)
educandos(às);
XVI – mediar e intervir, em conjunto com os (as) professores(as) e a coordenação
pedagógica, nos momentos de conflitos entre os(as) educandos(as), dispensando a todos(as)
os mesmos cuidados, oferecendo-lhes oportunidades de expressarem seus sentimentos,
ouvindo-os(as), respondendo suas perguntas e acolhendo-os(as), buscando promover a
socialização e as relações interpessoais;
XVII – participar, com o(a) professor(a) e com os(as) educandos(as), de passeios,
eventos, apresentações culturais, mostras pedagógicas;
XVIII – participar, com o(a) professor(a) e com os(as) educandos(as), de rodas de
conversas, de leitura de livros literários, de brincadeiras variadas dentro e fora do espaço da
sala e da escola;
XIX – acompanhar e orientar os(as) educandos(as) em ações que envolvam
exploração, estudos, discussões, pesquisas e registros por meio de diferentes linguagens sobre
assuntos variados;
XX – acessar e tomar conhecimento da elaboração do planejamento da ação
educativa e pedagógica, devidamente elaborado pelo(a) professor(a) regente a fim de auxiliar
e acompanhar o desenvolvimento do trabalho com os (as)educandos(as);
XXI – ter iniciativa e autoria na promoção das atividades de interações e
brincadeiras, privilegiando e considerando sempre as necessidades dos(as) educandos(as);
XXII – contribuir, com o(a) professor(a), com informações e observações dos
processos de aprendizagens e desenvolvimento dos (as)educandos(as), que colaborem no
planejamento e desenvolvimento das ações educativas e pedagógicas, nos registros reflexivos
e no processo de documentação pedagógica;
XXIII – tratar os pais ou outros responsáveis de forma respeitosa e cordial:
XXIV – buscar o aprimoramento do seu trabalho profissional e a ampliação de seus
conhecimentos;
XXV – participar da elaboração, execução e avaliação do Projeto PolíticoPedagógico;
XXVI – contribuir com os planejamentos pedagógicos;
XXVII – participar da avaliação institucional;
XXVIII – participar das reuniões para as quais for convocado (a);
XXIX – participar do processo de formação continuada, promovido pela Secretaria
Municipal de Educação e Esporte;
XXX – exercer suas atividades com ética, assiduidade e pontualidade;
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XXXI – participar dos projetos de integração e trabalho da escola com a comunidade
local;
XXXII – conhecer e cumprir as leis e normas educacionais em vigor;
XXXIII – executar as demais atribuições que lhe forem delegadas pelo(a) diretor(a),
respeitadas a legislação e normas vigentes;
XXXIV – conhecer e cumprir as normas estabelecidas neste regimento e as leis
educacionais em vigor.
SEÇÃO VIII
Da Coordenação Pedagógica
Art. 107. A coordenação pedagógica é responsável por planejar, acompanhar e avaliar o
processo educativo, integrando e articulando o desenvolvimento das ações educativas e
pedagógicas da escola, a fim de promover aprendizagens e desenvolvimento às crianças,
adolescentes, jovens e adultos.
Parágrafo único. O(A) profissional de educação com graduação em pedagogia, ou com
licenciatura específica, exerce a função de coordenador(a) pedagógico(a).
Art. 108. A escolha do(a) coordenador(a) pedagógico(a) do ensino fundamental na
modalidade ciclos de formação e desenvolvimento humano seguirá critérios definidos pela
Secretaria Municipal de Educação e Esporte.
Art. 109. São deveres do(a) coordenador(a) pedagógico(a) na escola que oferece a educação
infantil, além de outros que lhe forem delegados, respeitada a legislação pertinente:
I – acompanhar, de forma sistemática, o trabalho de cada professor(a) e do(a) auxiliar
de atividades educativas, orientando o planejamento da ação educativa e pedagógica, de
acordo com as competências e as habilidades para a educação infantil;
II – promover, com os(as) professores(as) e os (as) auxiliares de atividades
educativas, avaliações periódicas das ações educativas e pedagógicas realizadas, definindo
quais intervenções são necessárias para a melhoria do atendimento aos(às) educandos(as);
III – acompanhar, com os(as) professores(as) e o(a) auxiliar de atividades educativas,
os processos de aprendizagem e desenvolvimento dos(as) educandos(as), para garantir de
forma efetiva a ampliação, a diversificação e a complexificação de conhecimentos de
diferentes naturezas, bem como o direito dos(as) educandos(as) de viverem a infância;
IV – promover e coordenar as reuniões de estudo e planejamentos pedagógicos para
garantir ao (às) professores(as) e aos(às) auxiliares de atividades educativas, formação
continuada in loco de acordo com o plano de formação da educação, acesso a recursos
variados e às referências que possam atualizar seus conhecimentos, articulando e integrando
as ações educativas e pedagógicas realizadas;
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V – contribuir com os(as) professores e os(as) auxiliares de atividades educativas,
apresentando experiências e práticas pedagógicas significativas que estejam de acordo com a
Proposta Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
VI – articular coletivamente a elaboração, discussão, implementação e avaliação do
Projeto Político-Pedagógico;
VII – apoiar pedagogicamente os(as) professores(as) na elaboração, implementação,
registro, avaliação e socialização das ações educativas e pedagógicas decorrentes do Projeto
Político-Pedagógico;
VIII – promover a elaboração, implementação, execução, registro e avaliação do
plano de formação apresentado no Projeto Político-Pedagógico e desenvolvido junto aos(às)
professores (as) e aos(às) auxiliares de atividades educativas;
IX – registrar e socializar todo o processo pedagógico decorrente de projetos e ações
institucionais;
X – orientar os(as) professores(as) quanto ao devido preenchimento dos diferentes
documentos inerentes aos seus deveres, conforme orientações da Secretaria Municipal de
Educação e Esporte, bem como acompanhar, verificar e responsabilizar-se pelos diferentes
registros e documentações realizadas pelos(as) professores(as);
XI – atender os (as) professores(as) de forma respeitosa e cordial, informando e
agilizando os encaminhamentos necessários;
XII – mediar e intervir, em conjunto com os (as) professores(as) e auxiliares de
atividades educativas, nos momentos de conflitos entre os(as) educandos(as), dispensando a
todas os mesmos cuidados, oferecendo-lhes oportunidades de expressarem seus sentimentos,
ouvindo-as, respondendo suas perguntas e acolhendo-as, buscando promover a socialização e
as relações interpessoais;
XIII – acompanhar e informar ao(à) diretor(a) as faltas dos(as) educandos(as) quando
superiores a 30% do total de dias letivos de cada mês, a fim de notificar ao Conselho Tutelar e
informar à Coordenadoria Regional de Educação;
XIV – fundamentar seu trabalho em estudos referentes à infância, ao
desenvolvimento infantil em diferentes áreas do conhecimento, conforme as demandas
apresentadas pelos(as) professores(as) e auxiliares de atividades educativas a partir do
trabalho realizado com aos(às) educandos(as);
XV – identificar, com os pais ou outros responsáveis, com as equipes pedagógica e
administrativa da escola, casos de educandos(as) que apresentem necessidades específicas,
realizando encaminhamentos ou atendimentos adequados;
XVI – comunicar e solicitar aos pais ou outros responsáveis, particularmente ou por
meio de orientação geral, que providenciem a inspeção e o tratamento da pediculose;
XVII – solicitar, em comum acordo com o(a) diretor(a), a presença dos pais ou
outros responsáveis na escola, sempre que for necessário e pertinente, bem como atendê-los
de forma respeitosa e cordial, informando e agilizando os encaminhamentos necessários;
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XVIII – participar e articular, em parceria com a direção, a realização da avaliação
institucional numa perspectiva processual e contínua, favorecendo a participação de todos os
integrantes das equipes pedagógica e administrativa, das famílias e dos(as) educandos(as),
para análise da realidade e posterior intervenção por meio da elaboração de um plano de ação,
de forma articulada ao Projeto Político-Pedagógico;
XIX – orientar e acompanhar os (as) professores(as) de forma sistemática o registro
da frequência no diário e as justificativas de faltas de cada educando(a);
XX – promover, com a direção, um ambiente limpo e acolhedor, favorável às
relações e interações na escola, com foco no desenvolvimento das ações educativas e
pedagógicas;
XXI – zelar pelo patrimônio, acervo bibliográfico e pela conservação dos recursos
pedagógicos da escola;
XXII – publicizar e socializar, junto ao(à) diretor(a), práticas significativas
desenvolvidas no contexto institucional, propostas pelas equipes pedagógica e administrativa
ou por órgãos da administração pública municipal, estadual e federal, assim como com a
iniciativa privada e da comunidade em geral;
XXIII – participar de eventos que socializem o trabalho pedagógico desenvolvido
pela escola ou pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
XXIV – acompanhar e socializar, junto aos pais ou outros responsáveis e junto a
Secretaria Municipal de Educação e Esporte, experiências significativas dos(as)
professores(as) e dos(as) auxiliares de atividades educativas, desenvolvidas com aos(as)
educandos(as);
XXV – analisar, junto a direção, casos previstos na legislação vigente, referentes à
concessão de liberação de servidor, considerando suas necessidades individuais, colaborando
na reorganização das equipes pedagógica e administrativa de forma a garantir a realização das
atividades da escola;
XXVI – adequar, junto à direção respeitada as prescrições legais, os horários de
expedientes dos(as) auxiliares de atividades educativas, em comum acordo registrado em ata,
visando garantir melhor atendimento aos(às) educandos(as) até a entrega desses(as) aos pais
ou outros responsáveis;
XXVII – responsabilizar-se, junto à direção, por organizar os 15 minutos de intervalo
destinados ao descanso do(a) professor(a) da educação infantil e do(a) auxiliar de atividades
educativas, em momentos diferentes, de forma a não prejudicar o atendimento aos(às)
educandos(as);
XXVIII – conhecer, divulgar, orientar e estimular em conjunto com a direção, a
equipe pedagógica e administrativa, integral cumprimento do Protocolo para Prevenção e
Atendimento de Primeiros Socorros aos Educandos nas Instituições Educacionais da Rede
Municipal de Goiânia – Goiás;
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XXIX – orientar, em conjunto com a direção, as equipes pedagógica e administrativa
sobre seus deveres, direitos, proibições e penalidades, bem como sobre a forma de tratar
educandos(as) na escola, colocando-os a par deste regimento, legislação protetiva dos direitos
da infância e orientações pedagógicas que norteiam o trabalho, com registro em ata,
devidamente assinada;
XXX – propor e coordenar ações que visem a integração entre escola, família e
comunidade local, estabelecendo parcerias que auxiliam na efetivação do Projeto PolíticoPedagógico;
XXXI – zelar pelo sigilo das informações, a qual tiver acesso, ouvir ou tomar
conhecimento, principalmente àquelas que dizem respeito às relações interpessoais entre os
integrantes da comunidade educacional, a não ser que lhe seja solicitada divulgação;
XXXII – exercer suas atividades com ética, compromisso, assiduidade e
pontualidade;
XXXIII – participar do processo de formação profissional promovido pela Secretaria
Municipal de Educação e Esporte;
XXXIV – participar das reuniões para as quais for convocado(a);
XXXV – conhecer e cumprir as leis e normas educacionais em vigor;
XXXVI – executar demais atribuições que lhe forem delegadas pelo(a) diretor(a),
respeitadas a legislação e normas vigentes;
XXXVII – conhecer, publicizar, divulgar e informar as equipes pedagógica e
administrativa, aos pais ou outros responsáveis a existência deste regimento, estimulando seu
acesso público e o seu integral cumprimento.
Art. 110. São deveres do(a) coordenador(a) pedagógico(a) do ensino fundamental, além de
outros que lhe forem delegados, respeitada a legislação pertinente:
I – articular coletivamente a elaboração, discussão, implementação e avaliação do
projeto político-pedagógico;
II – apoiar pedagogicamente os(as) professores(as) na elaboração, implementação,
registro, avaliação e socialização das ações educativas e pedagógicas decorrentes do Projeto
Político-Pedagógico;
III – registrar e socializar todo o processo pedagógico decorrente de projetos e ações
institucionais;
IV – orientar os(as) professores(as) quanto ao devido preenchimento dos diferentes
documentos inerentes aos seus deveres, conforme orientações da Secretaria Municipal de
Educação e Esporte, bem como acompanhar, verificar e responsabilizar-se pelos diferentes
registros e documentações realizadas pelos(as) professores(as);
V – atender os (as) professores(as) de forma respeitosa e cordial, informando e
agilizando os encaminhamentos necessários;

Rua 226 n° 794
Setor Leste Universitário ‐ Goiânia ‐ GO
CEP: 74610‐130 – Tel.: 62 3524‐8905

52

Prefeitura de Goiânia/ Sup. da Casa Civil e Articulação Política - Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

DOM Eletrônico

Edição Nº 7448, de 21 de dezembro de 2020.

