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Gabinete do Prefeito

DECRETO  Nº  3400, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo 

em vista a Diligência do Tribunal de Contas dos Municípios e Processo n.°. 6.977.844-

5/2017, RESOLVE retificar o Decreto n.°. 2555 de 25 de agosto de 2017, que 

aposentou a servidora Edna de Sousa Gonçalves, no cargo de Profissional de 

Educação, Classe III, Padrão “E”, matrícula n.°. 384518-01, na parte relativa ao 

cargo, para considerar como sendo: Agente de Apoio Educacional, Nível III, 

Referência “E”, a partir de 25 de agosto de 2017, data do Decreto da aposentadoria, 

permanecendo inalterados os demais termos do referido ato. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 26  dias do  mês 
de  dezembro  de  2017. 

IRIS REZENDE 
Prefeito de Goiânia
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Gabinete do Prefeito

DECRETO  Nº  3401, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE exonerar EWERTON RIBEIRO DE ABREU, matrícula nº. 1258737, CPF 

nº. 046.221.951-86, do cargo, em comissão, de Assessor Especial I, símbolo AE-1, com 

lotação na Secretaria Municipal de Governo, a partir de 1º de outubro de 2017. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 26  dias do  mês 
de  dezembro  de  2017. 

IRIS REZENDE 
Prefeito de Goiânia
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retifica a CERTIDÃO Nº.124/2017 
 

ONDE SE LÊ: 

 R E S O L V E: 
 
Art. 1º Ficam aprovados o remembramento e a planta dos Lotes 02, 06, 08, 10, viela anexa ao Lote nº. 
020, duas vielas anexas ao Lote nº. 06, viela anexa ao Lote nº. 08, situados à Avenida Deputado Jamel 
Cecílio e Ruas 122 e 122-B, da Quadra F-42A, Setor Sul, nesta Capital,  objeto das matrículas nº. 1.282, 
5.432, 19.334, 8.094, 2103, 32.792, 32.790 e 32.791 do Cartório de Registro de Imóveis da 4ª 
Circunscrição de Goiânia, passando a constituir o Lote 2-6-8-10, com as seguintes características e 
confrontações: 

  

Lote 2-6-8-10                                   Área                                                                 2.488,20m²  
Frente para a Avenida  Deputado Jamel Cecílio ................................29,60m+20,50m+20,65m 
Fundo confrontando com o Lote 12, viela e Rua 122-B ....................40,20m+14,30m+2,00m+ 
............................................................................................................................14,00m+14,00m 
Lado direito confrontando com Rua 122.....................................................D=18,00m+32,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 4.......................................................................50,70m 
Pela linha de chanfrado Avenida Deputado Jamel Cecílio c/ Rua 12..............................4,10m 
 
PASSA-SE A LER: 
 
 R E S O L V E: 
 
Art. 1º Ficam aprovados o remembramento e a planta dos Lotes 02, 06, 08, 10, viela anexa ao Lote nº. 
02, duas vielas anexas ao Lote nº. 06, viela anexa ao Lote nº. 08, situados à Avenida Deputado Jamel 
Cecílio e Ruas 122 e 122-B, da Quadra F-42A, Setor Sul, nesta Capital,  matrículas do Cartório de 
Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição de Goiânia, passando a constituir o Lote 2-6-8-10, com as 
seguintes características e confrontações: 

  

Lote 2-6-8-10                                   Área                                                                 2.488,20m²  
Frente para a Avenida  Deputado Jamel Cecílio ................................29,60m+20,50m+20,65m 
Fundo confrontando com o Lote 12, viela e Rua 122-B ....................40,20m+14,30m+2,00m+ 
............................................................................................................................14,00m+14,00m 
Lado direito confrontando com Rua 122.....................................................D=18,00m+32,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 4.......................................................................50,70m 
Pela linha de chanfrado Avenida Deputado Jamel Cecílio c/ Rua 12..............................4,10m 
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Parágrafo único. A aprovação de que trata o caput deste artigo deverá ser averbada, pelo interessado, 
no Cartório de Registro de Imóveis, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade, de 
acordo com o art. 18, da Lei Federal n.° 6.766/1979, devendo ser protocolado o documento de 
averbação junto à Divisão de Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal de Finanças, com a 
apresentação dos seguintes documentos: 
 
 
I - o original da Certidão de Matrícula, atualizada, do imóvel remembrado, expedida pelo Cartório de 
Registro de Imóveis competente, ou sua cópia autenticada; 
 
II - comprovante de quitação das taxas municipais decorrentes do pedido de remembramento e de 
inscrições municipais de imóveis; 
 
III - cópia autenticada do Estatuto Social, com a prova de representação, se for pessoa jurídica.  

 
Art. 2° Esta Certidão entrará em vigor na data de sua publicação.  
 

 
 

GABINETE DO SECRETÁRIO, aos 20 dias do mês de dezembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENOR MARIANO 
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 
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CERTIDÃO Nº125/2017 

 
 

O Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 17, da Lei n° 4.526, de 20 de janeiro 
de 1972, e Leis Complementares n.°s 171, de 29 de maio de 2007 – Plano Diretor de Goiânia, 
177, de 09 de janeiro de 2008 e Decreto 1519, de 21 de junho de 2012, bem como 
considerando o contido no Processo 66556671/2016 de interesse de CELIO DE 

OLIVEIRA; 
 

 R E S O L V E:  
 

Art. 1º Ficam aprovado o desmembramento e a planta do Lote 113, da Quadra 
48, situado à Avenida Contorno dos Ipês, Residencial Goiânia Golf Clube, nesta Capital, 
objeto da matrícula nº. 84.249 do Cartório de Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição de 
Goiânia, passando a constituir os Lotes 113 e 113A com as seguintes características e 
confrontações: 

 
Lote 113                            Área                                                                                 1.346,68m²                        
Frente para Avenida Contorno dos Ipês ...................................................................... D=19,99m 
Fundo confrontando com APM 13 ................................................................................... 33,16m 
Lado direito confrontando com Lote 112.........................................................................53,93m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 113A..................................................................51,87m 
 

Lote 113 A                           Área                                                                              1.346,67m²                         
Frente para Avenida Contorno dos Ipês..................................................................... D=19,99m 
Fundo confrontando com APM 13 ................................................................................... 32,40m 
Lado direito confrontando com Lote 113.........................................................................51,87m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 114.....................................................................58,48m 
 

Parágrafo único. A aprovação de que trata o caput deste artigo deverá ser 
averbada, pelo interessado, no Cartório de Registro de Imóveis, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, sob pena de caducidade, de acordo com o art. 18, da Lei Federal n.° 6.766/1979, 
devendo ser protocolado o documento de averbação junto à Divisão de Cadastro Imobiliário 
da Secretaria Municipal de Finanças, com a apresentação dos seguintes documentos: 
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I - o original da Certidão de Matrícula, atualizada, do imóvel desmembrado, 

expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, ou sua cópia autenticada; 
 

II - comprovante de quitação das taxas municipais decorrentes do pedido de 
desmembramento e de inscrições municipais de imóveis; 

 
III - cópia autenticada do Estatuto Social, com a prova de representação, se for 

pessoa jurídica.  
 
Art. 2° Esta Certidão entrará em vigor na data de sua publicação.  
.  
 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO, aos 08 dias do mês de dezembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

AGENOR MARIANO  
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 
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CERTIDÃO Nº126/2017 
 

 

O Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o disposto no art. 17, da Lei n° 4.526, de 20 de janeiro de 1972, e Leis Complementares 
n.°s 171, de 29 de maio de 2007 – Plano Diretor de Goiânia, 177, de 09 de janeiro de 2008 e Decreto 
1519, de 21 de junho de 2012, bem como considerando o contido no Processo nº. 69169821/2017 de 
interesse de ENEC EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. 

 
 
 R E S O L V E: 
 
 
Art. 1º Ficam aprovados o remembramento e a planta dos Lotes 06, 34, 35, 36, 37 e 38, situados às 
Ruas 146 e 147, Setor Marista, nesta Capital, objeto das matrículas nº.29.861, 32.308, 24.667, 21.875, 
13.2841 e 18.107, do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Goiânia, passando a 
constituir o Lote 34/38-6, com as seguintes características e confrontações: 

 
  

Lote 34/38-6                                    Área                                                                  2.676,24m²  
Frente para Rua 147 ......................................................................................................74,340m 
Fundo confrontando com Lotes 9, 8, 7, Rua 146 e Lote 5...............44,604m+30,00m+14,868m         
........................................................................................................................+30,00m+14,868m 
Lado direito confrontando com Lote 01 e 02....................................................................30,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 33 ....................................................................... 30,00m 
 
 
Parágrafo único. A aprovação de que trata o caput deste artigo deverá ser averbada, pelo interessado, 
no Cartório de Registro de Imóveis, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade, de 
acordo com o art. 18, da Lei Federal n.° 6.766/1979, devendo ser protocolado o documento de 
averbação junto à Divisão de Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal de Finanças, com a 
apresentação dos seguintes documentos: 
 
 
 
 
 



 
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 

 
 

Av. do Cerrado, nº 999, Park Lozandes, 
Paço Municipal, Térreo e 1º andar, Bloco E – Goiânia – GO. 
CEP: 74884‐900 – Tel.: 556235246302 / 6303 
seplanh.gabinete@gmail.com 

 

 
 
I - o original da Certidão de Matrícula, atualizada, do imóvel remembrado, expedida pelo Cartório de 
Registro de Imóveis competente, ou sua cópia autenticada; 
 
II - comprovante de quitação das taxas municipais decorrentes do pedido de remembramento e de 
inscrições municipais de imóveis; 
 
III - cópia autenticada do Estatuto Social, com a prova de representação, se for pessoa jurídica.  

 
Art. 2° Esta Certidão entrará em vigor na data de sua publicação.  
 

 
 

GABINETE DO SECRETÁRIO, aos 13 dias do mês de dezembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 

AGENOR MARIANO 
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 
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CERTIDÃO Nº.127/2017 
 

 

O Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o disposto no art. 17, da Lei n° 4.526, de 20 de janeiro de 1972, e Leis Complementares 
n.°s 171, de 29 de maio de 2007 – Plano Diretor de Goiânia, 177, de 09 de janeiro de 2008 e Decreto 
1519, de 21 de junho de 2012, bem como considerando o contido no Processo nº. 70858029/2017 de 
interesse de BARBOSA E FILHO EMPREENDIMENTOS LTDA. 

 
 
 R E S O L V E: 
 
 
Art. 1º Ficam aprovados o remembramento e a planta dos Lotes 10 e 15, da Quadra 54, situados às Ruas 
Americano do Brasil e Rua do Níquel, Parque Oeste Industrial, nesta Capital, objeto das matrículas 
nº.41.290, 41.285, do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Goiânia, passando a 
constituir o Lote 10-15, com as seguintes características e confrontações: 

 
  

Lote 10-15                                    Área                                                                     1.544,56m²  
Frente para Rua do Níquel.............................................................................................19,307m 
Fundo confrontando com Rua Americano do Brasil......................................................19,307m         
Lado direito confrontando com Lotes 11, 13 e 14...........................................................80,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lotes 09 e 16.............................................................80,00m 
 
 
Parágrafo único. A aprovação de que trata o caput deste artigo deverá ser averbada, pelo interessado, 
no Cartório de Registro de Imóveis, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade, de 
acordo com o art. 18, da Lei Federal n.° 6.766/1979, devendo ser protocolado o documento de 
averbação junto à Divisão de Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal de Finanças, com a 
apresentação dos seguintes documentos: 
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I - o original da Certidão de Matrícula, atualizada, do imóvel remembrado, expedida pelo Cartório de 
Registro de Imóveis competente, ou sua cópia autenticada; 
 
II - comprovante de quitação das taxas municipais decorrentes do pedido de remembramento e de 
inscrições municipais de imóveis; 
 
III - cópia autenticada do Estatuto Social, com a prova de representação, se for pessoa jurídica.  

 
Art. 2° Esta Certidão entrará em vigor na data de sua publicação.  
 

 
 

GABINETE DO SECRETÁRIO, aos 13 dias do mês de dezembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 

AGENOR MARIANO 
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 
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CERTIDÃO Nº128/2017 

 

 

O Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o disposto no art. 17, da Lei n° 4.526, de 20 de janeiro de 1972, e Leis Complementares 
n.°s 171, de 29 de maio de 2007 – Plano Diretor de Goiânia, 177, de 09 de janeiro de 2008 e Decreto 
1519, de 21 de junho de 2012, bem como considerando o contido no Processo nº. 68052475/2016 de 
interesse de ADELSON CORREA GAMA. 

 
 
 R E S O L V E: 
 
 
Art. 1º Ficam aprovados o remembramento e a planta dos Lotes 03 e 24, da Quadra 01, situados às Ruas 
RM-01 e RM-03, Residencial Guarema, nesta Capital, objeto das matrículas nº.64.488 e 64.509 do 
Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Goiânia, passando a constituir o Lote 10-15, 
com as seguintes características e confrontações: 

 
  

Lote 03-24                                    Área                                                                       720,00m²  
Frente para Rua RM-01..................................................................................................12,00m 
Fundo confrontando com Rua RM-03............................................................................12,00m         
Lado direito confrontando com Lotes 04 e 23...............................................................60,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lotes 02 e 25...........................................................60,00m 
 
 
Parágrafo único. A aprovação de que trata o caput deste artigo deverá ser averbada, pelo interessado, 
no Cartório de Registro de Imóveis, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade, de 
acordo com o art. 18, da Lei Federal n.° 6.766/1979, devendo ser protocolado o documento de 
averbação junto à Divisão de Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal de Finanças, com a 
apresentação dos seguintes documentos: 
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I - o original da Certidão de Matrícula, atualizada, do imóvel remembrado, expedida pelo Cartório de 
Registro de Imóveis competente, ou sua cópia autenticada; 
 
II - comprovante de quitação das taxas municipais decorrentes do pedido de remembramento e de 
inscrições municipais de imóveis; 
 
III - cópia autenticada do Estatuto Social, com a prova de representação, se for pessoa jurídica.  

 
Art. 2° Esta Certidão entrará em vigor na data de sua publicação.  
 

 
 

GABINETE DO SECRETÁRIO, aos 13 dias do mês de dezembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 

AGENOR MARIANO 
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 
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CERTIDÃO Nº. 131/2017 
O Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista o disposto no art. 17, da Lei n° 4.526, de 20 de janeiro de 1972, e Leis 
Complementares n.°s 171, de 29 de maio de 2007 – Plano Diretor de Goiânia, 177, de 09 de 
janeiro de 2008 e Decreto 1519, de 21 de junho de 2012, bem como considerando o contido 
no Processo 63231991/2015, de interesse de JFG HOLDING PARTICIPAÇÃO ADM E 

EMPREEND. LTDA, 
 

 RESOLVE:  
Art. 1º Ficam aprovados o remembramento e a planta dos lotes 6 e 7, da Quadra 576, situados 
à Rua C-234, Bairro Nova Suíça, nesta Capital, objeto das matrículas nº. 85.475 e 85.474 do 
Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Goiânia, passando a constituir o Lote 
1/2, com as seguintes características e confrontações: 

 

Lote 6/7                                      Área                                                                           962,60m²  
Frente para a Rua C-234 ................................................................................................... 20,70m 
Fundo confrontando com os lotes 18 e 19 ........................................................................ 23,24m 
Lado direito confrontando com os lotes 08, 10 e 11 ........................................................ 51,79m 
Lado esquerdo confrontando com o lote 05 ..................................................................... 41,22m 

 
Parágrafo único. A aprovação de que trata o caput deste artigo deverá ser averbada, pelo 
interessado, no Cartório de Registro de Imóveis, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob 
pena de caducidade, de acordo com o art. 18, da Lei Federal n°. 6.766/1979, devendo ser 
protocolado o documento de averbação junto à Divisão de Cadastro Imobiliário da Secretaria 
Municipal de Finanças, com a apresentação dos seguintes documentos: 

I. o original da Certidão de Matrícula, atualizada, do imóvel remembrado, expedida pelo 
Cartório de Registro de Imóveis competente, ou sua cópia autenticada; 

II. comprovante de quitação das taxas municipais decorrentes do pedido de 
remembramento e de inscrições municipais de imóveis; 

III. cópia autenticada do Estatuto Social, com a prova de representação, se for pessoa 
jurídica.  

 

Art. 2° Esta Certidão entrará em vigor na data de sua publicação.  
 

GABINETE DO SECRETÁRIO, aos 13 dias do mês de dezembro de 2017. 
 