Página 191 de 244

Secretaria Municipal de Educação e Esporte

VI – identificar, com os pais ou outros responsáveis, com as equipes pedagógica e
administrativa da escola, casos de educandos(as) que apresentem necessidades específicas,
realizando encaminhamentos ou atendimentos adequados;
VII – comunicar e solicitar aos pais ou outros responsáveis, particularmente ou por
meio de orientação geral, que providenciem a inspeção e o tratamento da pediculose;
VIII – solicitar, em comum acordo com o(a) diretor(a), a presença dos pais ou outros
responsáveis na escola, sempre que for necessário e pertinente, bem como atendê-los de forma
respeitosa e cordial, informando e agilizando os encaminhamentos necessários;
IX – orientar e acompanhar os (as) professores(as) de forma sistemática no registro
da frequência no diário e as justificativas de faltas de cada educando(a);
X – acompanhar e informar ao(à) diretor(a) as faltas dos(as) educandos(as) quando
superiores a 30% do total de dias letivos de cada mês, a fim de notificar ao conselho tutelar e
informar à Coordenadoria Regional de Educação;
XI – promover, com a direção, um ambiente limpo e acolhedor, favorável às relações
e interações na escola com foco no desenvolvimento das ações educativas e pedagógicas;
XII – zelar pelo patrimônio, acervo bibliográfico e pela conservação dos recursos
pedagógicos da escola;
XIII – publicizar e socializar, com o(a) diretor(a), práticas significativas
desenvolvidas no contexto institucional, propostas pelas equipes pedagógica e administrativa
ou por órgãos da administração pública municipal, estadual e federal, assim como com a
iniciativa privada e da comunidade em geral;
XIV – participar de eventos que socializem o trabalho pedagógico desenvolvido pela
escola ou pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
XV – acompanhar e socializar com os pais ou outros responsáveis e com os apoios
pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, experiências significativas
dos(as) professores(as) e dos(as) auxiliares de atividades educativas, desenvolvidas com
aos(as) educandos(as);
XVI – analisar, junto com a direção, casos previstos na legislação vigente, referentes
à concessão de liberação de servidor, considerando suas necessidades individuais,
colaborando na reorganização das equipes pedagógica e administrativa de forma a garantir a
realização das atividades da escola;
XVII – conhecer, divulgar, orientar e estimular em conjunto com a direção, em
especial aos integrantes da equipe pedagógica, bem como à equipe administrativa, integral
cumprimento do Protocolo para Prevenção e Atendimento de Primeiros Socorros aos
Educandos nas Instituições Educacionais da Rede Municipal de Goiânia – Goiás;
XVIII – orientar, em conjunto com a direção, as equipes pedagógica e administrativa
sobre seus deveres, direitos, proibições e penalidades, bem como sobre a forma de tratar
educandos(as) na escola, colocando-os(as) a par deste regimento, legislação protetiva dos
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direitos da infância, adolescência e idosos e orientações pedagógicas que norteiam o trabalho,
com registro em ata, devidamente assinada;
XIX – propor e coordenar ações que visem à integração entre escola, família e
comunidade local, estabelecendo parcerias que auxiliam na efetivação do Projeto PolíticoPedagógico;
XX – zelar pelo sigilo das informações, a qual tiver acesso, ouvir ou tomar
conhecimento, principalmente àquelas que dizem respeito às relações interpessoais entre os
integrantes da comunidade educacional, a não ser que lhe seja solicitada divulgação;
XXI – exercer suas atividades com ética, compromisso, assiduidade e pontualidade;
XXII – participar do processo de formação profissional promovido pela Secretaria
Municipal de Educação e Esporte;
XXIII – participar das reuniões para as quais for convocado(a);
XXIV – conhecer e cumprir as leis e normas educacionais em vigor;
XXV – executar demais atribuições que lhe forem delegadas pelo(a) diretor(a),
respeitadas a legislação e normas vigentes;
XXVI – conhecer, publicizar, divulgar e informar a equipe pedagógica e
administrativa, aos pais ou outros responsáveis a existência deste regimento, estimulando seu
acesso público e o seu integral cumprimento.

SEÇÃO IX
Do(a) Professor(a)
SUBSEÇÃO I
Da Educação Infantil
Art. 111. O(A) professor(a) é o(a) responsável por proporcionar aos(às) educandos(as) um
ambiente de convívio coletivo favorável a vivência da infância e a ampliação, a diversificação
e a complexificação de conhecimentos de diferentes naturezas, a partir dos eixos do currículo,
interações e brincadeiras, da efetivação dos seis direitos de aprendizagens e desenvolvimento,
dos cinco campos de experiências e dos seus respectivos objetivos de aprendizagens e
desenvolvimento.
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Art. 112. O(A) profissional de educação com licenciatura plena em pedagogia, normal
superior ou licenciatura plena em outras áreas, desde que tenha especialização em educação
infantil, exerce as atividades de docência.
Art. 113. São deveres do (a) professor (a), além de outros que lhe forem delegados, respeitada
a legislação pertinente.
I – fundamentar sua ação educativa e pedagógica, nos princípios éticos, políticos e
estéticos que garantam a autonomia, o exercício da criticidade e da democracia, o respeito aos
direitos e deveres de cidadania, a criatividade, a ludicidade, a diversidade cultural, de gênero,
de etnia, para que se constitua como prática emancipatória dos(as) educandos(as) e suas
famílias;
II- estabelecer diálogo com os pais ou outros responsáveis para trocar informações,
saberes e conhecimentos, valorizando suas contribuições e compartilhando a responsabilidade
na educação dos(as) educandos(as), sempre inteirando a direção e a coordenação sobre essas
informações;
III- planejar, desenvolver e avaliar as ações educativas e pedagógicas, processo
indissociável de educar e cuidar, que tem como base os eixos do currículo, interações e
brincadeiras, respeitando as formas próprias das crianças relacionarem e se apropriarem do
mundo físico e sociocultural, expressas nos seis direitos de aprendizagens e desenvolvimento
e na compreensão da inter-relação dos cinco campos de experiências de forma a:
a) possibilitar aos(às) educandos(as) o desenvolvimento das noções do eu, do outro e
do nós, por meio da convivência com seus pares e com adultos, baseadas em relações
comprometidas com a ludicidade, a cooperação, a democracia e a sustentabilidade do planeta,
propiciando assim, a constituição de novas formas de sociabilidade e de subjetividade;
b) oportunizar aos(às) educandos(as) o conhecimento do seu próprio corpo, das suas
diferentes formas de expressão, de comunicação e de movimentação, desenvolvendo noções
de autocuidado;
c) promover a ampliação do repertório cultural e artístico dos(as) educandos(as), bem
como o desenvolvimento da sua capacidade de expressão nas linguagens da arte: artes visuais,
música, dança, teatro e audiovisual;
d) propiciar a constituição do(a) educando(a) na e por meio do desenvolvimento e da
apropriação da língua materna ou da primeira língua, a partir da sua participação efetiva em
situações comunicativas que ocorrem em diferentes contextos – família, comunidade,
instituição educacional, espaços de lazer e de manifestação religiosa;
e) possibilitar aos(às) educandos(as) o desenvolvimento de noções de espaços, de
tempos e de quantidades, assim como, a compreensão das diferentes relações e
transformações que ocorrem no mundo físico e sociocultural;
f) alimentar, acompanhar e orientar os(às) educandos(as), nos momentos das
refeições, contribuindo com intervenções pertinentes às relações interpessoais e ao
desenvolvimento de ações autônomas, bem como zelando pela segurança dos(as)
educandos(as);
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g) mediar e intervir, em conjunto com a coordenação pedagógica e auxiliares de
atividades educativas, nos momentos de conflitos entre os(às) educandos(as), dispensando a
todas os mesmos cuidados, oferecendo-lhes oportunidades de expressarem seus sentimentos,
ouvindo-as, respondendo suas perguntas e acolhendo-as, buscando promover a socialização e
as relações interpessoais;
h) acompanhar e orientar os(as) educandos(as), junto ao(à) auxiliar de atividades
educativas nos deslocamentos necessários às ações educativas e pedagógicas e outras
demandas;
i) promover rodas de conversas, leitura de livros literários e a realização de
brincadeiras variadas dentro e fora, da sala e da escola;
j) planejar com a coordenação pedagógica e com o(a) auxiliar de atividades
educativas passeios, eventos, apresentações culturais, mostras pedagógicas;
k) acompanhar e orientar os(às) educandos(as), com o(a) auxiliar de atividades
educativas, em ações que envolvam exploração, estudos, discussões, pesquisas e registros por
meio de diferentes linguagens sobre assuntos variados;
l) distribuir materiais pedagógicos, com o(a) auxiliar de atividades educativas,
aos(às) educandos(as) e organizar os espaços utilizados para a realização das ações educativas
e pedagógicas;
m) colaborar na limpeza, higiene e conservação dos objetos de uso individual dos(as)
educandos(as);
n) responsabilizar-se, com o(a) auxiliar de atividades educativas, pelos pertences
dos(as) educandos(as) auxiliando-os(as) a guardarem seus objetos pessoais, acompanhando
seu acondicionamento;
V- elaborar o plano diário e as demais formas de planejamento, projetos
institucionais e de trabalho, explicitando de forma clara a intencionalidade da ação educativa
e pedagógica, o espaço onde será realizada, os materiais que serão utilizados, o tempo
previsto, as mediações que serão promovidas, com o objetivo de possibilitar às crianças a
apropriação dos objetivos de aprendizagens e desenvolvimento relacionados aos cinco
campos de experiências e aos seis direitos de aprendizagens e desenvolvimento;
VI- socializar, regularmente, o planejamento das ações educativas e pedagógicas,
com o(a) auxiliar de atividades educativas;
VII- avaliar, periodicamente, o desenvolvimento da ação educativa e pedagógica e os
processos de aprendizagens e desenvolvimento dos(as) educandos(as) com a participação
delas, por meio de diferentes registros e da documentação pedagógica estabelecida pela
Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
VIII- manter atualizados os registros reflexivos e os instrumentos de avaliação
dos(as) educandos(as), conforme as orientações da Secretaria Municipal de Educação e
Esporte;
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IX- registrar e controlar, diariamente, a frequência dos(as) educandos(as) no diário e
registrar as ações educativas e pedagógicas desenvolvidas no dia.
a) ponto (.) para presença;
b) efe (f) minúsculo para falta.
X- pesquisar e implementar práticas pedagógicas que garantam a ampliação do
universo cultural dos(as) educandos(as);
XI- zelar por um ambiente educativo que expresse a autonomia, a criatividade e a
autoria dos(as) educandos(as), nas relações e interações estabelecidas entre elas e delas com
os adultos, bem como nas diferentes produções de desenho, pintura, colagem, escrita,
expressão corporal;
XII- socializar com os(as) educandos(as) e os pais ou outros responsáveis os
registros e as produções das ações educativas pedagógicas;
XIII- não retirar os(as) educandos(as) da escola para passeios e eventos externos sem
autorização prévia, específica e temporária e por escrito, dos pais ou outros responsáveis e
do(a) diretor(a);
XIV- acolher e oferecer atendimento de qualidade ao(à) educando(a) na escola, com
o acompanhamento da coordenação pedagógica, quando os pais ou outros responsáveis não
autorizarem a sua saída para passeios e eventos externos;
XV- responsabilizar-se pelo repasse do planejamento da ação educativa e pedagógica
para a coordenação, informando o que já foi desenvolvido com os(as) educandos(as), caso
entre de licença ou saia da instituição ao longo do ano letivo;
XVI- participar do processo de elaboração, implementação e avaliação do Projeto
Político-Pedagógico;
XVII- participar, integralmente, dos planejamentos da escola;
XVIII- participar da Avaliação Institucional e planejar formas diferenciadas para que
os(as) educandos(as) também façam parte desse processo, respeitadas suas formas de
expressão, comunicação e especificidades da faixa etária;
XIX- participar das reuniões para as quais for convocado(a);
XX- buscar o aprimoramento do seu trabalho profissional e a ampliação de seus
conhecimentos;
XXI- participar do processo de formação continuada oferecido pela escola e do
processo de qualificação profissional promovido pela Secretaria Municipal de Educação e
Esporte;
XXII- responsabilizar-se pelo uso e zelo do patrimônio, acervo bibliográfico e pela
conservação dos recursos pedagógicos da escola.
XXIII- conhecer e cumprir as normas estabelecidas neste regimento e as leis
educacionais em vigor.
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SUBSEÇÃO VII
Do Ensino Fundamental
Art. 114. São deveres do(a) professor(a) do ensino fundamental, além de outros que lhe forem
delegados, respeitada a legislação pertinente:
I – planejar, executar, avaliar e registrar os objetivos e as atividades do processo
educativo, numa perspectiva coletiva e integradora;
II – participar da proposição de projetos específicos da escola;
III – planejar e realizar ações contínuas para recuperação da aprendizagem, de tal
forma que sejam garantidas novas oportunidades e maior tempo de reflexão aos(às)
educandos(as);
IV – avaliar, periodicamente, as ações pedagógicas, os processos de aprendizagens e
o desenvolvimento dos(as) educandos(as), por meio de diferentes registros e da documentação
pedagógica estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
V – manter atualizados os registros dos instrumentos de avaliação dos(as)
educandos(as), conforme as orientações da Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
VIII – encaminhar à secretaria geral da escola a sistematização dos registros da
aprendizagem, mediante as avaliações, assim como os dados da assiduidade dos(as)
educandos(as), obedecendo aos prazos fixados pelo cronograma da escola;
VI – registrar e controlar, diariamente, a frequência dos(as) educandos(as) no diário e
registrar as ações educativas e pedagógicas desenvolvidas no dia:
a) ponto (.) para presença;
b) efe (f) minúsculo para falta.
VII – pesquisar e implementar práticas pedagógicas que garantam a ampliação do
universo cultural dos(as) educandos(as);
VIII – zelar por um ambiente educativo que expresse a autonomia, a criatividade e a
autoria dos(as) educandos(as), nas relações e interações estabelecidas entre elas e delas com
os adultos;
IX – socializar com os(as) educandos(as) e os pais ou outros responsáveis os
registros e as produções das ações educativas pedagógicas;
X – não retirar os(as) educandos(as) da escola para passeios e eventos externos sem
autorização prévia, específica e temporária e por escrito, dos pais ou outros responsáveis e
do(a) diretor(a);
XI – analisar coletivamente os problemas no processo de ensino-aprendizagem,
refletindo as causas do aproveitamento insatisfatório dos(as) educandos(as), sugerindo
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possibilidades diferenciadas de organização desse processo, propondo medidas de maneira a
superar os problemas identificados;
XII – registrar e analisar a aprendizagem dos(as) educandos(as), sistematizando o
processo avaliativo, atribuindo notas (EAJA), percentual e o registro descritivo das
aprendizagens (Ciclos), conforme Proposta Político-Pedagógica da Secretaria Municipal de
Educação e Esporte;
VIII – encaminhar à secretaria geral da escola a sistematização dos registros da
aprendizagem dos(as) educandos(as) mediante as avaliações, assim como os dados da
assiduidade, referentes aos(às) educandos(as), obedecendo aos prazos fixados pelo
cronograma da escola;
IX – participar da organização, planejamento, desenvolvimento e avaliação das
reuniões pedagógicas;
X – propor, discutir, apreciar e participar da elaboração de projetos de trabalho
pedagógico de forma integrada com as demais ações da escola;
XI – buscar o aprimoramento do trabalho docente e do seu desempenho profissional,
bem como a ampliação de seus conhecimentos, através de:
a) cursos de atualização, graduação e pós-graduação;
b) seminários, encontros e outros eventos culturais e educativos;
c) formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
d) formação continuada in loco na perspectiva da formação em contexto.
XII – conhecer e cumprir as normas estabelecidas neste regimento e as leis
educacionais em vigor.

SUBSEÇÃO III
Do Atendimento Educacional Especializado
Art. 115. A atividade de docência no Atendimento Educacional Especializado – AEE, em sala
de recursos multifuncionais, quando instalada nas dependências da escola, de acordo com o
normatizado na Resolução do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica nº
4, de 02 de outubro de 2009, é exercida por profissional da educação com licenciatura plena e
especialização lato sensu em Atendimento Educacional Especializado – AEE.
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Art. 116. São deveres do(a) professor(a) de Atendimento Educacional Especializado, além de
outros que lhe forem delegados, respeitada a legislação pertinente:
I – elaborar, executar e avaliar o plano de Atendimento Educacional Especializado
do(a) educando(a), contemplando:
a) a identificação das habilidades e necessidades educacionais específicas;
b) a definição e a organização das estratégias;
c) os serviços e recursos pedagógicos e de acessibilidade;
d) o tipo de atendimento;
e) o cronograma do atendimento e a carga horária individual do(a) educando(a) e em
pequenos grupos.
II – programar, acompanhar e avaliar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade no atendimento educacional especializado, na sala de
atividades comum e nos demais ambientes da escola;
III – produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando as
necessidades educacionais específicas do(a) educando(a) e os desafios desta vivência no
ensino comum, a partir dos objetivos e das atividades propostas no currículo;
IV – estabelecer a articulação com o(a) professor(a) da sala de atividades comum e
com os demais profissionais, visando a disponibilização dos serviços e recursos e o
desenvolvimento de atividades para a participação e aprendizagem, bem como as parcerias
com as áreas intersetoriais;
V – orientar os demais professores(as) e a família sobre os recursos pedagógicos e de
acessibilidade utilizados pelo(a) educando(a), de forma a ampliar suas habilidades,
promovendo sua autonomia e participação;
VI – desenvolver atividades próprias do Atendimento Educacional Especializado, de
acordo com as necessidades educacionais específicas do(a) educando(a), sendo:
a) ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras para educando(a) surdo(a);
b) ensino da Língua Portuguesa escrita para educando(a) surdo(a);
c) ensino da Comunicação Aumentativa e Alternativa - CAA;
d) ensino do sistema Braille, do uso do Soroban e das técnicas para a orientação e
mobilidade para o(a) educando(a) cego(a);
e) ensino da informática acessível e do uso dos recursos de Tecnologia Assistiva TA;
f) ensino de Atividades de Vida Autônoma e Social - AVAS;
g) orientação de atividades de enriquecimento curricular para as altas
habilidades/superdotação;
h) promoção de atividades para o desenvolvimento das funções mentais superiores.
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VII – a atuação do(a) professor(a) na área de Desenvolvimento Cognitivo abrange:
a) avaliar o(a) educando(a) com relação à necessidade de adequações pertinentes às
propostas do trabalho pedagógico, com a elaboração de recursos e construção de orientações
referentes à diferenciação curricular e ao desenvolvimento de habilidades acadêmicas,
intelectuais e executivas;
b) adequar as estratégias vinculadas ao desenvolvimento das funções mentais
superiores como atenção, abstração, generalização, percepção, linguagem, criatividade,
memória, concentração, raciocínio lógico e outras.
VIII – a atuação do (a) professor (a) na área psicomotora abrange:
a) avaliar o(a) educando(a) com relação à necessidade de adequações pertinentes às
propostas do trabalho pedagógico, com a elaboração de recursos e construção de orientações
referentes a adequações psicomotoras;
b) construir orientações referentes à mobilidade, adequação postural, ao espaçotemporal, às habilidades de coordenação motora, ao desenvolvimento do esquema e da
imagem corporal e o uso de Tecnologia Assistida - TA de forma geral;
IX – a atuação do(a) professor (a) na área de Comunicação e Tecnologia Assistiva TA abrange:
a) avaliar o(a) educando(a) com relação à necessidade de adequações pertinentes ao
desenvolvimento do trabalho pedagógico, com a elaboração de recursos e construção de
orientações referentes à acessibilidade comunicativa e Tecnologia Assistiva;
b) possibilitar a acessibilidade pedagógica, Comunicação Aumentativa e/ou
Alternativa – CAA, Atividades de Vida Autônoma e Social - AVAS, habilidades sociais e
adaptativas e possibilidades comunicativas;
c) elaborar as ampliações necessárias ao ensino do sistema Braille/Soroban, quando
tratar do(a) educando(a) com deficiência visual;
d) ensinar e trabalhar a Libras e a Língua Portuguesa como segunda língua na
modalidade escrita, quando se tratar do(a) educando(a) surdo(a);
e) realizar adequações de Tecnologia Assistiva - TA, Atividade de Vida Autônoma e
Social - AVAS, dentre outras necessárias, quando se tratar do(a) educando(a) com deficiência
física ou múltipla;
f) adaptar Tecnologia Assistiva, habilidades sociais, adaptativas e comunicativas,
quando se tratar do(a) educando(a) deficiente intelectual;
g) elaborar e implementar o uso de Comunicação Alternativa - CA, habilidades
sociais, adaptativas e comunicativas, e/ou outros casos que necessitarem de mediações
referentes à comunicação oral e/ou gráfica, quando se tratar do(a) educando(a) com
Transtorno Espectro Autista – TEA.
X – participar das reuniões para as quais for convocado(a);
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XI – buscar o aprimoramento do seu trabalho profissional e a ampliação de seus
conhecimentos;
XII – participar do processo de qualificação profissional promovido pela Secretaria
Municipal de Educação e Esporte;
XIII – exercer suas atividades com ética, compromisso, assiduidade e pontualidade;
XIV – conhecer e cumprir as leis e normas educacionais em vigor;
XV – conhecer e cumprir as normas estabelecidas neste regimento e as leis
educacionais em vigor.