 
 

AGENOR MARIANO 
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 
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CERTIDÃO Nº.132/2017 
 
 

O Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 17, da Lei n° 4.526, de 20 de janeiro 
de 1972, e Leis Complementares n.°s 171, de 29 de maio de 2007 – Plano Diretor de Goiânia, 
177, de 09 de janeiro de 2008 e Decreto 1519, de 21 de junho de 2012, bem como 
considerando o contido no Processo 61484281/2015 de interesse de D’MELO 

CONSTRUTORA LTDA; 
 

 R E S O L V E:  
 

Art. 1º Ficam aprovado o desmembramento e a planta do Lote 01, da Quadra 
01-A, situado à Avenida José Inácio Sobrinho, Avenida Perimetral Norte, Setor Marabá-
Extensão, nesta Capital, objeto da matrícula nº. 26.705 do Cartório de Registro de Imóveis da 
2ª Circunscrição de Goiânia, passando a constituir os Lotes 01, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 
1H, 1I, 1J com as seguintes características e confrontações: 

 
Lote 01                            Área                                                                                   1.544,39m²                       
Frente para Avenida José Inácio Sobrinho ....................................................................... 33,49m 
Fundo confrontando com quem é de direito ..................................................................... 29,88m 
Lado direito confrontando com Lote 1-A.........................................................................45,60m 
Lado esquerdo confrontando com Avenida Perimetral Norte  ........................................41,83m 
Pela linha de chanfrado Avenida José Inácio Sobrinho com................................................6,38 
Avenida Perimetral Norte 
 

Lote 1-A                           Área                                                                                     547,42m²                        
Frente para Avenida José Inácio Sobrinho.......................................................................12,00m 
Fundo confrontando com quem é de direito....................................................................12,00m 
Lado direito confrontando com Lote 1-B........................................................................45,64m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 01......................................................................45,60m 
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Lote 1-B                           Área                                                                                     547,95m²                        
Frente para Avenida José Inácio Sobrinho.......................................................................12,00m 
Fundo confrontando com quem é de direito....................................................................12,00m 
Lado direito confrontando com Lote 1-C........................................................................45,68m 
Lado esquerdo confrontando com Lote  1-A...................................................................45,64m 
 

Lote 1-C                           Área                                                                                     548,45m²                        
Frente para Avenida José Inácio Sobrinho.......................................................................12,00m 
Fundo confrontando com quem é de direito....................................................................12,00m 
Lado direito confrontando com Lote 1-D........................................................................45,73m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 1-B.....................................................................45,68m 
 

Lote 1-D                           Área                                                                                    549,00m²                         
Frente para Avenida José Inácio Sobrinho......................................................................12,00m 
Fundo confrontando com quem é de direito...................................................................12,00m 
Lado direito confrontando com Lote 1-E.......................................................................45,77m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 1-C...................................................................45,73m 
 
 

Lote 1-E                           Área                                                                                    549,48m²                        
Frente para Avenida José Inácio Sobrinho......................................................................12,00m 
Fundo confrontando com quem é de direito...................................................................12,00m 
Lado direito confrontando com Lote 1-F........................................................................45,81m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 1-D...................................................................45,77m 
 
 

Lote 1-F                           Área                                                                                    550,00m²                          
Frente para Avenida José Inácio Sobrinho......................................................................12,00m 
Fundo confrontando com quem é de direito...................................................................12,00m 
Lado direito confrontando com Lote 1-G.......................................................................45,86m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 1-E...................................................................45,81m 
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Lote 1-G                           Área                                                                                    550,55m²                        
Frente para Avenida José Inácio Sobrinho......................................................................12,00m 
Fundo confrontando com quem é de direito...................................................................12,00m 
Lado direito confrontando com Lote 1H........................................................................45,90m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 1-F...................................................................45,86m 
 

Lote 1-H                           Área                                                                                    551,05m²                        
Frente para Avenida José Inácio Sobrinho......................................................................12,00m 
Fundo confrontando com quem é de direito...................................................................12,00m 
Lado direito confrontando com Lote 1I..........................................................................45,94m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 1-G...................................................................45,90m 
 

Lote 1-I                           Área                                                                                    551,55m²                           
Frente para Avenida José Inácio Sobrinho......................................................................12,00m 
Fundo confrontando com quem é de direito...................................................................12,00m 
Lado direito confrontando com Lote 1J..........................................................................45,98m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 1-H...................................................................45,94m 
 

Lote 1-J                           Área                                                                                    552,10m²                          
Frente para Avenida José Inácio Sobrinho......................................................................12,00m 
Fundo confrontando com quem é de direito...................................................................12,00m 
Lado direito confrontando com Lote 02.........................................................................46,03m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 1-I....................................................................45,98m 
 

Área reserva Proprietário a integrar no Sistema Viário          Área                     476,30m²                          
Frente para Avenida José Inácio Sobrinho...................................................................154,05m 
Fundo confrontando com Lotes 01, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J ............153,49m 
Lado direito confrontando com Lote 2.............................................................................3,00m 
Lado esquerdo confrontando com Avenida Perimetral  Norte.........................................2,52m 
Pela linha de chanfrado Av. José Inácio Sobrinho com a Avenida Perimetral Norte.......6,38m 
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Parágrafo único. A aprovação de que trata o caput deste artigo deverá ser 
averbada, pelo interessado, no Cartório de Registro de Imóveis, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, sob pena de caducidade, de acordo com o art. 18, da Lei Federal n.° 6.766/1979, 
devendo ser protocolado o documento de averbação junto à Divisão de Cadastro Imobiliário 
da Secretaria Municipal de Finanças, com a apresentação dos seguintes documentos: 

 
I - o original da Certidão de Matrícula, atualizada, do imóvel desmembrado, 

expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, ou sua cópia autenticada; 
 

II - comprovante de quitação das taxas municipais decorrentes do pedido de 
desmembramento e de inscrições municipais de imóveis; 

 
III - cópia autenticada do Estatuto Social, com a prova de representação, se for 

pessoa jurídica.  
 
Art. 2° Esta Certidão entrará em vigor na data de sua publicação.  
.  
 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO, aos 18 dias do mês de dezembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 

AGENOR MARIANO  
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 
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CERTIDÃO Nº.133/2017 
 

 

O Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o disposto no art. 17, da Lei n° 4.526, de 20 de janeiro de 1972, e Leis Complementares 
n.°s 171, de 29 de maio de 2007 – Plano Diretor de Goiânia, 177, de 09 de janeiro de 2008 e Decreto 
1519, de 21 de junho de 2012, bem como considerando o contido no Processo nº. 70204169/2017 de 
interesse de INCORPORAÇÃO OPUS 46 SPE LTDA. 

 
 
 R E S O L V E: 
 
 
Art. 1º Ficam aprovados o remembramento e a planta dos Lotes 1/2, 21 e 22, da Quadra 233, situados 
às Ruas 1126 e 1129, Setor Marista, nesta Capital, objeto das matrículas nº.174.354, 55.599 e 80.446 do 
Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Goiânia, passando a constituir o Lote 1/2-21/22, 
com as seguintes características e confrontações: 

 
  

Lote 1/2-21/22                                    Área                                                              1.963,27m²  
Frente para Rua 1.129.....................................................................................................47,729m 
Fundo confrontando com Lotes 6, 5 e 3.............................................31,612m+2,712m+30,00m         
Lado direito confrontando com Rua 1.126.....................................................................29,958m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 20.....................................................................34,938m 
Pela linha de chanfrado Rua 1.126 c/ Rua 1.129..............................................................7,245m 
 
 
Parágrafo único. A aprovação de que trata o caput deste artigo deverá ser averbada, pelo interessado, 
no Cartório de Registro de Imóveis, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade, de 
acordo com o art. 18, da Lei Federal n.° 6.766/1979, devendo ser protocolado o documento de 
averbação junto à Divisão de Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal de Finanças, com a 
apresentação dos seguintes documentos: 
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I - o original da Certidão de Matrícula, atualizada, do imóvel remembrado, expedida pelo Cartório de 
Registro de Imóveis competente, ou sua cópia autenticada; 
 
II - comprovante de quitação das taxas municipais decorrentes do pedido de remembramento e de 
inscrições municipais de imóveis; 
 
III - cópia autenticada do Estatuto Social, com a prova de representação, se for pessoa jurídica.  

 
Art. 2° Esta Certidão entrará em vigor na data de sua publicação.  
 

 
 

GABINETE DO SECRETÁRIO, aos 18dias do mês de dezembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENOR MARIANO 
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 
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CERTIDÃO Nº.134/2017 
 

 

O Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o disposto no art. 17, da Lei n° 4.526, de 20 de janeiro de 1972, e Leis Complementares 
n.°s 171, de 29 de maio de 2007 – Plano Diretor de Goiânia, 177, de 09 de janeiro de 2008 e Decreto 
1519, de 21 de junho de 2012, bem como considerando o contido no Processo nº. 71308341/2017 de 
interesse de PIRES E FLEURY INCORPORADORA LIMITADA ME. 

 
 
 R E S O L V E: 
 
 
Art. 1º Ficam aprovados o remembramento e a planta dos Lotes 09 e 10, da Quadra 66, situados à Rua 
Carapeba, Jardim Atlântico, nesta Capital, objeto das matrículas nº.79.500 e 64.060 do Cartório de 
Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Goiânia, passando a constituir o Lote 09/10, com as 
seguintes características e confrontações: 

 
  

Lote 09/10                                   Área                                                                          840,00m²  
Frente para Rua Carapeba.................................................................................................28,00m 
Fundo confrontando com Lotes 18 e 17...........................................................................28,00m         
Lado direito confrontando com Lote 11..........................................................................30,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 08......................................................................30,00m 
 
 
Parágrafo único. A aprovação de que trata o caput deste artigo deverá ser averbada, pelo interessado, 
no Cartório de Registro de Imóveis, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade, de 
acordo com o art. 18, da Lei Federal n.° 6.766/1979, devendo ser protocolado o documento de 
averbação junto à Divisão de Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal de Finanças, com a 
apresentação dos seguintes documentos: 
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I - o original da Certidão de Matrícula, atualizada, do imóvel remembrado, expedida pelo Cartório de 
Registro de Imóveis competente, ou sua cópia autenticada; 
 
II - comprovante de quitação das taxas municipais decorrentes do pedido de remembramento e de 
inscrições municipais de imóveis; 
 
III - cópia autenticada do Estatuto Social, com a prova de representação, se for pessoa jurídica.  

 
Art. 2° Esta Certidão entrará em vigor na data de sua publicação.  
 

 
 

GABINETE DO SECRETÁRIO, aos 18 dias do mês de dezembro de 2017. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENOR MARIANO 
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 
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CERTIDÃO Nº.135/2017 
 
 

O Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 17, da Lei n° 4.526, de 20 de janeiro 
de 1972, e Leis Complementares n.°s 171, de 29 de maio de 2007 – Plano Diretor de Goiânia, 
177, de 09 de janeiro de 2008 e Decreto 1519, de 21 de junho de 2012, bem como 
considerando o contido no Processo 70600382 de interesse de LUSANE AGROPECUÁRIA 

LTDA E OUTRA; 
 
 

 R E S O L V E:  
 
 

Art. 1º Ficam aprovado o desmembramento e a planta do Lote 01/15, da 
Quadra 19, situado entre a Avenida Marginal Leste, Ruas VN-21, VN-17, VN-27 e VN-19, do 
Residencial  Brisas do Cerrado, nesta Capital, objeto da matrícula nº. 76.922 do Cartório de 
Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição de Goiânia, passando a constituir os Lotes 01 a 18 
com as seguintes características e confrontações: 

 
Lote 01                            Área                                                                                      270,10m²                       
Frente para Rua VN-17 .................................................................................................. 10,450m 
Fundo confrontando com Lotes 15 e 16 ......................................................................... 11,158m 
Lado direito confrontando com Lote 02...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 18.......................................................................25,00m 
 

Lote 02                            Área                                                                                      270,10m²                        
Frente para Rua VN-17 .................................................................................................. 10,450m 
Fundo confrontando com Lotes 14 e 15 ......................................................................... 11,158m 
Lado direito confrontando com Lote 03...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 01.......................................................................25,00m 
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Lote 03                            Área                                                                                      270,10m²                        
Frente para Rua VN-17 .................................................................................................. 10,450m 
Fundo confrontando com Lotes 14 e 13 ......................................................................... 11,158m 
Lado direito confrontando com Lote 04...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 02.......................................................................25,00m 
 
 

Lote 04                            Área                                                                                      270,10m²                        
Frente para Rua VN-17 .................................................................................................. 10,450m 
Fundo confrontando com Lotes 13 e 12 ......................................................................... 11,158m 
Lado direito confrontando com Lote 05...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 03.......................................................................25,00m 
 
 

Lote 05                            Área                                                                                      270,10m²                        
Frente para Rua VN-17 .................................................................................................. 10,450m 
Fundo confrontando com Lotes 12 e 11 ......................................................................... 11,158m 
Lado direito confrontando com Lote 06...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 04.......................................................................25,00m 
 

Lote 06                            Área                                                                                      270,10m²                        
Frente para Rua VN-17 .................................................................................................. 10,450m 
Fundo confrontando com Lotes 11 e 10 ......................................................................... 11,158m 
Lado direito confrontando com Lote 07 e 09...................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 05.......................................................................25,00m 
 

Lote 07                            Área                                                                                      271,16m²                        
Frente para Rua VN-17 .................................................................................................. 15,550m 
Fundo confrontando com Lotes 09 ................................................................................... 20,89m 
Lado direito confrontando com Lote 08...........................................................................23,71m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 06.......................................................................10,61m 
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Lote 08                            Área                                                                                      420,78m²                        
Frente para Rua VN-17 .................................................................................................. 12,103m 
Fundo confrontando com Lotes 09 ..................................................................................... 7,23m 
Lado direito confrontando com Rua VN-27...................................................................20,138m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 07.......................................................................23,71m 
Pela linha curva...............................................................................................................18,149m 
 

Lote 09                            Área                                                                                      286,16m²                        
Frente para Rua VN-27 .................................................................................................... 13,02m 
Fundo confrontando com Lotes 06 ................................................................................... 14,39m 
Lado direito confrontando com Lote 10...........................................................................19,40m 
Lado esquerdo confrontando com Lotes 08 e 07..............................................................28,20m 
 

Lote 10                           Área                                                                                       319,73m²                        
Frente para confluência das Ruas VN-19/VN-27 ................................................ 10,00m+8,99m 
Fundo confrontando com Lote 06 .................................................................................... 9,785m 
Lado direito confrontando com Lote 11...........................................................................27,02m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 09.......................................................................19,40m 
 

Lote 11                           Área                                                                                       312,89m²                        
Frente para Rua VN-19 .................................................................................................. 18,015m 
Fundo confrontando com Lotes 06 e 05 ............................................................................. 7,00m 
Lado direito confrontando com Lote 12...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 10.......................................................................27,02m 
 

Lote 12                           Área                                                                                       270,83m²                        
Frente para Rua VN-19 .................................................................................................. 11,166m 
Fundo confrontando com Lotes 05 e 04 ........................................................................... 10,50m 
Lado direito confrontando com Lote 13...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 11.......................................................................25,00m 
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Lote 13                           Área                                                                                       270,83m²                        
Frente para Rua VN-19 .................................................................................................. 11,166m 
Fundo confrontando com Lotes 04 e 03 ........................................................................... 10,50m 
Lado direito confrontando com Lote 14...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 12.......................................................................25,00m 
 

Lote 14                           Área                                                                                       270,83m²                        
Frente para Rua VN-19 .................................................................................................. 11,166m 
Fundo confrontando com Lotes 03 e 02 ........................................................................... 10,50m 
Lado direito confrontando com Lote 15...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 13.......................................................................25,00m 
 
 

Lote 15                           Área                                                                                       270,83m²                        
Frente para Rua VN-19 .................................................................................................. 11,166m 
Fundo confrontando com Lotes 02 e 01 ........................................................................... 10,50m 
Lado direito confrontando com Lote 16...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 14.......................................................................25,00m 
 
 

Lote 16                           Área                                                                                       270,83m²                        
Frente para Rua VN-19 .................................................................................................. 11,166m 
Fundo confrontando com Lotes 01 e 18 ........................................................................... 10,50m 
Lado direito confrontando com Lote 17...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 15.......................................................................25,00m 
 
 

Lote 17                           Área                                                                                       346,37m²                        
Frente para Rua VN-19 .................................................................................................. 10,000m 
Fundo confrontando com Lote 18 .................................................................................. 13,906m 
Lado direito confrontando com Rua VN-21.....................................................................20,01m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 16.......................................................................25,00m 
Pela linha de chanfrado confluência das Ruas VN-19/VN-21...........................................7,02m 
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Lote 18                           Área                                                                                       381,27m²                        
Frente para Rua VN-17 .................................................................................................. 10,000m 
Fundo confrontando com Lotes 17 e 16 ......................................................................... 16,243m 
Lado direito confrontando com Lote 01...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Rua VN-21.................................................................20,00m 
Pela linha de chanfrado confluência das Ruas VN-17/VN-21...........................................7,13m 
 
 

Parágrafo único. A aprovação de que trata o caput deste artigo deverá ser 
averbada, pelo interessado, no Cartório de Registro de Imóveis, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, sob pena de caducidade, de acordo com o art. 18, da Lei Federal n.° 6.766/1979, 
devendo ser protocolado o documento de averbação junto à Divisão de Cadastro Imobiliário 
da Secretaria Municipal de Finanças, com a apresentação dos seguintes documentos: 

 
I - o original da Certidão de Matrícula, atualizada, do imóvel desmembrado, 

expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, ou sua cópia autenticada; 
 

II - comprovante de quitação das taxas municipais decorrentes do pedido de 
desmembramento e de inscrições municipais de imóveis; 

 
III - cópia autenticada do Estatuto Social, com a prova de representação, se for 

pessoa jurídica.  
 
Art. 2° Esta Certidão entrará em vigor na data de sua publicação.  
.  
GABINETE DO SECRETÁRIO, aos 19 dias do mês de dezembro de 2017. 
 
 
 
 

AGENOR MARIANO  
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 
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CERTIDÃO Nº.136/2017 
 

 

O Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o disposto no art. 17, da Lei n° 4.526, de 20 de janeiro de 1972, e Leis Complementares 
n.°s 171, de 29 de maio de 2007 – Plano Diretor de Goiânia, 177, de 09 de janeiro de 2008 e Decreto 
1519, de 21 de junho de 2012, bem como considerando o contido no Processo nº. 69719350/2017 de 
interesse de SPE BRASIL INCORPORAÇÃO 74 LTDA. 

 
 
 R E S  
O L V E: 
 
Art. 1º Ficam aprovados o remembramento e a planta dos Lotes 39/50 e 48, da Quadra E-3, situados à 
Rua 7, Setor Oeste, nesta Capital, objeto das matrículas nº.31.277 e 26.222 do Cartório de Registro de 
Imóveis da 1ª Circunscrição de Goiânia, passando a constituir o Lote 39/50-48, com as seguintes 
características e confrontações: 

 
  

Lote 39/50-48                                   Área                                                                     864,03m²  
Frente para Rua 7..............................................................................................................24,65m 
Fundo confrontando com Lote 47.....................................................................................14,00m         
Lado direito confrontando com Lote 46.........................................................................44,125m 
Lado esquerdo confrontando com Lotes 39, 37 e 35.........................23,125m+10,65m+21,00m 
 
 
Parágrafo único. A aprovação de que trata o caput deste artigo deverá ser averbada, pelo interessado, 
no Cartório de Registro de Imóveis, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade, de 
acordo com o art. 18, da Lei Federal n.° 6.766/1979, devendo ser protocolado o documento de 
averbação junto à Divisão de Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal de Finanças, com a 
apresentação dos seguintes documentos: 
 
I - o original da Certidão de Matrícula, atualizada, do imóvel remembrado, expedida pelo Cartório de 
Registro de Imóveis competente, ou sua cópia autenticada; 
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II - comprovante de quitação das taxas municipais decorrentes do pedido de remembramento e de 
inscrições municipais de imóveis; 
 
III - cópia autenticada do Estatuto Social, com a prova de representação, se for pessoa jurídica.  

 
Art. 2° Esta Certidão entrará em vigor na data de sua publicação.  
 