TÍTULO X
Da Organização Disciplinar
CAPÍTULO I
Dos Direitos, Deveres, Proibições e Penalidades das Equipes Pedagógica e Administrativa
Art. 117. Os direitos, deveres, proibições e penalidades das equipes pedagógica e
administrativa são os especificados na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município,
no Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Goiânia e no Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Goiânia.
Art. 118. São, ainda, assegurados as equipes pedagógica e administrativa, os direitos à:
I – receberem orientação e assessoria, sempre que se fizer necessário;
II – tomarem conhecimento de todos os atos emanados da administração superior;
III – participarem de eventos culturais e pedagógicos correlacionados as suas áreas
de atuação, sem prejuízo às atividades da escola;
IV – serem tratados com respeito pela direção da escola, bem como pelos demais
integrantes da comunidade educacional;
V – participarem da discussão e definição das regras relativas ao uso do telefone
celular e outros aparelhos eletrônicos portáteis, sem fins educacionais e administrativos,
durante a execução de seus deveres;
VI – terem garantidas condições mínimas para o desenvolvimento do trabalho, tais
como: acesso aos documentos legais e mandatórios; materiais de estudo utilizados no
desenvolvimento do plano de formação e para o desenvolvimento dos planejamentos
semanais e mensais; assim como materiais pedagógicos para efetivação do trabalho com
os(as) educandos(as);
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VII – o (a) assistente administrativo educacional e o (a) agente de apoio educacional
terão direito a 15 minutos de intervalo destinado ao descanso, dentro da execução da própria
jornada de trabalho, a partir de quando essa ultrapassar a duração de 4 horas até 6 horas
diárias.
a) o(a) diretor(a) e o(a) integrante da equipe administrativa ajustam, em comum
acordo, em qual momento o intervalo de 15 minutos é concedido;
VIII – o (a) profissional de educação que exerce atividades de docência na educação
infantil e o (a) auxiliar de atividades educativas tem direito a 15 minutos de intervalo
destinado ao descanso, dentro do horário de atendimento aos(às) educandos(as);
a) o (a) diretor(a) e o (a) coordenador pedagógico(a) organizam, em comum acordo
com o (a) professor(a) da educação infantil e o (a) auxiliar de atividades educativas, em qual
momento o intervalo de 15 minutos será concedido, sem prejudicar o atendimento aos(às)
educandos(as).
IX – o (a) profissional de educação que exerce as atividades de direção e
coordenação pedagógica tem direito a 15 minutos de intervalo destinados ao descanso, em
momentos diferentes.
Art. 119. São, ainda, deveres das equipes pedagógica e administrativa:
I – exercerem com responsabilidade, assiduidade, compromisso, pontualidade e
eficiência as atribuições que lhes competem;
II – registrarem e assinarem a frequência diariamente, nos horários de entrada e
saída;
III – responsabilizarem-se pelo uso, manutenção e conservação dos equipamentos e
materiais da escola;
IV – comunicarem à direção todas as irregularidades que ocorrem na escola, quando
delas tiverem conhecimento;
V – cumprirem suas funções e elaborarem quando necessário, o plano de trabalho,
conforme o Projeto Político-Pedagógico da escola;
VI – cumprirem os dias letivos, além de participarem, dos períodos dedicados aos
planejamentos, à formação, pesquisa e outras ações pedagógicas e administrativas de interesse
da escola;
VII – colaborarem com as atividades de articulação desenvolvidas na escola com os
pais ou outros responsáveis e com a comunidade local;
VIII – apresentarem-se decentemente trajados e de forma adequada ao ambiente de
trabalho, de acordo com o que é próprio no desenvolvimento de seus deveres;
IX – comparecerem e participarem dos eventos culturais e sociais, bem como de
atividades extraordinárias, quando convocados(as) pelo(a) superior(a);
X – promoverem e manterem relacionamento de respeito mútuo e cooperativo de
trabalho com seus colegas e demais membros da comunidade educacional;
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XI – respeitarem, promoverem e garantirem os direitos dos(as) educandos(as);
XII – comunicarem à direção ou à coordenação pedagógica qualquer suspeita, bem
como confirmação de maus tratos ou negligências contra os(as) educandos(as);
XIII – comunicarem ao(à) diretor(a) a provável falta, entregarem os atestados
médicos e as licenças médicas em tempo hábil, para reorganização dos servidores, visando à
garantia do atendimento aos(às) educandos(as);
IX – terem compromisso e responsabilidade com a formação continuada no que se
refere a formação in loco, bem como em relação à busca por qualificação em outros espaços.
Art. 120. É, ainda, proibido às equipes pedagógica e administrativa:
I – ao (à) diretor(a) manter sob sua chefia imediata cônjuge, companheiro(a), ou
parentes até o 3º grau, em linha reta: pais, avós, bisavós, filhos, netos e bisnetos; em linha
colateral: irmãos, tios, sobrinhos; decorrentes de casamento: netos, bisnetos, avós, bisavós,
sobrinhos e tios por afinidade, bem como sogros, genros, nora, padrasto, madrasta, enteados e
cunhados;
II – adulterarem registros dos(as) educandos(as), bem como outros documentos, por
qualquer motivo;
III – fazerem proselitismo religioso, político-partidário ou ideológico na escola;
IV – falarem, escreverem, publicarem artigos ou dar entrevistas, inclusive, de
veiculação eletrônica, em nome da escola, sem que para isso estejam autorizados oficialmente
pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
V – utilizarem e publicarem nomes, fotos, imagens e falas dos(as) educandos(as) nos
diversos meios de comunicação, sem autorização prévia e por escrito dos pais ou dos
responsáveis;
VI – ausentarem-se do serviço e da escola durante o expediente, sem que haja motivo
justificado e sem autorização prévia do(a) diretor(a), ou da coordenação pedagógica, antes do
final de seu horário de trabalho;
VII – desrespeitarem com palavras, gestos ou atitudes, os(as) educandos(as) ou
qualquer membro da comunidade educacional;
VIII – comparecerem no ambiente da escola com trajes inadequados ao exercício de
seus deveres;
IX – praticarem compra e venda de qualquer natureza no recinto de trabalho;
X – valerem-se do cargo ou posição que ocupam na escola para lograr proveito
ilícito;
XI – introduzirem, venderem, portarem e consumirem bebida alcoólica, bem como
qualquer substância que determine dependência física e química no local de trabalho, para uso
próprio ou de terceiros, no cotidiano escolar e em festividades juninas ou em outros eventos
de qualquer natureza, conforme portaria específica baixada pelo(a) Secretário(a) Municipal de
Educação Esporte;
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XII – usarem, nas dependências da escola, cigarros, cachimbos, cigarrilhas, charutos
ou qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em ambientes fechados e em
ambientes ao ar livre, conforme Lei Municipal nº 8811/2009;
XIII – usarem, em festividades juninas ou em outros eventos de qualquer natureza,
fogueiras e fogos de artifícios de qualquer tipo, tais como: bombas de qualquer efeito ou
tamanho, traques, rojões ou outros materiais similares que possam colocar em risco a
integridade física dos participantes, conforme portaria específica do(a) titular da pasta;
XIV – retirarem, sem prévia autorização superior, documentos ou objetos
pertencentes a escola, ou sob sua guarda;
XV – permutarem tarefa, trabalho ou obrigações, sem expressa permissão da
autoridade competente;
XVI – abrirem ou tentarem abrir qualquer dependência da escola, fora do horário do
expediente, salvo se estiver autorizado pelo(a) diretor(a);
XVII – retardarem o andamento de informações relativas ao interesse de terceiros;
XVIII – retirarem os(as) educandos(as) da escola para passeios e eventos externos,
sem que tenham autorização prévia, específica, temporária e por escrito, dos pais ou outros
responsáveis e autorização do(a) diretor(a);
XIX – descumprirem as regras acordadas relativas ao uso do telefone celular e outros
aparelhos eletrônicos portáteis, sem fins educacionais e administrativos, durante a execução
dos seus deveres;
XX – negligenciarem o cumprimento dos seus deveres;
XXI – assumirem qualquer tipo de comportamento contrário às disposições legais.
CAPÍTULO II
Dos Direitos, Deveres e Vedações dos Pais ou Outros Responsáveis
Art. 121. São direitos e deveres dos pais ou outros responsáveis:
I – recorrerem à direção quando julgarem necessário, para sugerir ações e
procedimentos, para fazer reclamações, esclarecer dúvidas que considerem pertinentes ou
necessárias, para análise e apreciação, bem como receber esclarecimentos e informações;
II – serem atendidos na escola com respeito e cordialidade, serem ouvidos com
atenção e consideração por meio do diálogo;
III – conhecerem o Projeto Político-Pedagógico, o cardápio oferecido aos(as)
educandos(as), as atividades desenvolvidas e a prestação de contas da aplicação dos recursos
financeiros;
IV – interagirem com a direção, coordenação e professores(as) da escola, trocando
informações e saberes referentes aos(às) educandos(as) e ao desenvolvimento do trabalho
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pedagógico, atuando assim, como parceiros que compartilham a responsabilidade de educar e
cuidar;
V – conhecerem e cumprirem as normas deste regimento;
VI – responsabilizarem pelo preenchimento dos formulários exigidos no ato da
confirmação da matrícula ou logo no início do ano letivo, assim que forem convocados;
VII – garantirem que os(as) educandos(as) frequentem a instituição diariamente;
VIII – observarem e cumprirem o horário de entrada e saída dos(as) educandos(as)
na escola, evitando tirar os(as) educandos(as) antes do término das aulas, avisando
previamente quando for o caso;
IX – impedirem que os(as) educandos(as) levem para a escola objetos de valor e que
ofereçam perigo para eles(as) e colegas;
X – acompanharem o(a) filho(a) ao hospital em caso de acidente na escola;
IX – levarem os(as) educandos(as) diariamente uniformizados(as), quando forem
oferecidos gratuitamente pelo poder público;
X – providenciarem laudo médico atualizado sempre que for necessário e manterem
cuidados especiais com a saúde dos(as) educandos(as);
XI – assumirem postura zelosa e disponibilizarem informações verídicas a respeito
do desenvolvimento do(a) educando(a), bem como de sua saúde, sempre que solicitados e
necessário;
XII – comunicarem por escrito, apresentarem e entregarem o atestado médico
justificando as faltas, quando o(a) educando(a) faltar devido à doença infectocontagiosa, bem
como apresentarem atestado/declaração médica que comprove o fim do período de contágio,
para que o(a) educando(a) possa retornar à frequência normal;
XIII – participarem da elaboração, implementação e avaliação do projeto políticopedagógico, bem como da realização da avaliação institucional;
XIV – participarem das reuniões administrativas e das atividades pedagógicas,
sociais e culturais promovidas pela escola;
XV – terem postura cordial com os integrantes das equipes pedagógica e
administrativa da escola, uma vez que desacatar o(a) servidor(a) público no exercício de sua
função é considerado crime;
XVI – manterem atualizados o endereço e o número de telefone para contato;
XVII – comparecerem à escola sempre que forem solicitados(as) ou convocados(as);
XVIII – acompanharem os processos de aprendizagens e desenvolvimento do(a)
educando(a), por meio de reuniões ou conversas com o(a) professor(a), a coordenação
pedagógica e a direção;
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Parágrafo único. Na impossibilidade do comparecimento, deverão enviar um
representante ou comunicar, previamente, ao(à) diretor(a) ou à coordenação pedagógica para
remarcarem a data da reunião;
XIX – assinarem ou não autorização prévia, específica e temporária, para o(a)
educando(a) sair da escola, a fim de participar de passeios e eventos externos;
XX – assinarem previamente termo de autorização, permitindo ou não o uso de
imagem, som da voz e nome do(a) educando(a), no ato da matrícula e da renovação;
XXII – responsabilizarem pelos danos ao patrimônio público escolar, causados
pelos(as) educandos(as) menores.
Art. 122. É vedado aos pais e familiares:
I – entrarem nas salas de aula durante o período de atividades sem comunicar ou
serem autorizados pela equipe escolar;
II – reunirem-se com professor nos corredores ou porta da sala de aula para
dirimirem questões pedagógicas, sem a mediação da coordenação pedagógica;
III – repreenderem o(a) educando(a) que estiver em conflito com o seu/sua filho(a),
dentro e fora do espaço escolar, devendo procurar a equipe escolar;
IV – ligarem no celular do seu/sua filho(a) em horário de aula;
V – comercializarem dentro do espaço escolar.
CAPÍTULO III
Dos Direitos, Deveres, Vedações e Sanções dos(as) Educandos(as)
SEÇÃO I
Direitos e Deveres dos(as) Educandos(as)
Art. 123. São direitos do(a) educando(a), aqueles garantidos na Constituição Federal, LDBEN
nº9394/1996, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, neste regimento e
demais legislações:
I – receber formação educacional adequada e em conformidade com os currículos
constantes do Projeto Político-Pedagógico;
II – participar da elaboração das normas disciplinares da escola;
III – ter assegurado o respeito de sua pessoa pela comunidade educacional, sem
discriminação de qualquer natureza;
IV – ter convivência sadia com seus colegas; manter comunicação harmoniosa com
seus/suas professores(as);
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V – ter acesso ao Projeto Político - Pedagógico, bem como aos recursos materiais e
didáticos da escola;
VI – ter conhecimento prévio dos critérios de avaliação utilizados pela escola;
VII – recorrer dos resultados das avaliações de seu desempenho quando se julgar
prejudicado sendo que, no caso de educandos(as) menores, o recurso deverá ser interposto por
seu (a) responsável;
VIII – receber atividades domiciliares, em caso de tratamento de saúde ou
gestante/parturiente, quando comprovada a necessidade de afastamento mediante atestado
médico, de acordo com a legislação específica;
IX – participar das atividades educacionais, sociais, cívicas e recreativas destinadas à
sua formação;
X – recorrer às autoridades escolares e ao conselho escolar, quando se julgar
prejudicado(a);
XI – ter asseguradas as condições de aprendizagem e as oportunidades de
recuperação paralela, conforme orientações da Secretaria Municipal de Educação e Esporte.
XII – ter o acesso e a permanência na escola, no horário em que estuda, sem estar
uniformizado(a), por qualquer que seja a razão.
XIII – ter o acesso e a permanência na escola quando os pais ou outros responsáveis
não autorizarem a saída para passeios e eventos externos, recebendo atendimento escolar de
qualidade.
Art. 124. O(A) educando(a), além do que dispõe a legislação, tem o dever de:
I – contribuir em sua esfera de atuação para o prestígio da escola;
II – comparecer e participar de todas as atividades educacionais e culturais
programadas;
III – ter adequado comportamento social, tratando professores, funcionários e
colegas da escola com civilidade e respeito;
IV – cooperar para a boa conservação do mobiliário, dos equipamentos e do material
escolar;
V – submeter-se a aprovação de autoridade competente para realizar atividades de
iniciativa pessoal ou de grupos no âmbito da escola;
VI – comportar-se de modo a fortalecer o espírito de responsabilidade e democracia
na escola;
VII – comparecer às atividades escolares usando uniforme, quando for oferecido
gratuitamente pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
VIII – obedecer às normas estabelecidas pelo regimento escolar e demais normas
disciplinares.
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SEÇÃO II
Das Vedações e Sanções aos(às) Educandos(as)
Art. 125. Ao(À) educando(a), além do que dispõe a legislação, é vedado:
I – portar armas ou objetos contundentes que atentem contra a integridade física de
pessoas;
II – introduzir e usar bebidas alcoólicas, cigarros e outras drogas em qualquer
ambiente da escola ou sala de aula;
III – instigar colegas à desobediência ou desrespeito às normas internas;
IV – desrespeitar e/ou confrontar professores(as), demais servidores(as) e os(as)
colegas;
V – ingerir alimentos, chicletes e balas dentro da sala de aula sem autorização do(a)
professor(a);
VI – ausentar-se da escola antes do término das aulas, exceto se autorizado pela
escola mediante solicitação do(a) responsável;
VII – ocupar-se nas aulas com atividades alheias ao que está sendo ministrado;
VIII – ter consigo livros ou impressões não didáticas, gravuras inconvenientes ou
imorais;
IX – utilizar aparelhos eletrônicos: celular, ipad, ipod, iphone, tablet, entre outros de
qualquer espécie ou função durante as aulas, exceto quando a metodologia em sala assim o
permitir com autorização do(a) professor(a);
X – permanecer na escola fora de seu horário de estudo sem autorização;
XI – comercializar qualquer tipo de produto ou objeto dentro do espaço escolar;
XII – provocar desordem de qualquer natureza dentro da sala de aula ou no âmbito
da escola;
XIII – ficar fora da sala de aula, exceto com autorização;
XIV – promover reuniões político-partidárias nas dependências da escola;
XV – convidar pessoas alheias a entrar na escola ou nas salas de aulas, sem a devida
autorização;
XVI – participar de movimentos de indisciplina coletiva.
Art. 126. Pela inobservância ao disposto neste regimento o(a) educando(a) está sujeito a:
I – advertências verbais;
II – advertências escritas;
III – suspensão de, no máximo 2 dias letivos da sala de aula, cumprindo atividades
escolares, de pesquisa ou produção de trabalhos dentro da escola.
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Art. 127. A falta disciplinar é apurada pelo conselho de classe ou de ciclos com a finalidade
de deliberar sobre as sanções com características pedagógicas que os(as) educandos(as)
estarão sujeitos(as), após assegurada a ampla defesa do contraditório.
Parágrafo único. É excluída qualquer medida que afaste o(a) educando(a) da escola,
privando-o(a) do processo educativo.
Art. 128. Em qualquer circunstância a escola deve ter presente o seu caráter
educativo/pedagógico e não apenas o autoritário/punitivo/excludente.
Parágrafo único. É imprescindível que os pais ou outros responsáveis sejam
notificados, ouvidos, orientados e tenham a oportunidade de acompanhar todo o procedimento
disciplinar.
Art. 129 Os atos de incivilidade consistem na ruptura de regras e expectativas tácitas de
convivência social que podem atrapalhar o ato de ensino-aprendizagem, minar a autoestima
do(a) educando(a) ou humilhar colegas:
I – falta de respeito, de controle e atitudes deseducadas;
II – bullying.
Art. 130. Os atos de indisciplina consistem em atos comportamentais:
I – revolta contra as normas;
II – desconhecimento das normas.
Art. 131. Os atos de incivilidade e indisciplinares são resolvidos pela própria escola, com
apoio da família, sempre mediados pelo diálogo.
Parágrafo único. Os casos de comportamento irregular, atos de incivilidade e
indisciplina devem ser encaminhados ao Conselho Tutelar, em último caso.
Art. 132. Os atos infracionais são os definidos no art. 103, do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Parágrafo único. Para solução de atos infracionais a escola deve acionar oficialmente o
Conselho Tutelar, no caso de educandos(as) até 12 anos de idade; Juizado da Infância e
Juventude, no caso de educandos(as) de 12 aos 17 anos de idade; Delegacia Distrital de
Polícia mais próxima da escola, no caso de educandos(as) com 18 anos ou mais.

TÍTULO XI
Da Autorização do Uso de Imagem, Som da Voz e Nome do(a) Educando(a)
e dos Integrantes das Equipes Administrativa e Pedagógica
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Art. 133. A escola, para fins de identificação, autenticação, segurança, registro de atividades,
acervo histórico, uso institucional, educativo e social, poderá efetuar a captura, guarda,
manipulação, edição, uso de imagem, som da voz e nome do(a) educando(a) e das equipes
administrativa e pedagógica.
Parágrafo único. Os registros mencionados no caput deste artigo incluem os eventos
promovidos pela instituição educacional, publicados em seus perfis oficiais nas mídias
sociais, website ou portal escolar, intranet, quadro de avisos, revista ou jornal escolar ou
similar, vídeo para apresentação aos pais ou outros responsáveis e outros conteúdos que
possam ser criados ou produzidos em razão da atividade educacional, tendo, pela
característica da internet, alcance global e prazo indeterminado.
Art. 134. O(A) responsável, o(a) educando(a) com 18 anos ou mais e as equipes
administrativa e pedagógica devem autorizar ou não o uso de imagem, som da voz e nome,
mediante assinatura prévia.
Art. 135. O uso da imagem, som da voz e nome devem ser feitos apenas nos limites
acordados, sem, de forma alguma, expor a pessoa ao ridículo ou a situações constrangedoras,
atendendo as leis em vigor no Brasil.
Art. 136. A instituição educacional não será responsabilizada se a imagem vier a ser
compartilhada em outros ambientes digitais externos, fora da sua esfera de controle e alcance.

TÍTULO XII
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 137. Este regimento poderá ser modificado sempre que houver necessidade ou interesse
da Secretaria Municipal de Educação e Esporte e da escola.
Art. 138. Este regimento entrará em vigor por meio de portaria baixada pelo Secretário
Municipal de Educação e Esporte.
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PORTARIA SME Nº 580, de 17 de dezembro de 2020.
Convoca servidora pra trabalhar no período de
1º a 15 de dezembro de 2020, e dá outras
providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, no uso
de suas atribuições legais e com fulcro no Decreto nº 012, de 02 de janeiro de 2017, no art. 7º, IX,
do Decreto nº 1.981, de 08 de julho de 2016, e no art. 43, III, da Lei nº 276, de 03 de junho de
2015,
CONSIDERANDO
de 1992;

I) O disposto no art. 102, § 2º, da Lei complementar nº 011, de 11 de maio
II) As instruções constantes no Memorando nº 044/2020, da Diretoria de Gestão

de Pessoas, de 7 de zembro de 2020;

III) A necessidade de atendimento ao serviço, visando a realização em
tempo hábil das atribuições da Advocacia Setorial;
RESOLVE
Art. 1º – Convocar a servidora LUCIANA DE ARAÚJO GOMIDES,
Matrícula Funcional nº 1391941-1, para trabalhar no período de 1º a 15 de dezembro de 2020,
período previsto inicialmente para o gozo de férias regulamentares, ficando as férias prevista para
o período de 1º a 15 de outubro de 2021.
Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura,
retroagindo seus efeitos ao dia 1º (primeiro) de dezembro de 2020, revogadas as disposições em
contrário.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Prof. MARCELO F. DA COSTA
Secretário Municipal de Educação e Esporte
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PROCESSO Nº.: 83145676
INTERESSADO: Camilla Luciana Aires Pereira Marchesini
ASSUNTO: Requerimento
DESPACHO Nº 10177/2020

À vista do contido nos autos e, de acordo com o informado pela Diretoria de
Gestão de Pessoas, resolvo AUTORIZAR a celebração 3º Termo Aditivo ao Contrato de
Trabalho por Tempo Determinado, referente à contratação de Camilla Luciana Aires Pereira
Marchesini, aprovada(o) no Processo Seletivo Simplificado – Edital 001/2017, e, conforme
Parecer da Chefia da Advocacia Setorial, DECLARO que a contratação atende às necessidades
excepcionais e emergenciais da Administração.

Gabinete do Secretário Municipal de Educação e Esporte, aos 16 dias do mês de
dezembro de 2020.

Prof. MARCELO F. DA COSTA
Secretário Municipal de Educação e Esporte
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PROCESSO Nº.: 83123427
INTERESSADO: Patrícia Gomes Gonçalves
ASSUNTO: Requerimento
DESPACHO Nº 10178/2020

À vista do contido nos autos e, de acordo com o informado pela Diretoria de
Gestão de Pessoas, resolvo AUTORIZAR a celebração 3º Termo Aditivo ao Contrato de
Trabalho por Tempo Determinado, referente à contratação de Patrícia Gomes Gonçalves,
aprovada(o) no Processo Seletivo Simplificado – Edital 001/2017, e, conforme Parecer da Chefia
da Advocacia Setorial, DECLARO que a contratação atende às necessidades excepcionais e
emergenciais da Administração.

Gabinete do Secretário Municipal de Educação e Esporte, aos 16 dias do mês de
dezembro de 2020.

Prof. MARCELO F. DA COSTA
Secretário Municipal de Educação e Esporte

Rua 226 n° 794
Setor Leste Universitário -Goiânia - GO
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RESOLUÇÃO CME Nº 030, DE 4 DE JUNHO DE 2020.
Concede Autorização de Funcionamento e dá outras
providências.
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA, com fundamento nos
artigos 238 e 239 e seus incisos da Lei Orgânica do Município, nos artigos 1º e 6º e suas alíneas da
Lei de sua Criação nº 7.771, de 29 de dezembro de 1997, nos artigos 1º e 2º e seus incisos e alíneas
do seu Regimento, tendo como base o Parecer AT/CME nº 034/2020, e de acordo com a solicitação
contida no Processo CME nº 78038691/2019,
Resolve
Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para desenvolver a Educação
Infantil, agrupamentos de crianças de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de idade, ao Centro de Educação
Infantil (CEI) Espírita Vovó Islena, com nome empresarial Grupo de Edificação Espírita, localizado
na Rua 18 de outubro, Quadra 8/6, Lote 06, Setor Estrela Dalva, nesta Capital, no período de 1º de
janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2023.
Art. 2º O ato autorizador a que se refere esta Resolução é válido somente para a
instituição especificada no artigo 1º.
Art. 3º Determinar à instituição que, em atenção ao disposto na Resolução CME nº
120/16, cumpra as seguintes exigências:
I - adequação do sanitário de uso das crianças, no que se refere à acessibilidade, ao que
dispõe o §2º do artigo 47, até 31 de julho de 2021;
II - adequação do quantitativo de crianças nos agrupamentos de 2, 3 e 4 anos de idade,
conforme os incisos III, IV e V do artigo 29, até o início do ano letivo de 2021;
III - adequação do espaço para banho e troca de fralda ao que determina o inciso II, do
artigo 49, até o início do ano letivo de 2021
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IV isolamento da casa do caseiro, cujo portão dá acesso à instituição, conforme o
disposto no artigo 76, até 31 de dezembro de 2021.
Art. 4º Determinar à direção que seja afixada na instituição, em local visível ao
público, cópia desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogando-se as
disposições em contrário.
57ª (quinquagésima sétima) SESSÃO PLENÁRIA, aos quatro dias do mês de junho
de 2020.

Acácia Aparecida Bringel
Presidente
Dalva da Silva Manhas – Vice-Presidente
Cláudio Rodrigues Martins – Secretário-Geral
Ana Cristina de Souza
Diego Monteiro Silva
Dilma Vieira da Silva Mattos
Eliane Rosa de Azara Santos
Jhonatan de Macedo Sousa
Márcio Carvalho Santos
Maria Euzébia de Lima
Orestes dos Reis Souto
Paulo de Tarso Léda Filho
Weverton Júnior Guimarães
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RESOLUÇÃO CME Nº 042, DE 04 DE AGOSTO DE 2020.
Concede Autorização de Funcionamento e dá outras
providências.
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA, com fundamento nos
artigos 238 e 239 e seus incisos da Lei Orgânica do Município, nos artigos 1º e 6º e suas alíneas da
Lei de sua Criação nº 7.771, de 29 de dezembro de 1997, nos artigos 1º e 2º e seus incisos e alíneas
do seu Regimento, tendo como base o Parecer AT/CME nº 020/2020, e de acordo com a solicitação
contida no Processo CME nº 78914769/2019,
Resolve
Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para desenvolver a Educação
Infantil, agrupamentos de crianças de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de idade, à Escola Aquarela, com nome
empresarial Escola Talitha Ltda-ME, localizada na Rua SR-17, Quadra. D5A, Lotes 03 e 04, Número
290, Parque Santa Rita, nesta Capital, no período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022.
Art. 2º O ato autorizador a que se refere esta Resolução é válido somente para a
instituição especificada no artigo 1º.
Art. 3º Determinar à instituição que, em atenção ao disposto na Resolução CME nº
120/16, cumpra, nos prazos estabelecidos, estas exigências:
I - adequação dos sanitários destinados ao uso das crianças, no que se refere a
acessibilidade, de acordo com o artigo 47, § 2º, até o retorno das atividades presenciais;
II - adequação de um agrupamento com três recortes etários, de acordo com o artigo
30, § 1º, até o retorno das atividades presenciais;
III - adequação da formação e vínculo empregatício da profissional que exerce a
função de serviços gerais, ao que dispõe o artigo 45, até o final do ano letivo de 2021;
IV - adequação do CNPJ, no que se refere à atividade econômica Educação InfantilCreche, conforme dispõe o artigo 55, alínea “d”, até o final do ano letivo de 2021;
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V - adequação da formação e vínculo empregatício da profissional que desenvolve a
função de secretária, de acordo com o artigo 35, alínea “d” e artigo 45, até o final do ano letivo de
2021;
VI - protocolização do processo de Autorização de Funcionamento conforme
determina o artigo 56;
Art. 4º Determinar à direção que seja afixada na instituição, em local visível ao
público, cópia desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogando-se as
disposições em contrário.
73ª (septuagésima terceira) SESSÃO PLENÁRIA, aos quatro dias do mês de agosto
de 2020.