 
 

GABINETE DO SECRETÁRIO, aos 19dias do mês de dezembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENOR MARIANO 
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 
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CERTIDÃO Nº137/2017 

O Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 17, da Lei n° 4.526, de 20 de janeiro 
de 1972, e Leis Complementares n.°s 171, de 29 de maio de 2007 – Plano Diretor de Goiânia, 
177, de 09 de janeiro de 2008 e Decreto 1519, de 21 de junho de 2012, bem como 
considerando o contido no Processo 70600323/2017 de interesse de LUSANE 

AGROPECUÁRIA LTDA E OUTRA; 

R E S O L V E: 

Art. 1º Ficam aprovado o desmembramento e a planta do Lote 01/21, da 

Quadra 18, situado entre as Ruas VN‐13,  VN‐16,  VN‐17,  VN‐21  e  VN‐27, do Residencial 

Brisas do Cerrado, nesta Capital, objeto da matrícula nº. 76.924 do Cartório de Registro de 
Imóveis da 4ª Circunscrição de Goiânia, passando a constituir os Lotes 01 a 25 com as 
seguintes características e confrontações: 

Lote 01 Área 270,62m²
Frente para Rua VN-16 .................................................................................................... 10,40m 
Fundo confrontando com Lotes 23 e 22 ......................................................................... 11,249m 
Lado direito confrontando com Lote 02...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 25.......................................................................25,00m 

Lote 02 Área 270,62m²    
Frente para Rua VN-16 .................................................................................................... 10,40m 
Fundo confrontando com Lotes 22 e 21 ......................................................................... 11,249m 
Lado direito confrontando com Lote 03...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 01.......................................................................25,00m 
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Lote 03                            Área                                                                                      270,62m²                        
Frente para Rua VN-16 .................................................................................................... 10,40m 
Fundo confrontando com Lotes 20 e 21 ......................................................................... 11,249m 
Lado direito confrontando com Lote 04...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 02.......................................................................25,00m 
 
 

Lote 04                            Área                                                                                      270,62m²                        
Frente para Rua VN-16 .................................................................................................... 10,40m 
Fundo confrontando com Lotes 20 e 19 ......................................................................... 11,249m 
Lado direito confrontando com Lote 05...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 03.......................................................................25,00m 
 
 

Lote 05                            Área                                                                                      270,62m²                        
Frente para Rua VN-16 .................................................................................................... 10,40m 
Fundo confrontando com Lotes 19 e 18 ......................................................................... 11,249m 
Lado direito confrontando com Lote 06...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 04.......................................................................25,00m 
 
 

Lote 06                            Área                                                                                      270,62m²                        
Frente para Rua VN-16 .................................................................................................... 10,40m 
Fundo confrontando com Lotes 18 e 17 ......................................................................... 11,249m 
Lado direito confrontando com Lote 07...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 05.......................................................................25,00m  

 
 
Lote 07                            Área                                                                                      270,62m²                        
Frente para Rua VN-16 .................................................................................................... 10,40m 
Fundo confrontando com Lotes 17 e 16 ......................................................................... 11,249m 
Lado direito confrontando com Lote 08...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 06.......................................................................25,00m 
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Lote 08                            Área                                                                                      270,62m²                        
Frente para Rua VN-16 .................................................................................................... 10,40m 
Fundo confrontando com Lotes 16 e 15 ......................................................................... 11,249m 
Lado direito confrontando com Lote 09...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 07.......................................................................25,00m 
 

Lote 09                            Área                                                                                      270,62m²                        
Frente para Rua VN-16 .................................................................................................... 10,40m 
Fundo confrontando com Lotes 15 e 14 ......................................................................... 11,249m 
Lado direito confrontando com Lote 10...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 08.......................................................................25,00m 
 

Lote 10                            Área                                                                                      270,62m²                       
Frente para Rua VN-16 .................................................................................................... 10,40m 
Fundo confrontando com Lotes 14 e 13 ......................................................................... 11,249m 
Lado direito confrontando com Lote 11...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 09.......................................................................25,00m 
 

Lote 11                            Área                                                                                      270,62m²                        
Frente para Rua VN-16 .................................................................................................... 10,40m 
Fundo confrontando com Lote 13 .................................................................................. 11,249m 
Lado direito confrontando com Lote 12...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 10.......................................................................25,00m 
 

Lote 12                            Área                                                                                      492,31m²                        
Frente para Rua VN-16 .................................................................................................. 11,047m 
Fundo confrontando com Rua VN-27 .............................................................................. 23,03m 
Lado direito confrontando com Rua VN-13.......................................................................5,81m 
Lado esquerdo confrontando com Lotes 11 e 13..................................................25,00m+6,69m 
Pela linha de chanfrado confluência das Ruas VN-13/VN-27............................................7,11m 
Pela linha de chanfrado confluência das Ruas VN-16 c/ Rua VN-13................................8,82m 
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Lote 13                            Área                                                                                      432,28m²                        
Frente para confluência das Ruas VN-27 e VN-17 .............................................. 25,11m+9,29m 
Fundo confrontando com Lotes 11 e 10 ......................................................................... 22,333m 
Lado direito confrontando com Lote 14...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 12.......................................................................25,00m 
 
 

Lote 14                            Área                                                                                      274,04m²                        
Frente para Rua VN-17 .................................................................................................. 11,506m 
Fundo confrontando com Lote 09 .................................................................................. 10,420m 
Lado direito confrontando com Lote 15...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 13.......................................................................25,00m 
 
 

Lote 15                            Área                                                                                      270,34m²                        
Frente para Rua VN-17 .................................................................................................. 11,207m 
Fundo confrontando com Lotes 09 e 08 ......................................................................... 10,420m 
Lado direito confrontando com Lote 16...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 14.......................................................................25,00m 
 
 

Lote 16                            Área                                                                                      270,34m²                        
Frente para Rua VN-17 .................................................................................................. 11,207m 
Fundo confrontando com Lotes 08 e 07 ......................................................................... 10,420m 
Lado direito confrontando com Lote 17...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 15.......................................................................25,00m 
 
 

Lote 17                            Área                                                                                      270,34m²                        
Frente para Rua VN-17 .................................................................................................. 11,207m 
Fundo confrontando com Lotes 07 e 06 ......................................................................... 10,420m 
Lado direito confrontando com Lote 18...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 16.......................................................................25,00m 
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Lote 18                            Área                                                                                      270,34m²                        
Frente para Rua VN-17 .................................................................................................. 11,207m 
Fundo confrontando com Lotes 06 e 05 ......................................................................... 10,420m 
Lado direito confrontando com Lote 19...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 17.......................................................................25,00m 
 
 

Lote 19                            Área                                                                                      270,34m²                        
Frente para Rua VN-17 .................................................................................................. 11,207m 
Fundo confrontando com Lotes 05 e 04 ......................................................................... 10,420m 
Lado direito confrontando com Lote 20...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 18.......................................................................25,00m 
 
 

Lote 20                            Área                                                                                      270,34m²                        
Frente para Rua VN-17 .................................................................................................. 11,207m 
Fundo confrontando com Lotes 04 e 03 ......................................................................... 10,420m 
Lado direito confrontando com Lote 21...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 19.......................................................................25,00m 
 
 

Lote 21                            Área                                                                                      270,34m²                        
Frente para Rua VN-17 .................................................................................................. 11,207m 
Fundo confrontando com Lotes 03 e 02 ......................................................................... 10,420m 
Lado direito confrontando com Lote 22...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 20.......................................................................25,00m 
 

Lote 22                            Área                                                                                      270,34m²                        
Frente para Rua VN-17 .................................................................................................. 11,207m 
Fundo confrontando com Lotes 02 e 01 ......................................................................... 10,420m 
Lado direito confrontando com Lote 23...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 21.......................................................................25,00m 
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Lote 23                            Área                                                                                      270,34m²                        
Frente para Rua VN-17 .................................................................................................. 11,207m 
Fundo confrontando com Lotes 01 e 25 ......................................................................... 10,420m 
Lado direito confrontando com Lote 24...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 22.......................................................................25,00m 
 
 

Lote 24                            Área                                                                                      346,37m²                        
Frente para Rua VN-17 .................................................................................................... 10,00m 
Fundo confrontando com Lote 01 .................................................................................. 13,712m 
Lado direito confrontando com Rua VN-21.....................................................................20,00m 
Lado esquerdo confrontando com Lote 23.......................................................................25,00m 
Pela linha de chanfrado confluência das Ruas VN-21/VN-17...........................................7,01m 
 
 

Lote 25                            Área                                                                                      381,27m²                       
Frente para Rua VN-16 .................................................................................................... 10,00m 
Fundo confrontando com Lotes 24 e 23 ......................................................................... 16,498m 
Lado direito confrontando com Lote 01...........................................................................25,00m 
Lado esquerdo confrontando com Rua VN-21.................................................................20,00m 
Pela linha de chanfrado confluência das RuasVN-16/VN-21............................................7,14m 
 
Parágrafo único. A aprovação de que trata o caput deste artigo deverá ser averbada, pelo 
interessado, no Cartório de Registro de Imóveis, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob 
pena de caducidade, de acordo com o art. 18, da Lei Federal n.° 6.766/1979, devendo ser 
protocolado o documento de averbação junto à Divisão de Cadastro Imobiliário da Secretaria 
Municipal de Finanças, com a apresentação dos seguintes documentos: 

 
I - o original da Certidão de Matrícula, atualizada, do imóvel desmembrado, expedida pelo 
Cartório de Registro de Imóveis competente, ou sua cópia autenticada; 
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II - comprovante de quitação das taxas municipais decorrentes do pedido de 
desmembramento e de inscrições municipais de imóveis; 

 
III - cópia autenticada do Estatuto Social, com a prova de representação, se for pessoa 
jurídica.  
 
Art. 2° Esta Certidão entrará em vigor na data de sua publicação.  

  
 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO, aos 18 dias do mês de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

AGENOR MARIANO  
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 
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PORTARIA Nº  0042/2017 – SEPLANH 

 

Dispõe sobre procedimentos de restauração e 
de reconstituição de autos de processos 
administrativos desaparecidos, extraviados, 
incompletos ou destruídos. 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO, no 

uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 2869, de 26 de 

novembro de 2015 e ainda, tendo em vista o disposto na Lei Municipal 9.861/16, 

 

RESOLVE:  

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º. Os processos administrativos autuados na Secretaria Municipal de Planejamento 

Urbano e Habitação – SEPLANH, que estiverem desaparecidos, extraviados, incompletos ou 

destruídos, serão submetidos ao procedimento de restauração ou reconstituição, nos termos 

desta Portaria. 

Parágrafo Único. As disposições desta Portaria aplicam-se a processos administrativos 

findos, processos administrativos em tramitação e, no que couber, a processos administrativos 

eletrônicos. 

 

Art. 2º. Para fins desta Portaria, consideram-se: 

I – processos administrativos findos: aqueles cujos autos tenham sido arquivados deferidos 

ou indeferidos; 

II – restauração de autos de processos administrativos: recuperação de autos de processos 

nas hipóteses de destruição parcial, desaparecimento parcial ou extravio parcial; 

III – reconstituição de autos de processos administrativos: recuperação de autos de 

processos nas hipóteses de desaparecimento, extravio ou destruição total. 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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DOS PROCEDIMENTOS DE RESTAURAÇÃO E RECONSTITUIÇÃO DE 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

 

Art. 3º. A restauração ou reconstituição de autos de processos administrativos será 

determinada pelo Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação mediante 

Portaria específica de cada caso, contendo a indicação do número e natureza dos autos 

desaparecidos, extraviados ou destruídos, da síntese do seu objeto e do nome das partes 

interessadas, ressalvados os casos de sigilo. 

 

Art. 4º. O procedimento de restauração ou reconstituição será realizado na respectiva área 

técnica responsável pela análise do requerimento objeto dos autos. 

 

Art. 5º. As unidades responsáveis pela tramitação e análise dos autos fornecerão cópias de 

documentos necessários à formação dos novos autos, quando solicitados pelo Secretário ou 

determinado por ele, conforme o caso. 

§ 1º. A solicitação ou determinação conterá prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento da 

diligência, podendo a unidade demandada, mediante justificativa, requerer a sua prorrogação. 

§ 2º. Caso não seja possível atender à solicitação ou determinação, a unidade demandada 

apresentará justificativa em expediente formal, a qual será anexada aos autos do processo 

administrativo restaurado ou reconstituído. 

 

Art. 6º. O Secretário ou designado por este, conforme o caso, determinará as diligências 

externas que entender necessárias junto às partes e interessados. 

§ 1º. As partes e interessados serão notificados via publicação no Diário Oficial do Município 

para, no prazo de 60 (sessenta) dias apresentarem as cópias dos documentos e requerimentos 

que constam do processo original. 

§ 2º. As demais diligências externas serão cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, o qual 

poderá ser prorrogado por solicitação das partes e interessados, a critério do Secretário 

Municipal de Planejamento Urbano e Habitação. 

 

Art. 7º. Concluído o procedimento de restauração ou reconstituição pela área responsável, 

serão adotadas as seguintes medidas: 

I – tratando-se de processo administrativo em andamento, o responsável pelo procedimento 

determinará que o processo retome a sua tramitação regular; ou  
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II – tratando-se de processo administrativo findo, o responsável pelo procedimento 

determinará o encaminhamento dos autos ao arquivo. 

Parágrafo Único. A área responsável formalizará a conclusão do procedimento por meio de 

emissão de Termo próprio e publicação no Diário Oficial do Município. 

 

Art. 8º. Verificada a impossibilidade de restauração ou reconstituição dos autos, serão 

tomadas as seguintes providências: 

I – tratando-se de processo administrativo em andamento, se o responsável entender que 

inexistem elementos suficientes para o processo retomar a tramitação regular, determinará a 

emissão de Termo próprio e o seu arquivamento, cientificando as partes e interessados, bem 

como o Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação; 

II – tratando-se de processo administrativo findo, o responsável determinará a emissão de 

Termo próprio e, após, o encaminhamento dos autos ao arquivo, cientificando as partes e 

interessados, bem como o Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação. 

§ 1º. Na hipótese do inciso I, se surgirem elementos novos e suficientes para restauração ou 

reconstituição dos autos, o responsável, de ofício ou mediante provocação, determinará o 

desarquivamento do processo para sua tramitação regular. 

§ 2º. Na hipótese do inciso II, se surgirem elementos novos e suficientes para restauração ou 

reconstituição dos autos, o responsável, após a adoção das medidas que ensejaram a 

instauração do procedimento de restauração ou reconstituição, determinará o encaminhamento 

dos autos para o arquivo. 

 

Art. 9º. Localizados os autos desaparecidos ou extraviados, serão a eles anexado ou 

reconstituído, sendo considerado processo principal o que estiver em fase mais adiantada de 

instrução. 

§ 1º. O termo de apensamento conterá a indicação de que a medida se fundamente no caput 

deste artigo. 

§ 2º. Se os autos considerados principais forem resultantes da reconstituição, o agente 

responsável fará o confronto das peças processuais copiadas com as originais e certificará a 

integralidade e autenticidade da documentação. 

§ 3º. Se o agente responsável constatar divergência na documentação, determinará a 

notificação das partes para que, no prazo comum de 60 (sessenta) dias, se manifestem, findo 

os autos, com ou sem manifestação, para decisão. 

 



Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação  
 
 

Av.do Cerrado, nº 999, Park Lozandes, 
Paço Municipal, Bloco E, 1º andar – Goiânia‐Go 
CEP:74884‐900   Tel: 55 62 3524‐6391 
 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 10. Nas hipóteses de desaparecimento, extravio ou destruição de autos de processos 

apensados, o procedimento de restauração ou reconstituição será realizado pela unidade 

responsável por apreciar a matéria do processo principal. 

 

Art. 11. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

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

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

URBANO E HABITAÇÃO, aos 18 dias do mês de dezembro do ano de 2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 

AGENOR MARIANO 
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 



 
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 

 
 

Av. do Cerrado, nº 999, Park Lozandes, 
Paço Municipal, Térreo e 1º andar, Bloco E – Goiânia – GO. 
CEP: 74884‐900 – Tel.: 556235246302 / 6303 
seplanh.gabinete@gmail.com 

 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 

HABITAÇÃO – SEPLANH, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 02.375.243.0001-30, doravante denominada NOTIFICANTE, neste ato representada 

pelo seu titular, AGENOR MARIANO DA SILVA NETO, com base na Lei Federal nº 

8.666/1993, Decreto 2.869 de 26 de novembro de 2015 – Regimento Interno da Secretaria 

Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, decorrente do Parecer Jurídico nº 20/2017 da 

Procuradoria Especial do Patrimônio Imobiliário/Procuradoria Geral do Município de Goiânia, 

bem como conforme previsto na Portaria nº 008/2017 – SEPLANH, publicada no Diário 

Oficial do Município em sua Edição nº 6525 de 08 de março de 2017, vem NOTIFICAR a Sra. 

Arlinda Cordeiro da Cruz, Processo nº49907036, doravante denominada NOTIFICADA, 

para que compareça no prazo de 15(quinze) dias a contar da data da publicação na Av. Cerrado, 

nº 999, Park Lozandes, Paço Municipal, 1º andar, Bloco E, Goiânia-GO, na sala da 

Superintendência de Habitação e Regularização Fundiária para tratar de assunto referente ao 

imóvel citado (Horário de funcionamento das 8hrs as 12hrs e das 14hrs as 18hrs, de segunda a 

sexta feira. Comparecer munido dos documentos pessoais, em caso de revelia será tomado as 

devidas providências para desocupação imediata do imóvel. 

 

Goiânia, 19 de dezembro de 2017. 

 

 

Agenor Mariano 

Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 

 

 

RECEBIDO EM:  

DATA: _______/_______/_______  

RESPONSÁVEL: ____________________________________________________________. 

CPF.: _______________________________ . 

 



 
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 

 
 

Av. do Cerrado, nº 999, Park Lozandes, 
Paço Municipal, Térreo e 1º andar, Bloco E – Goiânia – GO. 
CEP: 74884‐900 – Tel.: 556235246302 / 6303 
seplanh.gabinete@gmail.com 

 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 

HABITAÇÃO – SEPLANH, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 02.375.243.0001-30, doravante denominada NOTIFICANTE, neste ato representada 

pelo seu titular, AGENOR MARIANO DA SILVA NETO, com base na Lei Federal nº 

8.666/1993, Decreto 2.869 de 26 de novembro de 2015 – Regimento Interno da Secretaria 

Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, decorrente do Parecer Jurídico nº 20/2017 da 

Procuradoria Especial do Patrimônio Imobiliário/Procuradoria Geral do Município de Goiânia, 

bem como conforme previsto na Portaria nº 008/2017 – SEPLANH, publicada no Diário 

Oficial do Município em sua Edição nº 6525 de 08 de março de 2017, vem NOTIFICAR a Sra. 