Acácia Aparecida Bringel
Presidente
Dalva da Silva Manhas – Vice-Presidente
Cláudio Rodrigues Martins – Secretário-Geral
Ana Cristina de Souza
Diego Monteiro Silva
Dilma Vieira da Silva Mattos
Eliane Rosa de Azara Santos
Jhonatan de Macedo Sousa
Márcio Carvalho Santos
Maria Euzébia de Lima
Orestes dos Reis Souto
Paulo de Tarso Léda Filho
Weverton Júnior Guimarães
2

Rua 104, n° 721, Setor Sul ‐ Goiânia – GO
CEP 74080‐240 Fone: (62) 3524‐1727 / 1728
e‐mail: cmegyn@gmail.com

Prefeitura de Goiânia/ Sup. da Casa Civil e Articulação Política - Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

DOM Eletrônico

Edição Nº 7448, de 21 de dezembro de 2020.

Página 217 de 244

Conselho Municipal de Educação

RESOLUÇÃO CME Nº 043, DE 04 DE AGOSTO DE 2020.
Concede Autorização de Funcionamento e dá outras
providências.
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA, com fundamento nos
artigos 238 e 239 e seus incisos da Lei Orgânica do Município, nos artigos 1º e 6º e suas alíneas da
Lei de sua Criação nº 7.771, de 29 de dezembro de 1997, nos artigos 1º e 2º e seus incisos e alíneas
do seu Regimento, tendo como base o Parecer AT/CME nº 025/2020, e de acordo com a solicitação
contida no Processo CME nº 75898592/2018,
Resolve
Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para desenvolver a Educação
Infantil, agrupamentos de crianças de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de idade, ao Centro de Educação
Infantil Menino Jesus de Praga, com nome empresarial Centro Social Menino Jesus de Praga,
localizado na Rua Suíça, Número 430, Quadra 112, Lote 13, Setor Jardim Europa, nesta Capital, no
período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022.
Art. 2º O ato autorizador a que se refere esta Resolução é válido somente para a
instituição especificada no artigo 1º.
Art. 3º Determinar à instituição que, em atenção ao disposto na Resolução CME nº
120/16, cumpra, nos prazos estabelecidos, estas exigências:
I - adequação da relação metragem/criança em dois agrupamentos, conforme
determina o artigo 29, §2º, até o retorno das atividades presenciais;
II - adequação dos sanitários de uso das crianças e dos administrativos/visitantes
conforme determina o artigo 47, §§2° e 3º até o final do ano letivo de 2021;
III - adequação do quadro de profissionais, no que se refere a dois auxiliares do
professor, ao que estabelece o artigo 29, §3º, e de profissional do magistério que permaneça com as
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crianças entre os turnos matutino e vespertino, ao que estabelece o artigo 32, até o início das
atividades presenciais;
IV - adequação de local para repouso das crianças que garanta espaço para a circulação
dos professores, de acordo com o artigo 49, inciso I, até o início das atividades presenciais;
V - adequação do CNPJ ao artigo 55, inciso II, alínea “b”, e ao artigo 52, caput e
parágrafo único, até o final do ano letivo de 2021;
VI - protocolização do processo de Autorização de Funcionamento conforme
determina o artigo 56;
Art. 4º Determinar à direção que seja afixada na instituição, em local visível ao
público, cópia desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogando-se as
disposições em contrário.
73ª (septuagésima terceira) SESSÃO PLENÁRIA, aos quatro dias do mês de agosto
de 2020.
Acácia Aparecida Bringel
Presidente
Dalva da Silva Manhas – Vice-Presidente
Cláudio Rodrigues Martins – Secretário-Geral
Ana Cristina de Souza
Diego Monteiro Silva
Dilma Vieira da Silva Mattos
Eliane Rosa de Azara Santos
Jhonatan de Macedo Sousa
Márcio Carvalho Santos
Maria Euzébia de Lima
Orestes dos Reis Souto
Paulo de Tarso Léda Filho
Weverton Júnior Guimarães
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RESOLUÇÃO CME Nº 044, DE 06 DE AGOSTO DE 2020.
Concede Autorização de Funcionamento e dá outras
providências.
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA, com fundamento nos
artigos 238 e 239 e seus incisos da Lei Orgânica do Município, nos artigos 1º e 6º e suas alíneas da
Lei de sua Criação nº 7.771, de 29 de dezembro de 1997, nos artigos 1º e 2º e seus incisos e alíneas
do seu Regimento, tendo como base o Parecer AT/CME nº 047/2020, e de acordo com a solicitação
contida no Processo CME nº 79176885/2019,
Resolve
Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para desenvolver a Educação
Infantil, agrupamentos de crianças de 3 (três) a 5 (cinco) anos de idade, ao Centro de Educação
Infantil Maria Sabino de Oliveira, com nome empresarial Lar Espírita Canuto de Oliveira, localizado
à Rua C 159, Quadra 313, Lote Área, Número 876, Setor Bairro Jardim América, nesta Capital, no
período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022.
Art. 2º O ato autorizador a que se refere esta Resolução é válido somente para a
instituição especificada no artigo 1º.
Art. 3º Determinar à instituição que, em atenção ao disposto na Resolução CME nº
120/16, cumpra, nos prazos estabelecidos, estas exigências:
I - adequação dos sanitários de uso das crianças e dos administrativos/visitantes, no
que se refere à instalação de barras de apoio, ao que dispõe os §§2º e 3º, do artigo 47, até o retorno
das atividades presenciais;
II - adequação do quadro de profissionais ao que estabelece o artigo 32, até o retorno
das atividades presenciais;
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III - adequação do agrupamento de crianças de 5 anos de idade, no que se refere à
relação metragem/criança conforme o que estabelece o §2°, do artigo 29, até 31 de dezembro de 2020;
IV - adequação de brinquedos que atendam às especificidades das crianças com
deficiência, de acordo com o artigo 48, inciso VIII, até o início do ano letivo de 2022;
V - adequação de espaço para refeitório ao que dispõe o inciso V, do artigo 48, até o
início do ano letivo de 2022;
VI - protocolização do processo de Autorização de Funcionamento conforme prazo
estabelecido no artigo 56;
Art. 4º Determinar à direção que seja afixada na instituição, em local visível ao
público, cópia desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogando-se as
disposições em contrário.
75ª (septuagésima quinta) SESSÃO PLENÁRIA, aos seis dias do mês de agosto de
2020.

Acácia Aparecida Bringel
Presidente
Dalva da Silva Manhas – Vice-Presidente
Cláudio Rodrigues Martins – Secretário-Geral
Ana Cristina de Souza
Diego Monteiro Silva
Dilma Vieira da Silva Mattos
Eliane Rosa de Azara Santos
Jhonatan de Macedo Sousa
Márcio Carvalho Santos
Maria Euzébia de Lima
Orestes dos Reis Souto
Paulo de Tarso Léda Filho
Weverton Júnior Guimarães
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RESOLUÇÃO CME Nº 045, DE 06 DE AGOSTO DE 2020.
Concede Autorização de Funcionamento e dá outras
providências.
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA, com fundamento nos
artigos 238 e 239 e seus incisos da Lei Orgânica do Município, nos artigos 1º e 6º e suas alíneas da
Lei de sua Criação nº 7.771, de 29 de dezembro de 1997, nos artigos 1º e 2º e seus incisos e alíneas
do seu Regimento, tendo como base o Parecer AT/CME nº 048/2020, e de acordo com a solicitação
contida no Processo CME nº 77751076/2019,
Resolve
Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para desenvolver a Educação
Infantil, agrupamentos de crianças de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de idade, à Escola Natus, com nome
Escola Infantil Natus LTDA- ME, localizada na Av. Laudelino Gomes, nº 89, Quadra 210, lote 35/37
Setor Pedro Ludovico, nesta Capital, no período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2023.
Art. 2º O ato autorizador a que se refere esta Resolução é válido somente para a
instituição especificada no artigo 1º.
Art. 3º Determinar à instituição que, em atenção ao disposto na Resolução CME nº
120/16, cumpra, nos prazos estabelecidos, estas exigências:
I - adequação dos sanitários de uso das crianças e dos administrativos/visitantes, no
que se refere à instalação de barras de apoio, ao que dispõem os §§2º e 3º, do artigo 47, até o retorno
das atividades presenciais;
II - adequação do sanitário de uso comum das crianças da Educação Infantil e do
Ensino fundamental, conforme dispõe o artigo 48, parágrafo único, até o retorno das atividades
presenciais;
III - adequação de espaço para refeitório ao que dispõe o inciso V, do artigo 48, até o
final do ano letivo de 2022;
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IV - adequação do quadro de profissionais, no que se refere ao auxiliar de professor,
conforme estabelece o artigo 29, inciso IV, até o retorno das atividades presenciais;
V - adequação do agrupamento organizado com três recortes etários, ao que estabelece
o § 1º, do artigo 30, até o retorno das atividades presenciais;
Art. 4º Determinar à direção que seja afixada na instituição, em local visível ao
público, cópia desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogando-se as
disposições em contrário.
75ª (septuagésima quinta) SESSÃO PLENÁRIA, aos seis dias do mês de agosto de
2020.

Acácia Aparecida Bringel
Presidente
Dalva da Silva Manhas – Vice-Presidente
Cláudio Rodrigues Martins – Secretário-Geral
Ana Cristina de Souza
Diego Monteiro Silva
Dilma Vieira da Silva Mattos
Eliane Rosa de Azara Santos
Jhonatan de Macedo Sousa
Márcio Carvalho Santos
Maria Euzébia de Lima
Orestes dos Reis Souto
Paulo de Tarso Léda Filho
Weverton Júnior Guimarães
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RESOLUÇÃO CME Nº 090, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020.
Concede Autorização de Funcionamento e dá outras
providências.
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA, com fundamento nos
artigos 238 e 239 e seus incisos da Lei Orgânica do Município, nos artigos 1º e 6º e suas alíneas da
Lei de sua Criação nº 7.771, de 29 de dezembro de 1997, nos artigos 1º e 2º e seus incisos e alíneas
do seu Regimento, tendo como base o Parecer AT/CME nº 076/2020, e de acordo com a solicitação
contida no Processo CME nº 76334471/2018,
Resolve
Art. 1º Conceder, em caráter precário, Autorização de Funcionamento para
desenvolver a Educação Infantil, agrupamentos de crianças de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de idade, ao
Centro de Educação Infantil (CEI) Raboni, mantido pelo Ministério Filantrópico Terra Fértil,
localizado na Rua Capri, Número 614, Quadra 25, Lote 13, Setor Jardim Europa, nesta capital, no
período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2021.
Art. 2º O ato autorizador a que se refere esta Resolução é válido somente para a
instituição especificada no artigo 1º.
Art. 3º Determinar à instituição que, em atenção à Resolução CME nº 120/2016,
cumpra estas exigências:
I - adequação dos sanitários de uso infantil, no que se refere à acessibilidade, ao que
determina o §2°, do artigo 47, até 30 junho de 2021;
II - adequação da relação metragem/criança ao que determina o §2°, do artigo 29, até
trinta dias das atividades presenciais;
III - adequação do quantitativo de crianças no agrupamento ao que dispõe o artigo 29,
inciso III, até trinta dias das atividades presenciais;
IV - adequação do quadro de profissionais, no que se refere ao quantitativo de
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auxiliares de professor para o atendimento à Educação Infantil em jornada integral, ao que dispõe o
§3°, do artigo 29, até o início do ano letivo de 2021;
V - adequação do quadro de profissionais, no que se refere à presença de diretora,
coordenadora e secretária e/ou auxiliar de secretaria, ao que estabelecem os artigos 37, 38 e 42, até o
início do ano letivo de 2021;
VI - inserção da formação continuada dos profissionais na Proposta PolíticoPedagógica (PPP), conforme determina o artigo 25, inciso XVI e §1º, e promoção das ações
educacionais desenvolvidas em conformidade com os princípios éticos, políticos e estéticos da
Educação Infantil, dispostos no artigo 21, até 31 de março de 2021;
VII - adequação da formação de uma professora ao que dispõe o artigo 39, até o início
do ano letivo de 2021;
VIII - adequação dos registros dos professores em CTPS, conforme estabelece o artigo
55, alínea “n”, até o início do ano letivo de 2021;
IX - adequação de brinquedos que atendam as especificidades das crianças com
deficiência física, de acordo com o artigo 48, inciso VIII, até 31 de junho de 2021;
X - adequação de salas específicas para diretoria, secretaria, coordenação pedagógica
e de professores conforme determina o artigo 48, inciso II; até o final da vigência do ato autorizador
ora concedido;
XI - protocolização de processo de autorização de funcionamento no prazo
estabelecido no artigo 56.
Art. 4º Determinar à direção que seja afixada na instituição, em local visível ao
público, cópia desta Resolução.
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Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogando-se as
disposições em contrário.

dezembro de 2020.

139ª (centésima trigésima nona) SESSÃO PLENÁRIA, aos três dias do mês de

Acácia Aparecida Bringel
Presidente
Dalva da Silva Manhas – Vice-Presidente
Cláudio Rodrigues Martins – Secretário-Geral
Ana Cristina de Souza
Diego Monteiro Silva
Dilma Vieira da Silva Mattos
Eliane Rosa de Azara Santos
Maria Euzébia de Lima
Orestes dos Reis Souto
Paulo de Tarso Léda Filho
Weverton Júnior Guimarães
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RESOLUÇÃO CME Nº 091, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020.
Concede Autorização de Funcionamento e dá outras
providências.
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA, com fundamento nos
artigos 238 e 239 e seus incisos da Lei Orgânica do Município, nos artigos 1º e 6º e suas alíneas da
Lei de sua Criação nº 7.771, de 29 de dezembro de 1997, nos artigos 1º e 2º e seus incisos e alíneas
do seu Regimento, tendo como base o Parecer AT/CME nº 077/2020, e de acordo com a solicitação
contida no Processo CME nº 76322465/2018,
Resolve
Art. 1º Conceder, em caráter precário, Autorização de Funcionamento para
desenvolver a Educação Infantil, agrupamentos de crianças de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de idade, ao
Centro de Educação Infantil Pedacinho do Céu, mantido pelo Ministério Filantrópico Terra Fértil,
localizado na Avenida C-12, S/N.º, Quadra Área, Lote Área com C-67, Setor Sudoeste, nesta capital,
no período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2021.
Art. 2º O ato autorizador a que se refere esta Resolução é válido somente para a
instituição especificada no artigo 1º.
Art. 3º Determinar à instituição que, em atenção à Resolução CME nº 120/2016,
cumpra estas exigências:
I – protocolização de processo conforme o prazo estabelecido no artigo 56;
II - adequação da planta baixa à edificação existente, de acordo com o artigo 55, inciso
II, alínea “e”, até 30 de junho de 2021;
III - adequação do espaço para sala dos professores, diretoria, coordenação e secretaria,
como previsto no artigo 48, caput, incisos I e II, até o final da vigência do ato autorizador ora
concedido;
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IV - adequação da acessibilidade, no que se refere às portas das salas de atividades,
conforme estabelece o artigo 47, caput, inciso I do §1º, até o final da vigência do ato autorizador ora
concedido;
V - adequação da quantidade dos brinquedos do parque infantil, de acordo com o artigo
48, incisos VI e VIII, até 30 de junho de 2021;
VI - adequação das condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida nos sanitários das crianças como estabelece o artigo 47, § 2º, até 30 de junho de
2021;
VII - adequação do quantitativo de crianças em dois agrupamentos, conforme disposto
nos artigos 29, inciso II e III e 30, § 5º, até o início do ano letivo de 2021;
VIII - adequação dos registros das professoras nas CTPS, compatíveis com a função
exercida, como estabelece o artigo 55, alínea “n”, até o início do ano letivo de 2021;
IX - adequação do quantitativo de auxiliares de professores para o atendimento em
jornada integral, de acordo com o artigo 29, §3º, até o início do ano letivo de 2021;
X - adequação de sala para repouso das crianças, de acordo com o disposto no artigo
49, inciso I, até final do ato ora concedido;
XI - promoção da participação da comunidade educacional nos momentos de
elaboração da Proposta Político-Pedagógica, de acordo com o que prevê o artigo 26, §1º, até 31 de
março de 2021;
XII - inserção da formação continuada dos profissionais na PPP, de acordo com os
artigos 25, inciso XVI e 43, até 31 de março de 2021;
XIII - adequação dos registros nos relatórios descritivos de avaliação das crianças e
compartilhamento desses com os pais, ao que estabelece o artigo 27, caput, § 1º e 6º, e o artigo 35
caput e inciso II, alínea “d”, até início do ano letivo 2021;
XIV - realização da avaliação institucional, de acordo com o artigo 27, caput e §3º, até3
31 de março de 2021;
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XV - adequação da escrituração educacional ao disposto no § 2º do artigo 35, até início
do ano letivo 2021;
Art. 4º Determinar à direção que seja afixada na instituição, em local visível ao
público, cópia desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogando-se as
disposições em contrário.
139ª (centésima trigésima nona) SESSÃO PLENÁRIA, aos três dias do mês de
dezembro de 2020.

Acácia Aparecida Bringel
Presidente
Dalva da Silva Manhas – Vice-Presidente
Cláudio Rodrigues Martins – Secretário-Geral
Ana Cristina de Souza
Diego Monteiro Silva
Eliane Rosa de Azara Santos
Maria Euzébia de Lima
Orestes dos Reis Souto
Paulo de Tarso Léda Filho
Weverton Júnior Guimarães
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RESOLUÇÃO CME Nº 092, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2020.
Aprova a Proposta Político-Pedagógica de
Educação Inclusiva da Secretaria Municipal
de Educação e Esporte de Goiânia e dá outras
providências.
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA, com fundamento
nos artigos 238 e 239 e seus incisos da Lei Orgânica do Município, nos artigos 1º e 6º e suas alíneas
da Lei de sua Criação nº 7.771, de 29 de dezembro de 1997, nos artigos 1º e 2º e seus incisos e
alíneas do seu Regimento, tendo como base o Parecer AT/CME nº 058/2020, e de acordo com a
solicitação contida no Processo SME nº 82101799/2020,

Resolve,
Art. 1º Aprovar a Proposta Político-Pedagógica de Educação Inclusiva da Secretaria
Municipal de Educação e Esporte de Goiânia, para o período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de
dezembro de 2023.

Art. 2º Recomendar à Secretaria Municipal de Educação e Esporte que considere as
questões destacadas nas Considerações Finais do Parecer AT/CME nº 058/2020, e que encaminhe a
este Órgão relatórios periódicos da avaliação da PPP em referência, para apreciação, conforme o
disposto na Deliberação Plenária de 8 de dezembro de 2020.
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Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogando-se as
disposições em contrário.
141ª (centésima quadragésima primeira) SESSÃO PLENÁRIA, aos oito dias do
mês de dezembro de 2020.

Acácia Aparecida Bringel
Presidente
Dalva da Silva Manhas – Vice-Presidente
Cláudio Rodrigues Martins – Secretário-Geral
Ana Cristina de Souza
Diego Monteiro Silva
Eliane Rosa de Azara Santos
Maria Euzébia de Lima
Orestes dos Reis Souto
Paulo de Tarso Léda Filho
Weverton Júnior Guimarães
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RESOLUÇÃO CME Nº 094, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020.
Concede Autorização de Funcionamento e dá outras
providências.
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA, com fundamento nos
artigos 238 e 239 e seus incisos da Lei Orgânica do Município, nos artigos 1º e 6º e suas alíneas da
Lei de sua Criação nº 7.771, de 29 de dezembro de 1997, nos artigos 1º e 2º e seus incisos e alíneas
do seu Regimento, tendo como base o Parecer AT/CME nº 079/2020, e de acordo com a solicitação
contida no Processo CME nº 75869207/2018,
Resolve
Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para desenvolver a Educação
Infantil, agrupamentos de crianças de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de idade ao Colégio do Setor Pedro
Ludovico, com nome empresarial Instituição Adventista Central Brasileira de Educação e Assistência
Social, localizado na Alameda Leopoldo de Bulhões, Número 228, Quadra 51, Lote 15E, Setor Pedro
Ludovico, nesta Capital, no período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2023.
Art. 2º O ato autorizador a que se refere esta Resolução é válido somente para a
instituição especificada no artigo 1º.
Art. 3º Determinar à instituição que, em atenção à Resolução CME nº 120/2016,
cumpra estas exigências:
I - adequação da formação da professora de Língua Estrangeira (inglês), de acordo
com o artigo 39, parágrafo único, até o início do ano letivo de 2021;
II - adequação do registro na CTPS da diretora, conforme a função exercida, ao que
estabelece o artigo 55, inciso II, alínea “n”, e da formação das professoras e auxiliares administrativas
ao que estabelecem os artigos 39 e 45, até o início do ano letivo de 2021;
III - adequação das condições de acessibilidade para pessoas com deficiência, no que
se refere à instalação de barras de apoio, nos sanitários de uso crianças e dos
administrativos/visitantes, de acordo com o artigo 47, §§ 2º e 3º, até o início do ano letivo de 2021;
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IV - protocolização de processo de Autorização de Funcionamento no prazo
estabelecido no artigo 56.
Art. 4º Determinar à direção que seja afixada na instituição, em local visível ao
público, cópia desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogando-se as
disposições em contrário.2
144ª (centésima quadragésima quarta) SESSÃO PLENÁRIA, aos dez dias do mês
de dezembro de 2020.

Acácia Aparecida Bringel
Presidente
Dalva da Silva Manhas – Vice-Presidente
Cláudio Rodrigues Martins – Secretário-Geral
Ana Cristina de Souza
Diego Monteiro Silva
Eliane Rosa de Azara Santos
Jhonatan de Macedo Sousa
Márcio Carvalho Santos
Maria Euzébia de Lima
Orestes dos Reis Souto
Paulo de Tarso Léda Filho
Weverton Júnior Guimarães
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Secretaria Municipal de Educação e Esporte

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DOS CONTRATOS DE TRABALHO
POR TEMPO DETERMINADO (SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO).
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SME
Contrato
Processo nº
2018
819

83145676

Vigência

Contratado(a)

C.P.F

Cargo

Vencimento
Mensal

Auxílio
Locomoção

Início

Término

CAMILLA LUCIANA
AIRES PEREIRA

724.868.801-00

PROFISSIONAL
DE EDUCAÇÃO
II

R$ 2.701,76

R$ 450,95

10/06/2020

09/03/2021

Rua 226 n° 794
Setor Leste Universitário -Goiânia - GO
74610-130 - Tel: 62 3524-8905
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EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DOS CONTRATOS DE TRABALHO
POR TEMPO DETERMINADO (SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO).
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SME
Contrato
Processo nº
2018
847

83123427

Contratado(a)
PATRICIA GOMES
GONCALVES

Vigência

C.P.F

Cargo

Vencimento
Mensal

Auxílio
Locomoção

Início

Término

028.356.751-16

PROFISSIONAL
DE EDUCAÇÃO
II

R$ 2.701,76

R$ 450,95

30/07/2020

24/05/2021

Rua 226 n° 794
Setor Leste Universitário -Goiânia - GO
74610-130 - Tel: 62 3524-8905
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EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2020
1.

CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, com a interveniência da
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA, e a empresa
CONSTRUTORA INGÁ LTDA – EPP.

2. FUNDAMENTO: Este Termo Aditivo, se faz em atendimento ao Informe
Técnico nº 002/2020 (evs. 22 e 29), com amparo legal no
art. 65, inc. I, alíneas “a” e “b”, §1º da Lei n.º 8.666/93.
3. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a reprogramação
orçamentária do Contrato nº 061/2020.
4. ADITAMENTO: Por este instrumento de aditamento fica alterada a planilha
orçamentária e o cronograma físico financeiro do Contrato nº
061/2020, sendo o valor inicial do contrato de R$
7.579.942,09 (sete milhões, quinhentos e setenta e nove mil,
novecentos e quarenta e dois reais e nove centavos), com o
valor dos serviços acrescidos de R$ 767.396,10 (setecentos e
sessenta e sete mil, trezentos e noventa e seis reais e dez
centavos), equivalente a 10,12% (dez inteiros e doze
centésimos por cento) e valor dos serviços suprimidos de R$
498.795,99 (quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e
noventa e cinco reais e noventa e nove centavos),
equivalente a 6,58% (seis inteiros e cinquenta e oito
centésimos por cento). O contrato reprogramado encerrou no
valor de R$ 7.848.542,22 (sete milhões, oitocentos e
quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e
vinte e dois centavos).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A presente despesa correrá por conta da
Dotação Orçamentária nº 2020.5701.26.451.0025.1432.44905100 fonte
290 e 627 (ev. 48).
6. LOCAL E DATA: Goiânia, 18 de dezembro de 2020.