Cleusa Fatima da Silva, Processo nº46285603, doravante denominada NOTIFICADA, para 

que compareça no prazo de 15(quinze) dias a contar da data da publicação na Av. Cerrado, nº 

999, Park Lozandes, Paço Municipal, 1º andar, Bloco E, Goiânia-GO, na sala da 

Superintendência de Habitação e Regularização Fundiária para tratar de assunto referente ao 

imóvel citado (Horário de funcionamento das 8hrs as 12hrs e das 14hrs as 18hrs, de segunda a 

sexta feira. Comparecer munido dos documentos pessoais, em caso de revelia será tomado as 

devidas providências para desocupação imediata do imóvel. 

 

Goiânia, 19 de dezembro de 2017. 

 

 

Agenor Mariano 

Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 

 

 

RECEBIDO EM:  

DATA: _______/_______/_______  

RESPONSÁVEL: ____________________________________________________________. 

CPF.: _______________________________ . 

 



 
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 

 
 

Av. do Cerrado, nº 999, Park Lozandes, 
Paço Municipal, Térreo e 1º andar, Bloco E – Goiânia – GO. 
CEP: 74884‐900 – Tel.: 556235246302 / 6303 
seplanh.gabinete@gmail.com 

 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 

HABITAÇÃO – SEPLANH, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 02.375.243.0001-30, doravante denominada NOTIFICANTE, neste ato representada 

pelo seu titular, AGENOR MARIANO DA SILVA NETO, com base na Lei Federal nº 

8.666/1993, Decreto 2.869 de 26 de novembro de 2015 – Regimento Interno da Secretaria 

Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, decorrente do Parecer Jurídico nº 20/2017 da 

Procuradoria Especial do Patrimônio Imobiliário/Procuradoria Geral do Município de Goiânia, 

bem como conforme previsto na Portaria nº 008/2017 – SEPLANH, publicada no Diário 

Oficial do Município em sua Edição nº 6525 de 08 de março de 2017, vem NOTIFICAR a Sra. 

Elisa Marcola Silva, Processo nº59383671, doravante denominada NOTIFICADA, para que 

compareça no prazo de 15(quinze) dias a contar da data da publicação na Av. Cerrado, nº 999, 

Park Lozandes, Paço Municipal, 1º andar, Bloco E, Goiânia-GO, na sala da Superintendência 

de Habitação e Regularização Fundiária para tratar de assunto referente ao imóvel citado 

(Horário de funcionamento das 8hrs as 12hrs e das 14hrs as 18hrs, de segunda a sexta feira. 

Comparecer munido dos documentos pessoais, em caso de revelia será tomado as devidas 

providências para desocupação imediata do imóvel. 

 

Goiânia, 19 de dezembro de 2017. 

 

 

Agenor Mariano 

Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 

 

 

RECEBIDO EM:  

DATA: _______/_______/_______  

RESPONSÁVEL: ____________________________________________________________. 

CPF.: _______________________________ . 

 



 
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 

 
 

Av. do Cerrado, nº 999, Park Lozandes, 
Paço Municipal, Térreo e 1º andar, Bloco E – Goiânia – GO. 
CEP: 74884‐900 – Tel.: 556235246302 / 6303 
seplanh.gabinete@gmail.com 

 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 

HABITAÇÃO – SEPLANH, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 02.375.243.0001-30, doravante denominada NOTIFICANTE, neste ato representada 

pelo seu titular, AGENOR MARIANO DA SILVA NETO, com base na Lei Federal nº 

8.666/1993, Decreto 2.869 de 26 de novembro de 2015 – Regimento Interno da Secretaria 

Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, decorrente do Parecer Jurídico nº 20/2017 da 

Procuradoria Especial do Patrimônio Imobiliário/Procuradoria Geral do Município de Goiânia, 

bem como conforme previsto na Portaria nº 008/2017 – SEPLANH, publicada no Diário 

Oficial do Município em sua Edição nº 6525 de 08 de março de 2017, vem NOTIFICAR a Sra. 

Francisca do Espirito Santo Muniz, Processo nº36894679, doravante denominada 

NOTIFICADA, para que compareça no prazo de 15(quinze) dias a contar da data da 

publicação na Av. Cerrado, nº 999, Park Lozandes, Paço Municipal, 1º andar, Bloco E, 

Goiânia-GO, na sala da Superintendência de Habitação e Regularização Fundiária para tratar de 

assunto referente ao imóvel citado (Horário de funcionamento das 8hrs as 12hrs e das 14hrs as 

18hrs, de segunda a sexta feira. Comparecer munido dos documentos pessoais, em caso de 

revelia será tomado as devidas providências para desocupação imediata do imóvel. 

 

Goiânia, 19 de dezembro de 2017. 

 

 

Agenor Mariano 

Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 

 

 

RECEBIDO EM:  

DATA: _______/_______/_______  

RESPONSÁVEL: ____________________________________________________________. 

CPF.: _______________________________ . 

 



 
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 

 
 

Av. do Cerrado, nº 999, Park Lozandes, 
Paço Municipal, Térreo e 1º andar, Bloco E – Goiânia – GO. 
CEP: 74884‐900 – Tel.: 556235246302 / 6303 
seplanh.gabinete@gmail.com 

 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 

HABITAÇÃO – SEPLANH, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 02.375.243.0001-30, doravante denominada NOTIFICANTE, neste ato representada 

pelo seu titular, AGENOR MARIANO DA SILVA NETO, com base na Lei Federal nº 

8.666/1993, Decreto 2.869 de 26 de novembro de 2015 – Regimento Interno da Secretaria 

Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, decorrente do Parecer Jurídico nº 20/2017 da 

Procuradoria Especial do Patrimônio Imobiliário/Procuradoria Geral do Município de Goiânia, 

bem como conforme previsto na Portaria nº 008/2017 – SEPLANH, publicada no Diário 

Oficial do Município em sua Edição nº 6525 de 08 de março de 2017, vem NOTIFICAR a Sra. 

Helena Lucia de Oliveira Ribeiro, Processo nº35551417, doravante denominada 

NOTIFICADA, para que compareça no prazo de 15(quinze) dias a contar da data da 

publicação na Av. Cerrado, nº 999, Park Lozandes, Paço Municipal, 1º andar, Bloco E, 

Goiânia-GO, na sala da Superintendência de Habitação e Regularização Fundiária para tratar de 

assunto referente ao imóvel citado (Horário de funcionamento das 8hrs as 12hrs e das 14hrs as 

18hrs, de segunda a sexta feira. Comparecer munido dos documentos pessoais, em caso de 

revelia será tomado as devidas providências para desocupação imediata do imóvel. 

 

Goiânia, 19 de dezembro de 2017. 

 

 

Agenor Mariano 

Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 

 

 

RECEBIDO EM:  

DATA: _______/_______/_______  

RESPONSÁVEL: ____________________________________________________________. 

CPF.: _______________________________ . 

 



 
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 

 
 

Av. do Cerrado, nº 999, Park Lozandes, 
Paço Municipal, Térreo e 1º andar, Bloco E – Goiânia – GO. 
CEP: 74884‐900 – Tel.: 556235246302 / 6303 
seplanh.gabinete@gmail.com 

 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 

HABITAÇÃO – SEPLANH, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 02.375.243.0001-30, doravante denominada NOTIFICANTE, neste ato representada 

pelo seu titular, AGENOR MARIANO DA SILVA NETO, com base na Lei Federal nº 

8.666/1993, Decreto 2.869 de 26 de novembro de 2015 – Regimento Interno da Secretaria 

Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, decorrente do Parecer Jurídico nº 20/2017 da 

Procuradoria Especial do Patrimônio Imobiliário/Procuradoria Geral do Município de Goiânia, 

bem como conforme previsto na Portaria nº 008/2017 – SEPLANH, publicada no Diário 

Oficial do Município em sua Edição nº 6525 de 08 de março de 2017, vem NOTIFICAR a Sra. 

Liberalina Thurler Barbosa, Processo nº59384198, doravante denominada NOTIFICADA, 

para que compareça no prazo de 15(quinze) dias a contar da data da publicação na Av. Cerrado, 

nº 999, Park Lozandes, Paço Municipal, 1º andar, Bloco E, Goiânia-GO, na sala da 

Superintendência de Habitação e Regularização Fundiária para tratar de assunto referente ao 

imóvel citado (Horário de funcionamento das 8hrs as 12hrs e das 14hrs as 18hrs, de segunda a 

sexta feira. Comparecer munido dos documentos pessoais, em caso de revelia será tomado as 

devidas providências para desocupação imediata do imóvel. 

 

Goiânia, 19 de dezembro de 2017. 

 

 

Agenor Mariano 

Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 

 

 

RECEBIDO EM:  

DATA: _______/_______/_______  

RESPONSÁVEL: ____________________________________________________________. 

CPF.: _______________________________ . 

 



 
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 

 
 

Av. do Cerrado, nº 999, Park Lozandes, 
Paço Municipal, Térreo e 1º andar, Bloco E – Goiânia – GO. 
CEP: 74884‐900 – Tel.: 556235246302 / 6303 
seplanh.gabinete@gmail.com 

 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 

HABITAÇÃO – SEPLANH, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 02.375.243.0001-30, doravante denominada NOTIFICANTE, neste ato representada 

pelo seu titular, AGENOR MARIANO DA SILVA NETO, com base na Lei Federal nº 

8.666/1993, Decreto 2.869 de 26 de novembro de 2015 – Regimento Interno da Secretaria 

Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, decorrente do Parecer Jurídico nº 20/2017 da 

Procuradoria Especial do Patrimônio Imobiliário/Procuradoria Geral do Município de Goiânia, 

bem como conforme previsto na Portaria nº 008/2017 – SEPLANH, publicada no Diário 

Oficial do Município em sua Edição nº 6525 de 08 de março de 2017, vem NOTIFICAR a Sra. 

Maria de Lourdes dos Santos, Processo nº71271731, doravante denominada NOTIFICADA, 

para que compareça no prazo de 15(quinze) dias a contar da data da publicação na Av. Cerrado, 

nº 999, Park Lozandes, Paço Municipal, 1º andar, Bloco E, Goiânia-GO, na sala da 

Superintendência de Habitação e Regularização Fundiária para tratar de assunto referente ao 

imóvel citado (Horário de funcionamento das 8hrs as 12hrs e das 14hrs as 18hrs, de segunda a 

sexta feira. Comparecer munido dos documentos pessoais, em caso de revelia será tomado as 

devidas providências para desocupação imediata do imóvel. 

 

Goiânia, 19 de dezembro de 2017. 

 

 

Agenor Mariano 

Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 

 

 

RECEBIDO EM:  

DATA: _______/_______/_______  

RESPONSÁVEL: ____________________________________________________________. 

CPF.: _______________________________ . 

 



 
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 

 
 

Av. do Cerrado, nº 999, Park Lozandes, 
Paço Municipal, Térreo e 1º andar, Bloco E – Goiânia – GO. 
CEP: 74884‐900 – Tel.: 556235246302 / 6303 
seplanh.gabinete@gmail.com 

 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 

HABITAÇÃO – SEPLANH, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 02.375.243.0001-30, doravante denominada NOTIFICANTE, neste ato representada 

pelo seu titular, AGENOR MARIANO DA SILVA NETO, com base na Lei Federal nº 

8.666/1993, Decreto 2.869 de 26 de novembro de 2015 – Regimento Interno da Secretaria 

Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, decorrente do Parecer Jurídico nº 20/2017 da 

Procuradoria Especial do Patrimônio Imobiliário/Procuradoria Geral do Município de Goiânia, 

bem como conforme previsto na Portaria nº 008/2017 – SEPLANH, publicada no Diário 

Oficial do Município em sua Edição nº 6525 de 08 de março de 2017, vem NOTIFICAR a Sr. 

Saullo Rodrigues Barboza, Processo nº71339297, doravante denominada NOTIFICADA, 

para que compareça no prazo de 15(quinze) dias a contar da data da publicação na Av. Cerrado, 

nº 999, Park Lozandes, Paço Municipal, 1º andar, Bloco E, Goiânia-GO, na sala da 

Superintendência de Habitação e Regularização Fundiária para tratar de assunto referente ao 

imóvel citado (Horário de funcionamento das 8hrs as 12hrs e das 14hrs as 18hrs, de segunda a 

sexta feira. Comparecer munido dos documentos pessoais, em caso de revelia será tomado as 

devidas providências para desocupação imediata do imóvel. 

 

Goiânia, 19 de dezembro de 2017. 

 

 

Agenor Mariano 

Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 

 

 

RECEBIDO EM:  

DATA: _______/_______/_______  

RESPONSÁVEL: ____________________________________________________________. 

CPF.: _______________________________ . 

 



 
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 

 
 

Av. do Cerrado, nº 999, Park Lozandes, 
Paço Municipal, Térreo e 1º andar, Bloco E – Goiânia – GO. 
CEP: 74884‐900 – Tel.: 556235246302 / 6303 
seplanh.gabinete@gmail.com 

 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 

HABITAÇÃO – SEPLANH, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 02.375.243.0001-30, doravante denominada NOTIFICANTE, neste ato representada 

pelo seu titular, AGENOR MARIANO DA SILVA NETO, com base na Lei Federal nº 

8.666/1993, Decreto 2.869 de 26 de novembro de 2015 – Regimento Interno da Secretaria 

Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, decorrente do Parecer Jurídico nº 20/2017 da 

Procuradoria Especial do Patrimônio Imobiliário/Procuradoria Geral do Município de Goiânia, 

bem como conforme previsto na Portaria nº 008/2017 – SEPLANH, publicada no Diário 

Oficial do Município em sua Edição nº 6525 de 08 de março de 2017, vem NOTIFICAR a Sr. 

Warley Botelho, Processo nº70632462, doravante denominada NOTIFICADA, para que 

compareça no prazo de 15(quinze) dias a contar da data da publicação na Av. Cerrado, nº 999, 

Park Lozandes, Paço Municipal, 1º andar, Bloco E, Goiânia-GO, na sala da Superintendência 

de Habitação e Regularização Fundiária para tratar de assunto referente ao imóvel citado 

(Horário de funcionamento das 8hrs as 12hrs e das 14hrs as 18hrs, de segunda a sexta feira. 

Comparecer munido dos documentos pessoais, em caso de revelia será tomado as devidas 

providências para desocupação imediata do imóvel. 

 

Goiânia, 19 de dezembro de 2017. 

 

 

Agenor Mariano 

Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 

 

 

RECEBIDO EM:  

DATA: _______/_______/_______  

RESPONSÁVEL: ____________________________________________________________. 

CPF.: _______________________________ . 
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EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 883/2017  

 

1. ESPÉCIE: Termo Aditivo. 

 

2. FUNDAMENTO: Arts. 61 e 65, II, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, e demais 
legislações pertinentes. 

 

3. CONTRATANTES:  

 

                                      

4. OBJETO:                   

 

 

 

5. VALOR:                           

 

      

6. PROCESSO Nº.:          70755271/2017. 

 

                           Goiânia, 20 de dezembro de 2017. 
             

 
 

    ROBSON PAIXÃO DE AZEVEDO 
Secretário Municipal de Assistência Social 

Constitui objeto do presente Termo Aditivo a retificação da tabela
presente na Cláusula Primeira, em seu item 1.1, assim como a
ratificação das demais cláusulas e condições do contrato n°
883/2017. 

O valor do contrato permanece em R$ 111.347,85 (cento e
onze mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco
centavos).

MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, com a interveniência da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e a
empresa GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA -ME. 



 

 

 

MUNICÍPIO DE GOIÂNIA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 

 
RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2017 - SEMAS 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS, 

representada por seu titular, Dr. Robson Paixão de Azevedo, nomeado pelo Decreto n. 2689, de 19 
de setembro de 2017, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei Federal nº 
13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Lei Federal n. 8.742/93, e Lei Municipal n. 
8.248, de 19 de janeiro de 2004, torna pública as alterações realizadas no Anexo I – Cronograma, 
para fins de prorrogação dos prazos, e no item 14.3 do Anexo III – Especificações Técnicas, para 
detalhar os grupos de atendimento, conforme a seguir especificado:  

Considerando o item 3.5 do Edital de Chamamento Público n° 001/2017-
SEMAS, que autoriza modificações em caso de pertinência das alegações apresentadas em 
impugnação ao Edital, assim como a Resolução n° 35/2017 que apontou pontos a serem 
alterados; 

Considerando a Discricionariedade Administrativa e o planejamento estratégico 
desta Secretaria; 

 
1 – Prorroga os prazos do processo seletivo, alterando o Anexo I – Cronograma, o qual passa a 
constar com a seguinte redação: 

 

CRONOGRAMA

Publicação do Edital no Diário Oficial do 
Município e no site da Prefeitura Municipal de 
Goiânia – w.w.w.goiânia.go.gov.br 

30/11/17 

Início do prazo para Entrega da(s) Proposta(s) De 01/12/17 

Término do prazo para entrega da(s) Proposta(s) 24/01/17 

Divulgação do Resultado Preliminar do 
Chamamento Público  

Na data provável de 31/01/18 

Prazo para interposição de recursos em face da 
Divulgação do Resultado Preliminar 

5 dias úteis (01/02/2018 a 07/02/2018) 

Respostas aos Recursos e Divulgação do 
Resultado Final do Chamamento Público n. 
001/2017 - SEMAS 

Na data provável de 16/02/2018  

Apresentação dos Planos de Trabalho e 
Documentação obrigatória 

A partir de 19/02/18 - 05/03/18 

Formalização da Parceria Após aprovação do plano de trabalho e 
documentos 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
2 – Inclui detalhamento dos grupos de atendimento por categoria de deficiência no item 14.3 do 
Anexo III – Especificações Técnicas, passando a constar o seguinte: 
 
Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiência e 
suas Famílias - Centro-dia, com 7 grupos de 30 metas, conforme tabela a seguir especificada: 
 

Itens Serviços Grupos Quantidade de 
Usuários por Grupo

1 Serviço de Proteção Social Especial de Média 
Complexidade para Pessoas com Deficiência 
Auditiva e suas Famílias – Centro-dia 

1 (um) 30 (trinta) 

2 Serviço de Proteção Social Especial de Média 
Complexidade para Pessoas com Deficiência 
Física e suas Famílias – Centro-dia 

1 (um) 30 (trinta) 

3 Serviço de Proteção Social Especial de Média 
Complexidade para Pessoas com Deficiência 
Visual e suas Famílias – Centro-dia 

1 (um) 30 (trinta) 

4 Serviço de Proteção Social Especial de Média 
Complexidade para Pessoas com Deficiência 
Intelectual e suas Famílias – Centro-dia 

1 (um) 30 (trinta) 

5 Serviço de Proteção Social Especial de Média 
Complexidade para Pessoas com Deficiência 
Múltipla e suas Famílias – Centro-dia 

1 (um) 30 (trinta) 

6 Serviço de Proteção Social Especial de Média 
Complexidade para Pessoas com Deficiência
Física e suas Famílias – Centro-dia 

2 (dois) 30 (trinta) 

  
3 – Os demais itens do edital permanecem inalterados, devendo ser interpretados, para todos os 
efeitos legais, a partir das modificações ora realizadas. 
 