DOLZONAN DA CUNHA MATTOS
Secretário – SEINFRA

Rua 21, n°410, Vila Santa Helena – Goiânia – GO
CEP: 74555‐330 ‐ Tel.: 55 62 3524‐8300
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EXTRATO DO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº
052/2019

1 - CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, por meio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PÚBLICOS
SEINFRA
e
a
empresa
GAE
CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
3 - FUNDAMENTAÇÃO: Este Termo de Apostilamento decorre do constante no
Processo n° 83664690 de 25.06.2020, em consonância
com o contido na Cláusula Terceira do Contrato n°
052/2019, bem como do § 1° do art. 3° da Lei Federal
n° 10.192/01 e o § 8° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.
2 - OBJETO: O presente Termo de Apostilamento, refere-se ao
execução dos serviços entre abril/2019 a abril/2020.

período de

4 - VALOR DO REAJUSTE: R$ 252.133,77 (duzentos e cinquenta e dois mil,
cento e trinta e três reais e setenta e sete
centavos).
5 - LOCAL E DATA - Goiânia, 18 de dezembro de 2020.

DOLZONAN DA CUNHA MATTOS
Secretário

Rua 21, n°410, Vila Santa Helena – Goiânia – GO
CEP: 74555‐330 ‐ Tel.: 55 62 3524‐8300
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Agência Municipal do Meio Ambiente

PORTARIA Nº 236/2020 GAB/AMMA
O PRESIDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares, em conformidade com a Lei Complementar
n°. 276, de 03 de junho de 2015, bem como o Regimento Interno da AMMA,

RESOLVE:
Art. 1° – Prorrogar o prazo da Portaria nº 202/2020 GAB/AMMA, de 26 de
outubro de 2020, por 40 dias.
Art. 2° – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE, aos 17 dias do mês de dezembro de 2020.

GILBERTO M. MARQUES NETO
Presidente

Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137,
Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia ‐ GO
CEP: 74055‐110 – Tel: 55 62 3524‐1412
presidencia.amma2017@gmail.com
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PORTARIA Nº 237/2020 GAB/AMMA
O PRESIDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares, em conformidade com a Lei Complementar
n°. 276, de 03 de junho de 2015, bem como o Regimento Interno da AMMA,

RESOLVE:
Art. 1° – Prorrogar o prazo da Portaria nº 201/2020 GAB/AMMA, de 26 de
outubro de 2020, por 40 dias.
Art. 2° – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE, aos 17 dias do mês de dezembro de 2020.

GILBERTO M. MARQUES NETO
Presidente

Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137,
Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia ‐ GO
CEP: 74055‐110 – Tel: 55 62 3524‐1412
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Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia
GOIANIAPREV

PORTARIA Nº 791, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020
A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA – GOIANIAPREV, no uso de suas atribuições legais e à
vista dos dispostos no Art. 40, § 5º, da Constituição Federal de 1988, nos artigos 6º, I, II, III e
IV, e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e no Art. 2º da Emenda Constitucional nº
47/2005 c/c o Art. 105 da Lei Complementar Municipal n.º 312/2018, que reestrutura o
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Goiânia,
RESOLVE:
Art. 1.º Aposentar a servidora Ivone Machado dos Reis, matrícula nº 333360-01,
inscrita no CPF sob o n.º 527.629.801-78, no cargo de Profissional de Educação, Classe II,
Padrão “J”, por ter implementado os requisitos para aposentadoria especial de magistério.
Parágrafo único. Os proventos da aposentadoria a que se refere este artigo serão
integrais e compostos das seguintes parcelas mensais: Vencimento: R$ 3.525,17 (três mil,
quinhentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos); Adicional por Tempo de Serviço –
Quinquênios (04): R$ 1.410,07 (um mil, quatrocentos e dez reais e sete centavos) e Adicional
de Titularidade (30%): R$ 1.057,55 (um mil, cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco
centavos), a serem revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, conforme previsto no Art. 7º da Emenda
Constitucional nº 041/2003 e no Art. 2º da Emenda Constitucional nº 047/2005, nos termos do
processo n.º 8.341.070-1/2020.
Art. 2.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO GOIANIAPREV, aos 21 (vinte e um) dias
do mês de dezembro de 2020.
CAROLINA ALVES LUIZ PEREIRA
Presidente

Av. B, n° 155, Setor Oeste, Goiânia – GO
CEP: 74.110‐030 ‐ Tel.: 55 62 3524‐5831
ipsm@goiania.go.gov.br
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Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia
GOIANIAPREV

PORTARIA Nº 792, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020
A

PRESIDENTE

DO

INSTITUTO

DE

PREVIDÊNCIA

DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA – GOIANIAPREV, no uso de suas
atribuições legais e em cumprimento da decisão judicial transitada em julgado exarada no bojo
do processo nº 0249504-04.2014.8.09.0051, da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal e de
Registros Públicos da Comarca de Goiânia, e considerando o teor do Parecer de Verificação
Interna nº 1.125/2020 – CEP, da Controladoria Especial Previdenciária, e o que mais consta do
processo n.º 8.470.039-8/2020,
RESOLVE:
Art. 1.º Retificar a PORTARIA Nº 027, DE 17/01/2020, do GOIANIAPREV,
publicada no DOM Eletrônico nº 7220, de 17/12/2020, que aposentou a servidora Maria Iêda
Ribeiro Mendes, matrícula nº 234931-01, CPF n.º 758.892.428-49, no cargo de Profissional de
Educação, Classe II, Padrão “L”, na parte relativa à carga horária máxima incorporada e aos
proventos, para considerá-los como sendo de 60 (sessenta) horas semanais, equivalente a 270
(duzentos e setenta) horas mensais e compostos das seguintes parcelas mensais: Vencimento: R$
6.628,60 (seis mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta centavos); Adicional por Tempo de
Serviço – Quinquênios (05): R$ 3.314,30 (três mil, trezentos e quatorze reais e trinta centavos) e
Adicional de Titularidade (30%): R$ 1.988,58 (um mil, novecentos e oitenta e oito reais e
cinquenta e oito centavos), permanecendo inalterados os demais termos do referido ato.
Art. 2.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO GOIANIAPREV, aos 21 (vinte e um)
dias do mês de dezembro de 2020.
CAROLINA ALVES LUIZ PEREIRA
Presidente

Av. B, n° 155, Setor Oeste, Goiânia – GO
CEP: 74.110‐030 ‐ Tel.: 55 62 3524‐5831
ipsm@goiania.go.gov.br
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Instituto de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais
IMAS

PORTARIA Nº 058/2020

O Presidente do Instituto de Assistência à Saúde e Social dos Servidores
Municipais de Goiânia – IMAS, nomeado pelo Decreto n.º 1904, de 08/08/2019, no uso de suas
atribuições legais e nos termos da Lei Complementar n.º 276, de 03 de junho de 2015, que dispõe
sobre a organização administrativa do Poder Executivo Municipal;
Resolve:
Conceder a servidora, Patrícia Pereira de Sousa, matrícula nº 182389-1,
ocupante do cargo de Agente de Apoio Administrativo (Nível III), lotada na Gerência de
Atendimento ao Usuário do Instituto de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais
de Goiânia, 03 (três) meses de Licença Prêmio por Assiduidade, relativa ao qüinqüênio
compreendido entre 03/02/2012 a 02/02/2017, a serem usufruídas a partir de 19/02/2021.
Dê-se ciência, registre-se e publique-se.

Gabinete da Presidência do Instituto de Assistência à Saúde e Social dos
Servidores Municipais de Goiânia, em Goiânia, aos 16 dias do mês de dezembro de 2020.

Jose Alicio de Mesquita
Presidente
Decreto nº 1904 – 08/08/2019

Avenida Paranaíba, Quadra 75, Lts. 18/20, N° 1413,
Setor Central – Goiânia – GO, CEP: 74.025‐125
Fone: (62) – 3524‐1129
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Companhia de Urbanização de Goiânia

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2020 - SRP
A Autoridade Competente da Companhia de Urbanização de Goiânia, torna público aos
interessados a homologação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2020 - SRP, oriundo do
processo nº 83200472/2020, cujo objeto é a aquisição de materiais de consumo (argamassa, massa
corrida, solvente, revestimento, tintas, verniz, entre outros) para serem utilizados nos serviços de
iluminação decorativa natalina, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e
seus anexos. Sagraram-se vencedoras as empresas: GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 29.613.043/0001-24; COMERCIAL SUDOESTE EIRELI,
inscrita no CNPJ sob nº 36.613.427/0001-02; NACIONAL PROJETOS, CONSTRUÇÕES,
PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 28.491.007/0001-72; MP
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 11.473.990/0001-00; SINALEX
COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 35.826.587/0001-77;
PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº
11.424.500/0001-77; e T C DA SILVA ROSAS, inscrita no CNPJ sob nº 16.513.231/0001-39. O
valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 2.574.895,75 (dois milhões, quinhentos e setenta e
quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos). Os itens e os valores por
empresa podem ser acessados pelos sítios eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br e
www.goiania.go.gov.br.

Goiânia, aos 21 dias do mês de dezembro de 2020.

ARISTÓTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO
Diretor Presidente

Av. Nazareno Roriz Nº 1122 Vila Aurora – Goiânia – Goiás
CEP: 74.405‐010
Fone: (62) 3524‐8500
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EDITAIS DE COMUNICAÇÃO
AMMA

ANDERSON DE OLIVEIRA PIMENTEL, CNPJ/CPF nº 32.710.768/0001-45, torna público que
requereu da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA) de Goiânia, a Licença Ambiental de
instalação e operação, para as seguintes atividades: recuperação de sucatas de alumínio, Recuperação
de materiais metálicos, exceto alumínio, recuperação de materiais não especificados anteriormente,
desenvolvida(s) na Rua Porto 9, Quadra 06, Lote 8, Residencial Portugal - CEP n.º 74.787-619, neste
município.

GIULIANI MONTEIRO SILVA 03848058170, CNPJ n° 33.908.334/0001-17, torna público que,
requereu da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA, a licença Ambiental de Instalação e
Operação, para Atividade de Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, sito Al
Alberto Nepomuceno, n° 433, Quadra Ch; Lote 18, Vila Adélia, Goiânia-Go.

JORLAN SA VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMERCIO, inscrita sob o
CNPJ nº 01.542.240/0008-57, torna público que requereu da Agência Municipal do Meio Ambiente
(AMMA) de Goiânia, a Licença Ambiental de Instalação e Operação, para o serviço de comércio a
varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, desenvolvida na R 16-B, nº 180, Qd. 71-A, Lt.
01-E – Setor Aeroporto – Goiânia - GO.

ORTOMAX PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF nº
36110270/0001-00, torna público que Recebeu a Concessão da licença Ambiental Simplificada Fácil
Sob o n° 20200010175 Com Validade Ate 26/11/2024, para a(s) seguinte(s) atividade(s): 477330000 Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos, Atividade 477250000 - Comercio varejista de
cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal , 773900200 - Aluguel de equipamentos
científicos, médicos e hospitalares, sem operador, desenvolvida(s) na Av Paranaiba, nº 715, Qd 60, Lt
86, Set Central - Município: Goiânia.
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EDITAIS DE COMUNICAÇÃO
AMMA

TANIA SOARES DA SILVA – ME, CNPJ/CPF nº 16.990.326/0001-43, torna público que recebeu da
Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA) de Goiânia, por meio do processo nº 20200010194, a
Licença Ambiental de Instalação, para a seguinte atividade: 47.84-9-00 Comércio varejista de gás
liquefeito de petróleo (GLP), na Av Gercina Borges Teixeira, nº 2.634, Quadra: QC 47, Lote: 13
Fundos, Conjunto Vera Cruz Goiânia – GO.

VALTER CORDEIRO DOS SANTOS 00425200108, CNPJ/CPF nº 29.789.806/0001-92, torna
público que requereu da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA) de Goiânia, a Licença
Ambiental de instalação e operação, para as seguintes atividades: Comercio varejista de ferragens,
Fabricação de outros artefatos de concreto de cimento, Fabricação de outros produtos de metal não
especificado anteriormente, Obras de alvenarias, desenvolvida(s) na Av. Anápolis, n° 3301, Qd. 01, Lt.
09, CEP: 74.769-745, Loteamento Tupinamba dos Reis, neste município.
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