 
GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL, aos 21 (vinte e 
um) dias do mês de dezembro de 2017. 

 
 

ROBSON PAIXÃO DE AZEVEDO 
Secretário Municipal de Assistência Social 



“A ousadia de fazer cumprir a lei da saúde”______________________________________________________________________ 

Av. Tocantins, nº 1.016, Qd. 35ª – Lt. 02 – Setor Aeroporto. 
CEP: 74075‐100 – Goiânia‐GO 
Telefone(s): 3524‐2661 / 3524‐1513 / 3524‐2999   ‐   e‐mail: conselhodesaudegoiania@gmail.com 

1

Secretaria Municipal de Saúde 

 Conselho Municipal de Saúde 

Resolução n.o 095/2017 - CMS 

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Goiânia em sua 

227ª Reunião Ordinária, realizada no dia 13 de dezembro de 

2017, no uso de suas competências regimentais e atribuições 

conferidas pela Lei Municipal nº 8.088 de 10 de janeiro de 

2002, e Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 delibera: 

 Considerando o que dispõe a Lei Federal n° 12.527/2011 que regulamenta o direito de

acesso às informações públicas;

 Considerando o que dispõe a Lei Municipal n° 9.262/2013 que regulamenta o direito de

acesso às informações públicas no âmbito do Município de Goiânia;

 Considerando o que dispõe a Lei Complementar 141/12 que regulamenta o artigo 198 da

CF;

 Considerando a Lei Municipal n° 9.143/12., Art. 8°, parágrafo XV que versa sobre

Convênio estabelecido entre o Município de Goiânia e a Fundahc;

 Considerando Oficio/Fundahc/n° 371/2017 que solicita indicação de nome de representante

do Conselho Municipal de Saúde na Comissão Especial de Avaliação – HMDI para atender

ao Convênio n° 05/2012 estabelecido entre,

 Considerando Ofício n° 4705/2017/GS da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia

solicitação indicação de representante do Conselho Municipal de Saúde na Comissão

Especial de Avaliação – HMDI.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Goiânia resolve: 

Aprovar por 13 (treze) votos a favor e 00 (zero) voto contrário e 01 (uma) abstenção de 

voto o nome do conselheiro titular no segmento de usuário o Sr. Walter da Silva Monteiro, 

representando a Central de Movimentos Populares de Goiás – CMP-Go. 
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Secretaria Municipal de Saúde 

 Conselho Municipal de Saúde 

Edivaldo Bernardo de Lima Albertina de Souza Bernardes 
Presidente do Cons.Mun. de Saúde de Goiânia Vice-Presidente do Cons.Mun. de Saúde de Goiânia 

Resolução n° 091/2017 de 30/08/2017 Resolução n° 091/2017 de 30/08/2017 

Leonardo da Silva Neves Ivana Alvarenga da Silva Faria 
1° Secretário do Cons.Mun. de Saúde de Goiânia 2ª Secretária do Cons.Mun. de Saúde de Goiânia 

Resolução n° 091/2017 de 30/08/2017 Resolução n° 091/2017 de 30/08/2017 

Assinatura da Secretária_________________________________ 

Homologo esta resolução em _______/_______/_________ 

Nos termos do inciso 2º do Art. 1º da Lei nº 8.142 de 28/12/90. 
Gestor Municipal 
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Secretaria Municipal de Saúde 

 Conselho Municipal de Saúde 

Resolução n.o 096/2017 - CMS 

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Goiânia em sua 

227ª Reunião Ordinária, realizada no dia 13 de dezembro de 

2017, no uso de suas competências regimentais e atribuições 

conferidas pela Lei Municipal nº 8.088 de 10 de janeiro de 

2002, e Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 delibera: 

 Considerando o que dispõe a Lei Federal n° 12.527/2011 que regulamenta o direito de

acesso às informações públicas;

 Considerando o que dispõe a Lei Municipal n° 9.262/2013 que regulamenta o direito de

acesso às informações públicas no âmbito do Município de Goiânia;

 Considerando o que dispõe a Lei Complementar 141/12 que regulamenta o artigo 198 da

CF;

 Considerando Acórdão TCU n° 1.130/2017;

 Considerando a Resolução CNS n° 453/2012 e a Resolução CNS n° 454/2012 do Conselho

Nacional de Saúde e,

 Considerando a Resolução CNS n° 554/2017 do Conselho Nacional de Saúde.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Goiânia resolve: 

Aprovar por 09 (nove) votos a favor e 00 (zero) voto contrário e 04 (quatro) abstenções de 

votos o Calendário de Reuniões Ordinárias para o ano de 2018 do Conselho Municipal de 

Saúde de Goiânia. 
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Secretaria Municipal de Saúde 

 Conselho Municipal de Saúde 

CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ANO DE 2018 

MÊS / ANO DIA NÚMERO PLENÁRIA 

JANEIRO/2018 31/01/2018 228ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

FEVEREIRO/2018 21/02/2018 229ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

MARÇO/2018 28/03/2018 230ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

ABRIL/2018 25/04/2018 231ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

MAIO/2018 30/05/2018 232ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

JUNHO/2018 27/06/2018 233ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

JULHO/2018 25/07/2018 234ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

AGOSTO/2018 29/08/2018 235ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

SETEMBRO/2018 26/09/2018 236ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

OUTUBRO/2018 31/10/2018 237ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

NOVEMBRO/2018 28/11/2018 238ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DEZEMBRO/2018 12/12/2018 239ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Edivaldo Bernardo de Lima Albertina de Souza Bernardes 
Presidente do Cons.Mun. de Saúde de Goiânia Vice-Presidente do Cons.Mun. de Saúde de Goiânia 

Resolução n° 091/2017 de 30/08/2017 Resolução n° 091/2017 de 30/08/2017 

Leonardo da Silva Neves Ivana Alvarenga da Silva Faria 
1° Secretário do Cons.Mun. de Saúde de Goiânia 2ª Secretária do Cons.Mun. de Saúde de Goiânia 

Resolução n° 091/2017 de 30/08/2017 Resolução n° 091/2017 de 30/08/2017 

Assinatura da Secretária_________________________________ 

Homologo esta resolução em _______/_______/_________ 

Nos termos do inciso 2º do Art. 1º da Lei nº 8.142 de 28/12/90. 
Gestor Municipal 
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Secretaria Municipal de Saúde 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA 
DO HOSPITAL E MATERNIDADE DONA ÍRIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE GOIÂNIA/GOIÁS (SMS/GO)/ 2018 
EDITAL N. 001/2017 

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS), por meio da Escola Municipal de Saúde 

Pública/Comissão de Residência Médica – COREME/SMS/GO-GO, em conformidade com as 

disposições legais vigentes, torna pública a realização do Processo Seletivo para ingresso no 

Programa de Residência Médica 2018 do Hospital e Maternidade Dona Íris, de acordo com as 

normas estabelecidas neste Edital.  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Processo Seletivo será coordenado e realizado pela Escola Municipal de Saúde 

Pública/Comissão de Residência Médica – COREME/SMS/GO-GO, obedecidas às normas e 

condições deste Edital. 

1.1.1. Integram o presente Edital os seguintes anexos: 

a) Anexo I – Cronograma;

b) Anexo II – Modelo de Curriculum Vitae.

1.1.2. No Cronograma do Processo Seletivo constam as datas relativas ao processo, podendo tais 

datas serem modificadas conforme necessidade e conveniência da Instituição. 

1.2. As áreas e especialidades, o número de vagas e a duração dos cursos, com acesso direto (R1) e 

com os pré-requisitos (R1 com pré-requisito), oferecidos para a Residência Médica 2018, estão 

especificados no quadro 01, a seguir: 

Quadro 1 

ÁREAS BÁSICAS E ESPECIALIDADES DE ACESSO DIRETO (R1) 
ÁREA/ESPECIALIDADE VAGAS DURAÇÃO PRÉ-REQUISITO 
Pediatria 6 3 anos Não há 
Ginecologia e Obstetrícia 7 3 anos Não há 
Neonatologia* 3 2 anos Pediatria
Mastologia* 1 2 anos Ginecologia e Obstetrícia 

* Especialidades com pré-requisito de dois anos em serviço credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica
(CNRM) (R1 com pré-requisito). 

2. DAS INSCRIÇÕES E DA ISENÇÃO DE PAGAMENTO

2.1. Das Inscrições 
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2.1.1. A inscrição no presente Processo Seletivo implica automaticamente o pleno conhecimento e a 

tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital e demais instrumentos reguladores, dos 

quais o candidato ou seu procurador legal não poderão alegar desconhecimento. 

2.1.2. Antes de se inscrever no Processo Seletivo, o candidato deverá ler o Edital, incluindo seus 

Anexos, para certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 

2.1.3. Quando da realização da inscrição, o candidato assume, sob as penas da lei, conhecer as 

instruções específicas do Processo Seletivo e possuir os documentos comprobatórios para satisfação 

das condições exigidas à época da matrícula, caso contrário poderá ser impedido de matricular-se. 

2.1.4. As inscrições para quaisquer áreas/especialidades serão realizadas durante o período que 

consta no Cronograma deste Processo Seletivo, (Anexo I deste Edital), exclusivamente via internet, 

no endereço eletrônico <www.ceremgoias.org.br>. 

2.1.5. Antes de realizar a inscrição, o candidato deve, inicialmente, preencher o formulário 

disponível no endereço eletrônico <www.ceremgoias.org.br>.  

2.1.6. Ao efetuar a inscrição, o candidato deverá registrar, no formulário de inscrição, a 

área/especialidade para a qual pretende concorrer, assumindo as consequências de eventuais erros 

advindos dessa opção. 

2.1.7. O candidato deverá optar por apenas uma área/especialidade, sem possibilidade de alteração. 

2.1.8. O candidato ao acesso direto, ao efetuar sua inscrição, deverá informar se é ou foi inscrito no 

Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB), programa criado pela 

Portaria Interministerial n. 2.087, de 01 de setembro de 2011, conforme item 9 deste Edital, 

devendo cumprir as demais formalidades exigidas no presente Edital. O candidato deverá informar, 

também, o respectivo ano de atuação no PROVAB. 

2.1.9. O candidato ao acesso a especialidades, ao efetuar sua inscrição, deverá informar se é ou foi, 

e o respectivo ano, inscrito no Programa de Residência em Medicina de Família e 

Comunidade/Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC), devendo cumprir as demais 

formalidades exigidas no presente Edital. 

2.1.10. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá proceder da seguinte forma:  

a) acessar na internet a página da Comissão Estadual de Residência Médica – CEREM/GO, no

endereço eletrônico <www.ceremgoias.org.br>, no link referente à Residência Médica a partir da 

data de abertura de inscrição, até às 23h59min do seu último dia; 

b) preencher todos os campos do Formulário de Inscrição, conferir os dados digitados e confirmá-

los, de acordo com as orientações e os procedimentos contidos na página de inscrição; 

c) imprimir o formulário de inscrição;
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d) efetuar o pagamento da taxa de inscrição como se segue:.

2.1.11. O candidato só poderá concorrer a uma única área e especialidade. 

2.1.12. Após 23h59min do último dia de inscrição, não será possível realizar a inscrição. 

2.1.13. O valor da inscrição será de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). 

2.1.14. Para o pagamento dessa taxa, o candidato, deverá realizar dois depósitos, sendo que 85% 

totalizando R$ 467,50 (Quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) é a taxa da 

COREME/SMS a ser depositada em favor da FUNDAHC, junto ao Banco do Brasil, Agência nº 86-

8, C/C nº 18.635-X. Os 15% restantes correspondem à taxa da CEREM/GO (Comissão Estadual de 

Residência Médica em Goiás), totalizando o valor de R$ 82,50 (oitenta e dois reais e cinquenta 

centavos), devendo ser depositado em favor da CEREM/GO no Banco do Brasil, Agência 3689-7 

Conta Corrente 19.771-8, devidamente identificado com o nome completo do candidato na guia de 

depósito (DEPÓSITO IDENTIFICADO). 

2.1.15. O pagamento da taxa deverá ser efetuado impreterivelmente até o dia seguinte ao término da 

inscrição, conforme Cronograma do Processo Seletivo (Anexo I deste Edital), independente de que 

esse dia seja feriado municipal, estadual ou outro de qualquer natureza. A solicitação de inscrição 

cujo pagamento não for efetuado até essa data será cancelada. 

2.1.16. O candidato somente deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição após certificar-se de 

que preencheu corretamente os dados do formulário e de que possui todos os requisitos exigidos, 

pois, detectado erro após o pagamento, não haverá devolução do valor recolhido, salvo se for 

efetuado em duplicidade para a mesma especialidade, ou fora do prazo, ou, ainda, em caso de 

cancelamento do Processo Seletivo por conveniência ou interesse da Secretaria Municipal de Saúde 

de Goiânia, Goiás. 

2.1.17. As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do 

candidato, dispondo a Comissão de Residência Médica – COREME/Secretaria Municipal de Saúde 

de Goiânia do direito de excluir do Processo Seletivo, mesmo que tenha sido aprovado, 

independentemente de qualquer aviso ou diligência, aquele que fornecer dados comprovadamente 

inverídicos, cabendo, neste caso, ampla defesa conforme o item 11.4 deste Edital. 

2.1.18 A Comissão de Residência Médica – COREME/Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia 

não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos 

computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação ou de outros 

fatores, os quais impossibilitem a transferência dos dados. Caso a inscrição não seja homologada 

por motivo imputável à COREME/SMS/GO-GO e em conformidade com as normas dispostas neste 

Edital, o candidato terá a inscrição assegurada. 
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2.1.19. Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições condicionais, extemporâneas, por via 

postal, via fax ou via correio eletrônico. 

2.1.20. O candidato que efetuar o pagamento de inscrição em mais de uma especialidade será 

inscrito somente naquela cuja data de pagamento de inscrição for a mais recente. As outras serão 

canceladas automaticamente e não haverá devolução do valor pago. 

2.1.20.1. Caso o pagamento tenha sido efetivado no mesmo dia, será considerada para validação da 

inscrição, aquela com o número de inscrição maior, tendo o candidato, porém, o direito de solicitar 

a homologação daquela de sua preferência. Neste caso, deverá entrar em contato com a Comissão 

Municipal de Residência Médica de Goiânia, Goiás (CEREME/SMS/GO-GO) até a data prevista no 

Cronograma do Processo Seletivo, para receber instruções de como proceder. O candidato deverá 

estar de posse dos comprovantes de pagamento das inscrições. Após essa data, as outras inscrições 

serão canceladas automaticamente. 

2.1.21. O candidato que pagar a taxa em duplicidade para a mesma especialidade ou o fizer fora do 

prazo determinado poderá solicitar devolução do pagamento de inscrição. Para isso, deverá 

comprovar o pagamento em duplicidade e requerer a devolução do valor pelo e-mail 

<www.ceremgoias.org.br>. 

2.1.22. Após a confirmação dos dados da inscrição, em caso de erro na opção da especialidade e/ou 

número do CPF, o candidato poderá efetuar nova inscrição dentro do prazo fixado neste Edital, 

porém, se tiver efetuado o pagamento da inscrição anterior, deverá efetuar novo pagamento da taxa, 

não havendo, em hipótese alguma, alteração da opção da especialidade escolhida e a devolução do 

valor da taxa anteriormente paga. 

2.1.23. O comprovante de pagamento da inscrição por meio de depósito bancário identificado, feito 

até a data limite do vencimento, serão os únicos comprovantes de pagamentos aceitos. 

2.1.24. Não serão aceitos pagamentos de inscrição por depósito em caixa eletrônico, via 

transferência eletrônica, agendamento de pagamento, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento 

ou depósito comum em conta corrente, condicional e/ou extemporânea, ou por qualquer outra via 

que não a especificada neste Edital. 

2.1.25. É de inteira responsabilidade do candidato a impressão e a guarda do seu comprovante de 

pagamento da inscrição. 

2.1.26. Antes de efetuar a inscrição, o candidato brasileiro que concluiu a graduação em Medicina 

no exterior e o estrangeiro que concluiu a graduação em Medicina no Brasil deverão observar o 

disposto na Resolução n. 1.669, de 13 de junho 2003, do Conselho Federal de Medicina. 
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2.2. Da isenção do pagamento da taxa de inscrição 

2.2.1. Haverá isenção do pagamento de inscrição somente para os candidatos que preencherem os 

requisitos estabelecidos na Resolução CNRM n. 07, de 20 de outubro de 2010. 

2.2.2. A solicitação de isenção do pagamento de inscrição deverá ser preenchida pelo candidato, no 

período que consta no Cronograma deste Processo Seletivo (Anexo I), no endereço eletrônico 

<www.ceremgoias.org.br>, conforme instruções contidas nessa página eletrônica. 

2.2.3. Será concedida a isenção para os candidatos que atenderem a um dos seguintes critérios 

estabelecidos na Resolução CNRM n. 07, de 20 de outubro de 2010: 

a) valor da taxa de inscrição superior a 30% (trinta por cento) do vencimento/salário mensal do

candidato, quando não tiver dependente;  

b) valor da taxa de inscrição superior a 20% (vinte por cento) do vencimento/salário mensal do

candidato, quando ele possuir até dois dependentes;  

c) valor da taxa de inscrição superior a 10% (dez por cento) do vencimento/salário mensal do

candidato, quando e ele tiver mais de dois dependentes;  

d) declarar-se impossibilitado de arcar com o pagamento da taxa de inscrição e comprovar renda

familiar mensal igual ou inferior a três salários mínimos ou renda individual igual ou inferior a dois 

salários mínimos;  

e) ter inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CADÚNICO) de

que trata o Decreto n. 6.135, de 26 de junho de 2007, devendo indicar no ato da inscrição o Número 

de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CADÚNICO;  

f) comprovar ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n. 6.135/2007.

2.2.4. No ato da solicitação de isenção, o candidato deverá: 

a) fazer opção por um dos critérios de isenção, de acordo com o subitem 2.2.3 do Edital;

b) ser egresso de instituição de ensino superior pública ou ter sido beneficiário de bolsa de estudo

oficial; 

c) não ter custeado, com recursos próprios, curso preparatório para este Processo Seletivo.

2.2.5. Para efetivar a solicitação de isenção, o candidato que fez a opção por um dos critérios 

estabelecidos nas alíneas “a”, “b”, “c” “d”, “f”, mencionadas no subitem 2.2.3, deverá imprimir a 

ficha de inscrição de isenção e entregar ou enviar, pelos correios, no período que consta no 

Cronograma deste Processo Seletivo (Anexo I), com a documentação exigida conforme subitem 

2.2.11 deste Edital para a Comissão de Residência Médica – COREME/Secretaria Municipal de 

Saúde de Goiânia, situada à Av T-10, número 1030, Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP 74223060, no 

horário de 8 às 17 horas, exceto sábados, domingos e feriado. 
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2.2.6. O processo de solicitação de isenção somente será efetivado quando a COREME/SMS/GO-

GO receber toda documentação exigida. 

2.2.7. Os candidatos que solicitaram a isenção do pagamento da inscrição via CADÚNICO deverão: 

a) ter inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CADÚNICO), de

que trata o Decreto Federal n. 6.135, de 26 de junho de 2007; 

b) ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal n. 6.135, de 26 de junho de

2007; 

c) indicar o número de identificação social (NIS), atribuído pelo CADÚNICO.

2.2.8. A Comissão de Residência Médica – COREME/Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, 

Goiás consultará o órgão gestor do CADÚNICO para verificar a inscrição do candidato nesse 

sistema, bem como a veracidade das informações prestadas pelo candidato e repassará a esse órgão 

a responsabilidade pela análise da condição do candidato e definição da concessão da isenção. 

2.2.9. A Comissão de Residência Médica – COREME/Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, 

Goiás não se responsabiliza por eventuais prejuízos que o candidato possa sofrer tanto em 

decorrência de informação incorreta ou inválida do NIS, fornecida por ele, como de divergência 

entre os dados pessoais informados no ato da inscrição deste Processo Seletivo (nome, número do 

documento de identidade, nome da mãe, CPF, data de nascimento, entre outros) e de dados que 

constam do programa CADÚNICO do Ministério do Desenvolvimento Social – MDS. Os dados 

fornecidos erroneamente implicarão o indeferimento do pedido da isenção do pagamento da 

inscrição. 

2.2.10. Os candidatos que solicitarem isenção via CADÚNICO NÃO deverão enviar qualquer 

documentação.  

2.2.11. Os candidatos que solicitaram a isenção do pagamento da inscrição, exceto aqueles que 

optaram pelo CADÚNICO, deverão, necessariamente, entregar ou enviar, pelos correios, os 

seguintes documentos: 

a) formulário de solicitação de isenção do pagamento obtido no ato da inscrição;

b) fotocópia do documento de identidade;

c) fotocópia do certificado/diploma de graduação em Medicina. Os candidatos que ainda não

concluíram a graduação devem apresentar declaração original de que estão concluindo o curso; 

d) fotocópia dos comprovantes de renda referente a um dos seguintes meses: setembro ou outubro

ou novembro de 2017 de todas as pessoas que contribuem com a renda da família (considerar: 

candidato, pai, mãe, irmãos, avós, primos, conhecidos etc.).  
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2.2.12. Toda documentação comprobatória necessária deverá ser apresentada em FOTOCÓPIAS e 

em hipótese alguma será devolvida. Caso as cópias estejam ilegíveis, não serão analisadas. 

2.2.13. Não serão aceitos como documentos de identidade: a certidão de nascimento, a certidão de 

casamento, o título eleitoral, a carteira nacional de habilitação (modelo sem foto e assinatura), a 

carteira de trabalho (modelo sem foto e assinatura), a carteira de estudante, o certificado de 

alistamento militar ou a carteira de reservista.  

2.2.14. Serão considerados comprovantes de renda (meses de setembro ou outubro ou novembro de 

2017):  

a) empregados: contracheque ou recibo de pagamento de salário ou declaração do empregador;

b) aposentados e pensionistas: contracheque ou carnê de aposentadoria ou pensão ou extrato

trimestral do benefício do INSS; 

c) autônomos e prestadores de serviços: recibo de prestação de serviços ou comprovante de

recolhimento do INSS ou declaração do exercício de atividade autônoma ou escritura de terra, se os 

pais forem proprietários de terra e a família sobrevive deste tipo de renda (em modelo próprio 

disponível no endereço eletrônico <www.ceremgoias.org.br>); 

d) desempregados: rescisão de contrato e documento de auxílio-desemprego ou declaração de que

está desempregado (em modelo próprio disponível no endereço eletrônico 

<www.ceremgoias.org.br>);  

e) outros documentos que podem comprovar renda: contrato ou recibo de aluguéis ou

arrendamento; declaração de imposto de renda do último ano ou recibo de pensão alimentícia; 

declaração assinada pelo próprio candidato, para os autônomos e trabalhadores em atividades 

informais, contendo as seguintes informações: nome, atividade que desenvolve, local onde a 

executa, telefone, há quanto tempo a exerce e renda bruta mensal em reais, sem prejuízo de outros 

que também possam comprovar renda. 

2.2.15. Para entregar ou enviar a documentação, o candidato deverá utilizar um envelope grande 

(tipo saco, 260 x 360 mm) e não dobrar os documentos. A postagem dos documentos pode ser 

normal, não sendo necessária que seja feita por meio de Sedex ou similar.  

2.2.16. Será automaticamente indeferida a solicitação de isenção, cujos dados e/ou documentos 

estejam incompletos e/ou incorretos. A falta de qualquer um dos documentos solicitados e a 

evidência de falsidade de informações implicará o indeferimento do pedido de isenção. 

2.2.17. Caso o candidato queira complementar ou substituir algum documento, é necessário 

entregar a documentação completa, com o Formulário de Inscrição e o Formulário de solicitação de 

isenção do pagamento da taxa de inscrição no período que consta no Cronograma deste Processo 
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Seletivo (Anexo I). Após esse período, não será permitida qualquer complementação ou 

substituição de formulários ou documentos. 

2.2.18. A documentação a ser entregue ou enviada pelo candidato NÃO será conferida no momento 

da entrega/recebimento, cabendo ao candidato a responsabilidade pela entrega/envio, de forma 

completa, da documentação. 

2.2.19. Os documentos anexados para análise da solicitação de isenção do pagamento da taxa de 

inscrição não serão devolvidos. 

2.2.20. O candidato, cuja documentação for postada após a data que consta no Cronograma deste 

Processo Seletivo (Anexo I), estará automaticamente excluído do processo de isenção do 

pagamento de inscrição.  

2.2.21. A inscrição ao programa de isenção é individual. No caso de existir mais de um membro do 

mesmo domicílio familiar inscrevendo-se no programa, estes deverão realizar a sua própria 

inscrição e enviar separadamente a Comissão de Residência Médica – COREME/Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia, Goiás. 

2.2.22. Os candidatos que solicitaram isenção poderão consultar, no endereço eletrônico 

<www.ceremgoias.org.br>), por meio do CPF, os resultados preliminar e final de seu pedido de 

isenção do pagamento da inscrição. 

2.2.23. O candidato contemplado com a isenção do pagamento de inscrição poderá retirar no 

endereço eletrônico <www.ceremgoias.org.br>), a partir da data que consta no Cronograma deste 

Processo Seletivo (Anexo I), o documento comprobatório deste benefício. 

2.2.24. A concessão da isenção do pagamento de inscrição não significa inscrição automática neste 

Processo Seletivo. Para isso, o beneficiado deverá seguir as instruções constantes neste Edital. 

2.2.25. O candidato que solicitou isenção do pagamento e não foi contemplado, caso tenha interesse 

em efetivar sua inscrição, poderá realizar o pagamento da inscrição conforme item 2.1.14 deste 

Edital. 

2.2.26. As informações prestadas no ato da inscrição e a documentação apresentada serão de inteira 

responsabilidade do candidato, podendo responder, a qualquer momento, por crime contra a fé 

pública, o que acarreta sua eliminação do Processo Seletivo, aplicando-se, ainda, o disposto no 

parágrafo único do Art. 10 do Decreto n. 83.936, de 6 de setembro de 1979, cabendo, neste caso, 

ampla defesa conforme subitem 11.4 do Edital. 

2.2.27. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:  

a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;

b) fraudar e/ou falsificar documentação;
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c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos nesta seção do Edital.

2.2.28. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento do valor de inscrição via postal, via fax 

ou via correio eletrônico. 

2.2.29. As inscrições que não atenderem às normas dispostas neste Edital serão canceladas. 

3. DA CONFIRMAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO

3.1. Efetuada a inscrição, os dados cadastrais do candidato serão disponibilizados para consulta, 

conferência e acompanhamento na página do Processo Seletivo no endereço eletrônico 

<www.ceremgoias.org.br>.  

3.2. É obrigação do candidato, após o pagamento da taxa ou da concessão de sua isenção, 

acompanhar na página do Processo Seletivo na internet a confirmação de sua inscrição, verificando 

a sua regularidade. 

3.3. O candidato isento que efetivar mais de uma inscrição será inscrito somente naquela cuja data 

de inscrição seja a mais recente. As outras serão canceladas automaticamente. 

3.4. Após o período das inscrições, o candidato poderá conferir se os seus dados pessoais, 

informados no ato da inscrição, estão corretos. Caso haja algum dado a ser corrigido, será 

disponibilizada ao candidato, em data especificada no Cronograma deste Processo Seletivo (Anexo 

I), a opção de alteração de seus dados cadastrais, com exceção do número do cadastro de pessoa 

física (CPF) e da área/especialidade para a qual se inscreveu. Após o período de alteração de dados, 

a correção no cadastro só poderá ser feita pessoalmente ou via e-mail. Nesse caso, o candidato deve 

entrar em contato com a Comissão de Residência Médica – COREME/Secretaria Municipal de 

Saúde de Goiânia, Goiás, por e-mail <emspgoiania@gmail.com>, para obter as informações 

necessárias. 

3.5. O candidato somente será considerado inscrito no Processo Seletivo após ter cumprido todas as 

instruções descritas neste Edital. As inscrições serão homologadas por meio do número de inscrição 

e nome do candidato. 

3.6. Caso a inscrição não seja homologada até data estabelecida no Cronograma deste Processo 

Seletivo (Anexo I), o candidato deverá dirigir-se a Comissão de Residência Médica – 

COREME/Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, Goiás, situada à Av T-10, número 1030, 

Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP 74223060, no horário de 8 às 17 horas, em dias úteis, munido do 

comprovante de depósito bancário identificado ou do comprovante do pedido de isenção deferido. 

Do contrário, assumirá a responsabilidade pelas consequências decorrentes do não cumprimento 

dessa orientação. O candidato poderá ainda contatar a Comissão de Residência Médica – 
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COREME/Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, Goiás, pelo telefone (62) 35248265 para 

receber instruções sobre o procedimento para homologação da inscrição. 

3.7. Todas as informações complementares estarão disponíveis na página do Processo Seletivo na 

internet. 

4. DOS DIREITOS DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

4.1. Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas 

pelo Decreto n. 3.298/1999 e suas alterações e na Súmula n. 377-STJ, de 22/04/2009, é assegurado 

o direito de realizar as provas com tempo.

4.2. Serão consideradas pessoas com deficiência as que se enquadram nas condições mencionadas 

no Decreto Federal n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e na Súmula n. 377-STJ, de 22 de abril de 

2009, e suas alterações. 

4.3. O candidato que em razão da deficiência necessitar de condições especiais para a realização das 

provas deverá observar as providências necessárias, especificadas no item 5 deste Edital. 

4.4. Resguardadas as condições especiais previstas na Lei Federal n. 7.853, de 24/10/1989, 

regulamentada pelo Decreto Federal n. 3.298, de 20/12/1999, o candidato com deficiência 

concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, à 

avaliação, aos critérios de aprovação, à nota mínima exigida, ao local, ao horário e à data de 

realização da prova. 

4.5. O candidato que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá: 

a) declarar que é pessoa com deficiência de acordo com o Decreto n. 3.298, de 20/12/1999, que

regulamenta a Lei Federal n. 7.853, de 24/10/1989, e a Súmula n. 377-STJ, de 22/04/2009; 

b) informar o tipo de sua deficiência;

c) declarar que deseja realizar as provas com tempo adicional.

4.6. Caso o candidato não assinale e não cumpra esses procedimentos, perderá o direito ao tempo 

adicional. 

4.7. Realizada a solicitação de tempo adicional, o candidato com deficiência deverá: 

a) imprimir, a partir do endereço eletrônico <www.ceremgoias.org.br>, o Laudo Médico, que

deverá ser preenchido pelo médico da área de sua deficiência; 

b) entregar, até a data estabelecida no Cronograma deste Processo Seletivo (Anexo I), o Laudo

Médico original, dentro de um envelope identificado, na sede da Comissão de Residência Médica – 

COREME/Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, Goiás, situada à Av T-10, número 1030, 

Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP 74223060, no horário de 8 às 17 horas, exceto aos sábados, 
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domingos e feriados. O Laudo Médico poderá ser encaminhado também via SEDEX, às expensas 

do candidato, e somente serão considerados aqueles cuja postagem for efetuada até a data 

estipulada. 

4.8. O Laudo Médico terá validade somente para este Processo Seletivo e não será devolvido, assim 

como não serão fornecidas cópias desse laudo. 

4.8.1. O Laudo Médico deverá, obrigatoriamente, ser emitido em formulário próprio disponível no 

endereço eletrônico <www.ceremgoias.org.br>,  obedecendo às seguintes exigências:  

a) ter data de emissão posterior à data de publicação deste Edital;

b) constar o nome e o número do documento de identificação do candidato, bem como o nome, o

número do registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e a assinatura do médico 

responsável pela emissão do laudo; 

c) descrever a espécie e o grau ou o nível de deficiência, bem como a sua provável causa, com

expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID 10); 

d) constar, quando for o caso, a necessidade de uso de próteses ou adaptações;

e) no caso de deficiente auditivo, o laudo deverá vir acompanhado do original do exame de

audiometria recente, realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições e do 

relatório do otorrinolaringologista, informando se a perda auditiva do candidato é passível de 

alguma melhora com uso de prótese. Nos casos em que o relatório do otorrinolaringologista 

informar melhora da audição com o uso de prótese, o candidato deverá apresentar também exame 

de audiometria com o uso de prótese, realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das 

inscrições; 

f) no caso de deficiente visual, o laudo deverá vir acompanhado do original do exame de acuidade

visual em ambos os olhos (AO), patologia e campo visual recente, realizado até 6 (seis) meses 

anteriores ao último dia das inscrições; 

g) no caso de deficiente intelectual, o Laudo Médico emitido por psiquiatra deverá vir

acompanhado do original do teste de avaliação cognitiva (intelectual), especificando o grau ou nível 

de funcionamento intelectual em relação à média, realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último 

dia das inscrições. 

4.8.2. O candidato que, em razão da deficiência, necessitar de tempo adicional de uma hora para 

fazer a prova deverá solicitar ao especialista da área de sua deficiência que expresse detalhadamente 

no Laudo Médico a justificativa para concessão dessa necessidade.  
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4.8.3. O candidato que não apresentar o Laudo Médico com a justificativa para concessão do tempo 

adicional ou entregar o laudo no qual o médico descrever que o candidato não necessita desse 

tempo terá o pedido indeferido. 

4.8.4. O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, dispensar a solicitação do tempo 

adicional, embora o médico prescreva no laudo a necessidade desse tempo, terá a sua vontade 

respeitada e realizará a prova em tempo normal. 

4.8.5. O candidato que solicitar tempo adicional, mas obtiver o resultado da entrega da 

documentação indeferido, e/ou não enviar o Laudo Médico original, dentro do prazo determinado, 

não poderá usufruir desse direito e, consequentemente, realizará a prova no tempo normal. 

4.9. A Comissão de Residência Médica – COREME/Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, 

Goiás, divulgará, na data que consta do cronograma do Processo Seletivo, o resultado preliminar e 

final dos candidatos que apresentaram a documentação exigida para fins de encaminhamento à 

Junta Médica da SMS e comprovação dos direitos de tempo adicional durante a realização das 

provas. 

4.10. Os candidatos com deficiência que solicitaram tempo adicional deverão submeter-se, quando 

convocados, à perícia médica, perante uma Junta Médica Municipal, para fins de comprovação da 

deficiência e garantia legal do uso do tempo adicional. A Junta Médica terá poder de decidir se o 

candidato necessita ou não da hora adicional para fazer as provas e opinará, na oportunidade, sobre 

o grau dessa necessidade. Para a realização da perícia, os candidatos deverão apresentar-se munidos 

do documento original de identidade. 

4.10.1. Somente terão direito ao tempo adicional os candidatos com deficiência que tiverem o 

pedido deferido pela Junta Médica Municipal. 

4.11. Adotar-se-ão todas as providências que se façam necessárias para permitir o fácil acesso de 

candidatos com deficiência aos locais de realização das provas, sendo de sua responsabilidade, 

entretanto, levar os equipamentos e instrumentos imprescindíveis à realização das provas, 

previamente autorizados pela Comissão de Residência Médica – COREME/Secretaria Municipal de 

Saúde de Goiânia, Goiás.  

4.12. A convocação para perícia médica dos candidatos que solicitaram tempo adicional será 

publicado no endereço eletrônico do Processo Seletivo, na data estipulada no Cronograma (Anexo 

I), não sendo encaminhada correspondência individualizada para o candidato acerca da convocação 

mencionada. 
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4.13. No caso de o candidato não ser considerado deficiente pela Junta Médica Municipal, de 

acordo com a legislação ou não comparecer à perícia, não poderá usufruir do direito ao tempo 

adicional. 

4.14. Havendo necessidade, por ocasião da perícia, a Junta Médica poderá solicitar aos candidatos 

exames complementares. 

4.15. O resultado da perícia médica dos candidatos que terão direito ao tempo adicional será 

divulgado na data especificada no cronograma do Processo Seletivo. 

5. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS

5.1. O candidato com deficiência, ou o candidato com transtornos globais de desenvolvimento, ou 

com transtornos funcionais, ou temporariamente acometido por problema de saúde que desejar 

condição especial para realizar sua prova escrita, tais como ledor de prova, prova ampliada, ledor de 

tela, aplicador para preencher o Cartão-Resposta, mobília especial para fazer a prova escrita, 

excluindo-se o atendimento domiciliar e hospitalar, deverá:  

a) preencher, no ato da inscrição, o Requerimento de Condições Especiais para realização da prova;

b) entregar o Requerimento impresso acompanhado do Laudo Médico ou do relatório médico ou do

atestado médico original, dentro de um envelope identificado, na sede da Comissão de Residência 

Médica – COREME/Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, Goiás, situada à Av T-10, número 

1030, Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP 74223060, no horário de 8 às 17 horas, exceto aos sábados, 

domingos e feriados. O requerimento poderá também ser encaminhado também via SEDEX, às 

expensas do candidato, e somente serão considerados aqueles cuja postagem for efetuada até a data 

mencionada no Cronograma deste Processo Seletivo (Anexo I).  

5.2. O Laudo Médico ou relatório médico ou atestado médico a que se refere a alínea “b” do 

subitem 5.1 do Edital, deverá especificar o problema de saúde do candidato ou o grau da doença ou 

enfermidade e a recomendação médica para que o candidato realize as provas em sala especial. 

5.3. A Comissão de Residência Médica – COREME/Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, 

Goiás não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio de documentos que impeça a chegada a 

seu destino. 

5.4. O candidato que apresentar algum comprometimento de saúde (recém-acidentado, recém-

operado, acometido por alguma doença etc.), após o término das inscrições e necessitar de 

condições especiais para realização da prova, deverá imprimir e preencher o Requerimento de 

Condições Especiais, disponível no endereço <www.ceremgoias.org.br>, e entregá-lo acompanhado 

do Atestado Médico original, na Comissão de Residência Médica – COREME/Secretaria Municipal 
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de Saúde de Goiânia, Goiás, situada à Av T-10, número 1030, Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP 

74223060. 

5.5. A solicitação de condições especiais será atendida mediante análise prévia do grau de 

necessidade, segundo critérios de viabilidade e razoabilidade. 

5.6. O candidato que solicitar qualquer condição especial e não entregar ou não enviar o Laudo 

Médico ou Atestado Médico original ou o relatório médico original terá o pedido de condições 

especiais indeferido e não poderá realizar a prova em caráter especial. 

5.7. A candidata lactante, que tiver necessidade de amamentar no horário de realização da prova, 

deverá preencher o Requerimento de Condições Especiais, durante o período de inscrição, e 

entregá-lo ou enviá-lo, dentro de um envelope identificado, à Comissão de Residência Médica – 

COREME/Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, Goiás, situada à Av T-10, número 1030, 

Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP 74223060. Caso a necessidade ocorra após o término das 

inscrições, a candidata deverá acessar o endereço eletrônico do Processo Seletivo, imprimir e 

preencher o formulário e entregá-lo em mãos na Comissão de Residência Médica – 

COREME/Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, Goiás.  

5.7.1. A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar deverá anexar, ao requerimento, 

cópia do Documento de Identificação, de acordo com o subitem 6.1 deste Edital, do acompanhante 

que ficará responsável pela guarda da criança durante a realização das provas. 

5.7.2. O acompanhante responsável pela guarda da criança somente terá acesso ao local da prova 

mediante apresentação do original do documento de identificação anexado ao requerimento  

5.7.3. A candidata que não levar acompanhante não poderá realizar a prova, acompanhada da 

criança. 

5.8. Será considerado, para efeito de resposta ao pedido de condição especial para realização da 

prova, o requerimento cuja data seja a mais recente. Os outros serão cancelados automaticamente. 

5.9. O resultado da solicitação de condições especiais será divulgado no endereço 

<www.ceremgoias.org.br>, exclusivamente ao candidato, conforme a data prevista no Cronograma 

do Processo Seletivo (Anexo I deste Edital).  

5.10. O candidato poderá interpor recurso na página do Processo Seletivo em 

<www.ceremgoias.org.br> contra o resultado preliminar da solicitação de condições especiais para 

realização da prova, nas datas previstas no Cronograma (Anexo I deste Edital). 

5.11. A omissão do candidato em solicitar condições especiais implicará a realização da prova em 

igualdade de condições com os demais candidatos, não sendo concedido qualquer atendimento 

especial, caso o candidato não tenha solicitado tais condições previamente. 
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5.12. Serão liminarmente indeferidos os pedidos de tempo adicional realizados por meio de 

Requerimento de Condições Especiais, tendo em vista que essas solicitações deverão ser feitas no 

ato da inscrição, conforme item 4 deste Edital. 

5.13. O resultado da solicitação de condições especiais será divulgado no endereço eletrônico do 

Processo Seletivo, exclusivamente ao candidato, conforme a data mencionada no Cronograma deste 

Processo Seletivo (Anexo I).  

5.14. Os casos de alterações psicológicas e/ou fisiológicas permanentes ou temporárias (gravidez, 

estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, crises reumáticas, luxações, fraturas, crises de 

labirintite, entre outros) e os casos de alterações climáticas (sol, chuva e outros), os quais 

impossibilitem a realização da prova, diminuam ou limitem a capacidade física dos candidatos, não 

serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado, respeitando-

se o princípio da isonomia. 

5.15. Serão adotadas todas as providências que se façam necessárias para permitir aos candidatos 

com deficiência e àqueles que requereram condições especiais fácil acesso aos locais de realização 

das provas, sendo de responsabilidade do candidato trazer os equipamentos e instrumentos 

imprescindíveis à realização das provas, previamente autorizados pela Comissão de Residência 

Médica – COREME/Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, Goiás.  

6. DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO

6.1. Serão considerados documentos de identificação neste Processo Seletivo, para inscrição e 

acesso aos locais de provas, os expedidos pelas Secretarias de Segurança Pública, pela Diretoria 

Geral da Polícia Civil, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar e pela Polícia Federal, bem como 

o passaporte e as carteiras expedidas por ordens, conselhos ou ministérios que, por lei federal, são

considerados documentos de identidade, os quais deverão conter, em local apropriado e com 

visibilidade, impressão digital, de forma a permitir a comparação da impressão digital colhida 

durante a realização do processo. 

6.2. Excepcionalmente, os candidatos que apresentarem documentos de identificação relacionados 

no subitem 6.1, que não disponham de impressão digital, ficam cientes de que estarão sujeitos à 

identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinatura e de impressão digital em 

formulário próprio para posterior encaminhamento à Polícia Civil para confrontação. 

6.3. Não serão aceitas cópias de nenhum documento, ainda que autenticadas por cartório. 

6.4. O documento deverá estar dentro do prazo de validade, quando for o caso, e em perfeitas 

condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato e sua assinatura. 
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6.5. Não serão aceitos como documentos de identificação a Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH), a certidão de nascimento, a certidão de casamento, o título de eleitor, o Cadastro de Pessoa 

Física (CPF), a carteira de estudante e o certificado de alistamento ou de reservista ou quaisquer 

outros documentos (como crachás, identidade funcional etc.) ou qualquer outro documento 

diferente dos especificados no subitem 6.1 deste Edital. 

6.6. Não serão aceitos documentos ilegíveis ou danificados, nem aqueles onde se possa ler: “Não 

alfabetizado” ou “Infantil”. 

6.7. Caso o candidato não apresente o documento de identificação original por motivo de furto, 

roubo ou perda deverá apresentar um dos seguintes documentos emitidos com prazo máximo de 30 

(trinta) dias anteriores à data da realização de sua prova: 

a) documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial; ou

b) declaração de furto, roubo ou perda, feita de próprio punho, com reconhecimento da assinatura

registrada em cartório; ou 

c) declaração de perda ou furto de documento, preenchida via internet no endereço eletrônico

<www.policiacivil.go.gov.br>, no link Delegacia Virtual. 

6.8. Caso o furto, ou roubo ou perda, tenha ocorrido no dia da prova, a declaração de perda ou furto 

poderá ser feita de próprio punho na presença do Supervisor, dos Coordenadores e do Policial 

Federal que estiverem presentes no local de provas. 

6.9. No dia de realização das provas, o candidato que apresentar algum dos documentos citados nos 

subitens 6.7 e 6.8 deste Edital será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de 

dados, de assinatura e de impressão digital em formulário próprio. 

6.10. A identificação especial poderá ser exigida também do candidato cujo documento de 

identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 

7. DAS PROVAS E DAS CONDIÇÕES PARA SUA REALIZAÇÃO

7.1. O Processo Seletivo para R1 e R1 com pré-requisitos será realizado em três fases: 

a) Primeira Fase – Prova Objetiva para todas as especialidades (classificatória e eliminatória,

equivalente a 50% da pontuação final). 

b) Segunda fase – Prova Prática (classificatória, equivalente a 40% da pontuação final).

c) Terceira fase – Análise do Curriculum Vitae (classificatória, equivalente a 10% da pontuação

final).  

7.2. Da Primeira Fase – Prova Objetiva 

7.2.1. A Prova Objetiva para R1 e R1 com pré-requisito valerá 100 pontos.  
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7.2.2. A Prova Objetiva será do tipo múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas (A, B, C, D), das 

quais apenas uma é correta.  

7.2.3. A Prova Objetiva (PO) constará de questões de múltipla escolha, com uma única alternativa 

correta, com igual número de questões relacionadas às áreas básicas de Cirurgia Geral, Clínica 

Médica, Medicina Geral de Família e Comunidade, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina Preventiva 

e Social e Pediatria (para os candidatos às áreas de acesso direto) e com questões relacionadas à 

área do Pré-Requisito exigido para os candidatos da Prova Objetiva com pré-requisito. 

7.2.4. Os conteúdos de abrangência das questões são os especificados nos quadros 02 e 03 a seguir: 

Quadro 02  

ÁREAS BÁSICAS E ESPECIALIDADES DE ACESSO DIRETO (R1) 

Área/especialidade Conteúdo de abrangência Número de questões Pontos

Pediatria, Ginecologia 
e Obstetrícia 

Conhecimentos das áreas de Clínica 
Cirúrgica, Clínica Médica, Medicina 
Preventiva e Social, Ginecologia e 

Obstetrícia e Pediatria 

100 questões 100 

Quadro 03 

R1 – com pré-requisitos 

Área/especialidade Conteúdo de abrangência Número de questões Pontos

Mastologia Ginecologia e Obstetrícia 50 questões 100 

Neonatologia Pediatria 50 questões 100

7.3. Da Segunda Fase (Prova Prática – Avaliação de Habilidades Clínicas)  

7.3.1. A Prova Prática será classificatória e valerá 100 pontos. 

7.3.2. O tempo de duração da prova não implica o tempo de permanência do candidato no prédio. 

Devido à natureza da prova, os candidatos submetidos às provas em formato de estação poderão 

ficar confinados no prédio. 

7.3.3. A Prova Prática, para os candidatos às áreas de Acesso Direto (Quadro 02), classificados na 

Primeira Fase, será baseada em situações clínicas simuladas das áreas básicas de Cirurgia Geral, 

Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina Preventiva e Social e Pediatria.  

7.3.3.1. A Prova Prática para os candidatos para Acesso Direto será estruturada em um conjunto de 

5 (cinco) estações com duração total de aproximadamente uma hora, na qual os examinandos 

deverão realizar tarefas específicas, envolvendo anamnese, exame físico, interpretação de exames 

complementares, formulação de hipóteses diagnósticas, plano terapêutico, demonstração de 

procedimentos médicos, orientação a pacientes e familiares e relação médico-paciente. Os 

candidatos serão avaliados quanto ao desempenho de habilidades básicas de competência clínica. 
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7.3.4. A Prova Prática, para os candidatos às áreas com Pré-Requisito em Pediatria e Ginecologia e 

Obstetrícia (Quadros 02) classificados na Primeira Fase, será baseada em situações clínicas 

simuladas nas Áreas dos Pré-Requisitos exigidos.  

7.3.4.1. A avaliação (Prova Prática dos candidatos com Pré-Requisito será estruturada em um 

conjunto de 8 (oito) estações para Pré-Requisito de Pediatria, 8 (oito) estações para Pré-Requisito 

de Ginecologia e Obstetrícia, com duração total de aproximadamente uma hora, quando os 

examinandos deverão realizar tarefas específicas. Os candidatos serão avaliados quanto ao domínio 

específico de habilidades clínicas em cada uma das áreas do pré-requisito. 

7.3.5. A Prova Prática para os candidatos às áreas com Pré-Requisito (Quadro 03), classificados na 

Primeira Fase, será baseada em situações clínicas simuladas nas Áreas dos Pré-Requisitos exigidos.  

7.3.5.1. A avaliação será estruturada no formato de casos clínicos com projeção de slides. Serão 

oferecidos casos clínicos sequenciais para avaliação, com questões a serem respondidas pelos 

candidatos. Os candidatos serão avaliados quanto ao domínio específico de habilidades clínicas em 

cada uma das áreas do pré-requisito. 

7.3.6. Para a realização da Prova Prática, será convocado o número máximo de até três candidatos 

por vaga em cada especialidade. 

7.3.6.1. Igualmente serão classificados nessa prova os candidatos que obtiverem a mesma 

pontuação da classificação de corte. 

7.4. Da Terceira Fase (Análise do Curriculum Vitae)  

7.4.1. O candidato classificado para a segunda fase (Prova Prática) terá o seu Curriculum Vitae 

avaliado conforme os critérios especificados no Quadro 04 deste Edital, caso o entregue no período 

previsto no Cronograma do Processo Seletivo. 

QUADRO 04 – CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA ANÁLISE DO CURRICULUM 
VITAE  

Item DESCRIÇÃO 
Pontuação 
Máxima

1 

HISTÓRICO ESCOLAR DO CURSO DE MEDICINA

 Média das notas do Histórico Escolar (pontuação proporcional, sendo que
média 10,0 equivale a 25,0 pontos).

25,0 
pontos

2 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE ORIGEM

 Conceito no Enade
Sem conceito ... 0,0 
1-3 ................... 2,0  
≥ 4 ................... 4,0 

10,0 
pontos 



Palácio das Campinas Prof. Venerando de Freitas Borges – Paço Municipal 
Avenida do Cerrado, n° 999 ‐ Parque Lozandes ‐ Goiânia – GO CEP 74.884‐900   
Fone/Fax: 3524‐1570 / 3524‐1503 | e‐mail: dvex@sms.goiania.go.gov.br Pag.19 

Secretaria Municipal de Saúde 

Item DESCRIÇÃO 
Pontuação 
Máxima

 Possui Hospital Universitário / Ensino
Não ................... 0,0 
Sim ................... 2,0 

 Realiza OSCE durante a graduação
Não ................... 0,0 
Sim ................... 2,0 

 Participação em Teste do Progresso
1 participação ........... 0,5 
2 participações ......... 1,0 
≥ 3 participações ...... 2,0 

3 

BOLSA OU PROGRAMA DE ESTUDO, PESQUISA OU EXTENSÃO E 
PÓS-GRADUAÇÕES 

 Bolsa ou programa oficial de estudo, pesquisa ou extensão (PIBIC, PIVIC,
PET, PROBEC, PROVEC, PROEXT ou outros projetos institucionais)
concluído e aprovado: 2,0 pontos/ano. (Duração menor que um ano –
pontuação proporcional ao número de meses completados. A
declaração/certificado deve conter dados para estipular o número de meses
de participação no projeto).

 Especialização lato-sensu concluída: 4,0 pontos (limitada ao máximo de
duas especializações reconhecidas pelo CFM/CRM).

 Mestrado concluído – 6,0 pontos.
 Doutorado concluído – 10,0 pontos.

10,0 
pontos 

4 

MONITORIA OFICIAL/PRECEPTORIA

 1,5 pontos por monitoria oficial/preceptoria por semestre letivo (a
declaração deve conter o período de atuação como monitor).

9,0 pontos 

5 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA: apresentação/publicação em eventos científicos ou 
em revistas técnicas da área 

 Trabalho científico apresentado em Congresso ou publicado em Anais
Científicos: 0,5 ponto/trabalho.

Não se pontuará em dobro a apresentação e a publicação (trabalho apresentado e
publicado em Anais será pontuado apenas uma vez). 

6,0 pontos 

6 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA: artigos científicos e capítulo de livro 

 Artigo científico publicado em periódico com Corpo Editorial: 3,0 pontos.
 Capítulo de livro publicado em editora com Conselho Editorial: 3,0

pontos.

12,0 
pontos 

7 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

 Experiência profissional médica, sendo que só serão pontuadas o efetivo
exercício profissional com duração mínima de 06 meses.

Valor/Item/cada 06 meses = 2,0 Pontos

10,0 
pontos 

8 ATIVIDADES DE EXTENSÃO E EXTRACURRICULARES
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Item DESCRIÇÃO 
Pontuação 
Máxima

Atividades de Extensão 
Campanhas educativas, de vacinação, coleta de dados populacionais, atividades 
comunitárias, voluntariado: 

 Sem carga horária especificada ou menor que 10 horas: 0,2
ponto/atividade. 

 Com carga horária de 10 a 20 horas: 0,5 ponto/atividade.
 Com carga horária acima de 20 horas: 1,0 ponto/atividade.

Atividades Extracurriculares 
Cursos de extensão, estágios em instituições de ensino, cursos de línguas e de
informática, aprovação em processos seletivos e concursos em área médica: 

 Sem carga horária especificada ou menor que 10 horas: 0,2
ponto/atividade. 

 Com carga horária de 10 a 20 horas: 0,5 ponto/atividade.
 Com carga horária acima de 20 horas: 1,0 ponto/atividade.
 Concurso público ou Processo Seletivo em área médica: 1,0

ponto/processo ou concurso.

13,0 
pontos 

9 

PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE URGÊNCIA: ACLS/ATLS/BLS/PALS 

 Uma participação: 2,5 pontos
 Mais de uma participação: 5,0 pontos

Participações com comprovante de aprovação. 
5,0 pontos 

TOTAL (soma dos pontos das áreas em destaque) 
100,0 

pontos

7.4.2. A análise do Curriculum Vitae valerá 100,0 pontos e terá caráter classificatório, NÃO ficando 

eliminado do Processo Seletivo o candidato que não o entregar. 

7.4.3. Os currículos deverão estar de acordo com as seguintes condições: 

a) ser apresentado encadernado, em espiral, com capa transparente, com as cópias dos documentos

comprobatórios AUTENTICADAS EM CARTÓRIO, apresentadas na sequência da descrição, 

contida no Quadro 04, devendo os documentos ser numerados no canto superior direito, de acordo 

com a ordem em que forem citados; fotocópias ilegíveis não serão analisadas; 

b) ser elaborado conforme orientações apresentadas no Anexo II deste Edital e entregue ou enviado

em um envelope lacrado, devidamente identificado. Na frente do envelope deve conter apenas o 

nome completo do candidato e a assinatura por extenso do responsável pelo seu recebimento e 

chancelado na hora da entrega com carimbo apropriado da Instituição. O candidato receberá um 

comprovante da entrega do currículo assinado por ele e pelo responsável pelo seu recebimento; 
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c) o Curriculum Vitae deverá ser entregue na Comissão de Residência Médica – 

COREME/Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, Goiás, situada à Av T-10, número 1030, 

Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP 74223060, no horário de 8 às 17 horas. Os documentos poderão, 

também, ser encaminhados por encomenda expressa (Sedex ou similar), sendo considerados 

somente aqueles cuja postagem seja efetuada até o último dia destinado para entrega; 

d) caso o candidato queira complementar ou substituir algum documento, é necessário

entregar/enviar essa documentação até o último dia da entrega, especificando por escrito o motivo 

do encaminhamento dessa documentação. Após esse dia, não será permitida qualquer 

complementação ou substituição de documentos; 

e) as informações prestadas no ato da entrega do Curriculum Vitae são de inteira responsabilidade

do candidato e a Comissão de Residência Médica – COREME/Secretaria Municipal de Saúde de 

Goiânia não se responsabiliza por eventuais erros no procedimento de entrega. No momento de 

entrega, o conteúdo do envelope não será conferido, cabendo ao candidato a responsabilidade pela 

entrega/envio da documentação completa; 

f) somente serão consideradas as modalidades de títulos constantes do Quadro 04, sendo

desconsideradas quaisquer outras entregues em desacordo com as condições estabelecidas; 

g) os documentos que estiverem fora da ordem determinada no Quadro 04, sem numeração, avulsos

no envelope ou sem autenticação em Cartório não serão analisados; 

h) os documentos impressos por meio eletrônico (Internet) de sites oficiais dos órgãos públicos

federais, estaduais ou municipais, bem como de empresas públicas, têm o mesmo valor jurídico e 

comprobatório, para todos os fins de direito que os produzidos em papel ou em outro meio físico 

reconhecidos legalmente, desde que assegurada a sua autenticidade e integridade a partir do 

endereço eletrônico em que estão disponibilizados (o documento deve conter o endereço eletrônico 

de onde foi emitido); essas cópias podem, também, ser autenticados em Cartório a partir do site em 

que o documento está, contendo autenticação na qual se menciona o site, a data e a hora da 

autenticação, ou confirmação; 

i) a identificação de fraude em qualquer documento comprobatório do Curriculum Vitae

desclassificará automaticamente o candidato; 

j) A COREME/SMS/GO-GO poderá solicitar, a qualquer tempo, os originais das cópias

apresentadas no currículo para a devida comprovação; 

k) não serão permitidas entregas de currículos ou documentos (mesmo que autenticados) em local e

horário diferentes do estipulado por esse Edital; 

l) os currículos serão devolvidos aos candidatos a partir do mês de junho de 2018;



Palácio das Campinas Prof. Venerando de Freitas Borges – Paço Municipal 
Avenida do Cerrado, n° 999 ‐ Parque Lozandes ‐ Goiânia – GO CEP 74.884‐900   
Fone/Fax: 3524‐1570 / 3524‐1503 | e‐mail: dvex@sms.goiania.go.gov.br Pag.22 

Secretaria Municipal de Saúde 

7.4.4. Na Análise do Curriculum Vitae, será considerado o disposto a seguir: 

7.4.4.1. Histórico escolar – Apresentar o diploma e o histórico escolar do curso. A comprovação de 

conclusão deverá ser feita por meio de certificado e/ou diploma, de acordo com as exigências da 

legislação pertinente, não sendo aceitas declarações e/ou atestados de conclusão do curso e/ou das 

respectivas disciplinas. Os diplomas e certificados em língua estrangeira somente serão 

considerados quando traduzidos para a língua portuguesa por tradutor juramentado e revalidado por 

instituição brasileira credenciada, de acordo com a legislação pertinente. A pontuação referente a 

este item será obtida da seguinte forma: 

a) notas apresentadas em valor numérico: média = soma das notas/número de notas. Média 10,0 =

25,0 pontos. 

b) notas apresentadas em conceitos serão transformadas em números, conforme o Quadro 05, e a

média calculada conforme a alínea “a”. 

Quadro 05. Equivalência entre conceitos e notas para análise do Curriculum Vitae 

CONCEITO EQUIVALÊNCIA

A 10,0

B 8,0

C 6,0

D 4,0

E 2,0

c) nos casos em que constarem apenas aprovação ou reprovação para as disciplinas, será

considerada para efeito da contagem das notas obtidas durante o curso de graduação a média 7,50 

(sete e meio). 

7.4.4.2. Avaliação da Instituição de Ensino de Origem 

a) Enade – o conceito da Instituição no Enade pode ser obtido a partir do endereço

<http://emec.mec.gov.br>. Após selecionar a Instituição de Educação Superior, clicar na aba 

“Graduação” e sobre o nome do curso de Medicina. Imprimir a página que apresenta o nome da 

Instituição, o curso e o conceito no Enade.  

b) Possui Hospital Universitário/Ensino – o candidato deverá apresentar documento(s)

comprobatório(s) de que sua instituição de origem apresenta estabelecimento de saúde que pertença 

a ela, pública ou privada, que sirva de campo de prática as atividades de ensino na área da saúde e 

que sejam certificados conforme estabelecido na Portaria Interministerial n. 285, de 24 de março de 

2015 do Ministério da Saúde (bvsms.saude.gov.br).  
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c) OSCE – comprovar que a Instituição de Ensino realiza Exame Clínico Objetivo Estruturado 

(OSCE) durante o período da graduação. Apresentar certificado, documento de realização ou 

declaração original, impresso em papel timbrado da Instituição e devidamente assinado, obtido 

junto ao departamento que realiza a prova. 

d) Teste do Progresso – comprovar que a Instituição de Ensino participa do Teste do Progresso. 

Apresentar certificado ou declaração da Instituição dos anos em que os estudantes participaram do 

Teste. 

7.4.4.3. Bolsa ou programa de estudo, pesquisa ou extensão e Pós-Graduações – para bolsas ou 

programas de estudo, de pesquisa ou de extensão, as declarações ou certificados oficiais deverão ser 

emitidos pela instituição de ensino, ou de fomento, em papel timbrado e deverá especificar o 

período de participação do candidato no projeto, contendo os meses de início e fim de sua atuação. 

Para as Pós-Graduações, entregar fotocópias do Diploma e Histórico Escolar. Na falta do Diploma, 

entregar declaração, em papel timbrado da Instituição de origem, da aprovação na defesa do 

trabalho e da integralização de todo o processo, estando aguardando a emissão do diploma (neste 

caso, o histórico é obrigatório). Todas as declarações para comprovação deste item devem ser 

originais, não sendo aceitas fotocópias, mesmo que autenticadas ou com assinatura digital, e devem 

ter data de emissão de até 45 dias antes da data de entrega da documentação. 

7.4.4.4. Monitoria Oficial/Preceptoria – as declarações (e/ou certificados) de 

monitoria/preceptoria, de caráter oficial, deverão ter sua descrição em tempo (meses) ou o semestre 

letivo do exercício da monitoria. Declarações informando apenas a disciplina que o candidato foi 

monitor/preceptor será computada como um semestre letivo de atuação. 

7.4.4.5. Produção Científica: apresentação/publicação em eventos científicos ou em revistas 

técnicas da área – apresentar fotocópia do certificado de apresentação do trabalho em evento 

científico, contendo o título e os nomes dos autores. Para efeito de comprovação dos resumos dos 

artigos científicos publicados em anais de congresso e revistas técnicas de circulação nacional e/ou 

internacional, na área, deverão ser apresentadas fotocópias da publicação com a respectiva 

referência (no caso de páginas da internet, deverá conter o endereço eletrônico). Trabalhos 

completos, resumos estendidos ou resumos simples terão a mesma pontuação. O mesmo trabalho 

científico (ainda que com título semelhante) apresentado em eventos científicos distintos ou 

publicados em meios diferentes, contará apenas uma vez. Os trabalhos apresentados de forma oral 

como tema livre ou em pôster terão a mesma pontuação. 

7.4.4.6. Produção Científica: artigos científicos e capítulo de livro – Em trabalhos científicos 

publicados em periódicos com corpo editorial, anexar, a cada trabalho publicado, cópias da capa, da 
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folha que contenha o corpo editorial do periódico e do próprio trabalho. No caso de capítulo de 

livro, anexar cópia da capa, do Conselho Editorial, do ISBN do livro, do sumário e do trabalho 

publicado. As produções como autor ou coautor terão a mesma pontuação. 

7.4.4.7. Experiência Profissional Médica – apresentar carteira de trabalho e/ou declaração da 

Instituição pública constando o período (data de início e fim) em que ocupou o cargo. 

7.4.4.8. Atividades de extensão e extracurriculares – os certificados de participação em 

atividades de extensão e extracurriculares deverão constar a carga horária do evento; não constando, 

serão classificados sem carga horária especificada. A comprovação de conclusão de curso deverá 

ser feita por meio de certificado e/ou diploma, de acordo com as exigências da legislação pertinente, 

não sendo aceitas declarações e/ou atestados de conclusão do curso e/ou das respectivas disciplinas. 

Os diplomas e certificados em língua estrangeira somente serão considerados quando traduzidos 

para a língua portuguesa por tradutor juramentado e revalidado por instituição brasileira 

credenciada, de acordo com a legislação pertinente. 

7.4.4.9. Participação em cursos de urgência: ACLS/ATLS/BLS/PALS – apresentar fotocópias 

dos certificados de participação nos cursos. 

7.4.5. Os arredondamentos das notas serão realizados na casa dos décimos. 

7.4.6. As questões não definidas nas orientações acima, que surgirem durante a análise dos 

currículos, serão definidas pelas bancas examinadoras e pela COREME/SMS/GO-GO; 

7.4.7. Qualquer documentação poderá ser conferida pela COREME/SMS/GO-GO e a detecção de 

fraude nas informações acarretará eliminação do candidato no Processo Seletivo. 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS

8.1. Disposições gerais  

8.1.1 O candidato realizará as provas, exclusivamente, na cidade de Goiânia–GO. 

8.1.2. A distribuição dos candidatos nos locais de realização das provas será feita a critério da 

COREME/SMS/GO-GO, conforme disponibilidade e capacidade dos locais. 

8.1.3. No local de prova, somente será permitido o ingresso do candidato que estiver portando o 

original de um dos documentos de identificação citados no subitem 6.1 deste Edital, salvo os casos 

previstos nos itens 6.7 e 6.8. 

8.1.4. Para garantia da lisura do Processo Seletivo, no dia da realização das provas, poderá ser 

colhida, como forma de identificação, a impressão digital dos candidatos.  
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8.1.5. A COREME/SMS/GO-GO não se responsabilizará pela guarda de quaisquer materiais e 

bagagens dos candidatos, isentando-se de qualquer responsabilidade pela guarda de tais bens. Os 

locais das provas não disporão, em hipótese alguma, de guarda-volume de materiais.  

8.1.6. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 

aplicação, informações referentes ao conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e classificação.  

8.1.7. Não será permitida a permanência de acompanhante nos locais de prova (exceto para 

condição especial prevista neste Edital), assim como a permanência de candidato no interior dos 

prédios após o término das provas. 

8.1.8. Não haverá segunda chamada, nem aplicação de provas fora do horário ou local 

predeterminados pela COREME/SMS/GO-GO. Em hipótese alguma, o candidato terá segunda 

oportunidade para realizar a prova. 

8.1.9. Os casos de alterações psicológicas e/ou fisiológicas permanentes ou temporárias (gravidez, 

estados menstruais, indisposições, câimbras, contusões, crises reumáticas, luxações, fraturas, crises 

de labirintite e outros) e casos de alterações climáticas (sol, chuva e outros), que diminuam ou 

limitem a capacidade física dos candidatos de realizarem as provas e o acesso ao local, não serão 

levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado, respeitando-se o 

princípio da isonomia. 

8.1.10. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 

provas, em razão do afastamento do candidato do local de realização.  

8.2. Disposições específicas para realização da Prova Objetiva 

8.2.1. A data de realização da Prova Objetiva consta no Cronograma do Processo Seletivo. 

8.2.2. O local com o respectivo endereço de realização da prova de cada candidato será divulgado, 

individualmente, na página do Processo Seletivo no endereço eletrônico <www.ceremgoias.org.br>, 

conforme a data constante no Cronograma (Anexo I deste Edital), sendo de responsabilidade 

exclusiva do candidato a identificação correta desse local, bem como o comparecimento no horário 

determinado, não sendo enviada para o endereço do candidato correspondência individualizada. 

8.2.3. A Prova Objetiva terá duração improrrogável de 4 (quatro) horas. 

8.2.4. No horário reservado às provas, estão incluídos o tempo destinado à coleta da impressão 

digital, caso ocorra, e a transcrição das respostas para o Cartão-Resposta. 

8.2.5. As provas serão realizadas no período matutino. Os portões dos prédios serão abertos às 07h 

e fechados, pontualmente, às 08h. O candidato que chegar ao prédio após o horário de fechamento 

dos portões não poderá entrar, ficando automaticamente eliminado do certame. 
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8.2.6. O candidato deverá assinalar suas respostas no Cartão-Resposta com caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta fabricada em material transparente, preenchendo integralmente apenas um 

alvéolo por questão, deixando os demais alvéolos sem quaisquer marcações.  

8.2.7. O candidato que marcar o Cartão-Resposta com emenda ou rasura, ou fizer mais de uma 

marcação, ainda que legível, ou não preencher o campo de marcação corretamente ou não marcar a 

questão no Cartão-Resposta, terá pontuação zero na questão. 

8.2.8. Não será permitido o uso de qualquer tipo de corretivo no Cartão-Resposta, tampouco haverá 

substituição do mesmo por erro no seu preenchimento. 

8.2.9. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial de seu nome, 

de seu número de inscrição, do número de seu documento de identidade e da especialidade 

escolhida, os quais constarão no Cartão-Resposta e na ficha de identificação. 

8.2.10. É de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido 

do Cartão-Resposta. 

8.2.11. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, 

danificar o seu Cartão-Resposta, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de 

realização da leitura óptica. 

8.2.12. O candidato somente poderá apor sua assinatura no local indicado na ficha de identificação e 

no Cartão-Resposta. 

8.2.13. Por motivo de segurança, serão adotados os seguintes procedimentos para a realização das 

provas: 

a) não será permitido o ingresso de candidatos, nos locais das provas, portando qualquer tipo de

arma, salvo os casos previstos em lei; 

b) não será permitido o uso ou o porte de equipamentos eletrônicos após o início das provas, tais

como: telefone celular, mp3, mp4 e similares, agenda eletrônica, notebook e similares, tablet, Ipod e 

similares, receptor, gravador, máquina fotográfica, calculadora, filmadora, controles de alarme de 

carros, dispositivos portáteis de armazenamento de dados, como pen drives e similares, relógio de 

qualquer espécie, etc. Não será permitido, também, o porte de objetos pessoais alheios às provas, 

tais como carteiras, chaves ou quaisquer outros que não estejam acondicionados conforme a alínea 

“c” deste item. O porte desses objetos, após o início das provas dentro do prédio, acarretará ao 

candidato a eliminação deste Processo Seletivo; 

c) será entregue ao candidato, antes de entrar em sala, uma embalagem na qual deverá colocar todos

dispositivos eletrônicos e objetos pessoais que portar. Os dispositivos deverão estar desligados e, 

preferencialmente, com sua bateria retirada. A embalagem com os equipamentos/objetos deve ser 
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lacrada e identificada pelo candidato, que a manterá embaixo de sua carteira de prova e somente 

poderá ser aberta pelo candidato fora do prédio, após o término da prova. Poderá haver 

monitoramento de sinais eletrônicos dentro das salas e o candidato que estiver com algum 

equipamento de comunicação ligado será eliminado deste Processo Seletivo. Poderá, também, haver 

utilização de detectores de metal e atuação de policiais federais durante as provas; 

d) durante as provas, não será permitida comunicação verbal, gestual, escrita etc. entre candidatos, 

bem como o uso de: corretivos, livros, anotações, impressos, calculadoras ou similares, óculos 

escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, capacete, boné, gorro) ou outros materiais 

similares. Somente será permitido o uso de caneta de tinta na cor preta ou azul, fabricada em 

material transparente, sob pena de prejuízos advindos do descumprimento dessas determinações; 

e) iniciada a prova, o candidato somente poderá retirar-se do ambiente de realização com a 

liberação autorizada pelo coordenador local e após terem decorridas 3 (três) horas de prova; 

f) os três últimos candidatos deverão permanecer juntos no recinto, sendo liberados somente após a 

entrega do material utilizado por eles, tendo seus nomes registrados em Relatório de Sala e nele 

apondo suas respectivas assinaturas; 

g) ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao aplicador de provas, o Cartão-

Resposta. 

8.2.14. Em caso de o candidato estar de posse de algum dos objetos não permitidos, descritos na 

alínea “b” do subitem 8.2.13 deste Edital, que não esteja dentro da embalagem destinada à guarda 

deles, o aplicador de prova e o supervisor farão o registro do fato em relatório de sala e de prédio. 

Posteriormente, a COREME/SMS/GO-GO, em momento oportuno, promoverá a eliminação do 

candidato do certame, de acordo com a alínea “h” do subitem 15.1 deste Edital. A 

COREME/SMS/GO-GO se reserva o direito de, em caso de posse dos objetos descritos nas alíneas 

“b” do subitem 8.2.13 fora da embalagem fornecida para guarda, não comunicar ao candidato no 

local de prova sua eliminação, a fim de garantir a tranquilidade e a organização durante a realização 

das provas. 

8.2.15. Em caso de violação das normas descritas na alínea “d” do subitem 8.2.13, o aplicador de 

prova comunicará o fato ao supervisor e ao policial federal, que se encontra no local. O fato será 

lavrado em relatório de sala pelos aplicadores de prova e no relatório do supervisor e, 

posteriormente, comunicado à COREME/SMS/GO-GO que, em momento oportuno, promoverá a 

eliminação do candidato do certame, de acordo com a alínea “g” do subitem 15.1 deste Edital. 

8.3. Disposições específicas para realização da Prova Prática 
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8.3.1. A Prova Prática será realizada na data que consta no Cronograma do Processo Seletivo, a 

partir das 8h, podendo se estender até após as 18 horas. 

8.3.2. O local com o respectivo endereço de realização da prova e o horário de entrada de cada 

candidato será divulgado, individualmente, na página do Processo Seletivo no endereço eletrônico 

<www.ceremgoias.org.br>, conforme a data constante no Cronograma (Anexo I deste Edital), 

sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta desse local, bem como o 

comparecimento no horário determinado, não sendo enviada para o endereço do candidato 

correspondência individualizada. 

8.3.3. O horário de abertura e fechamento dos portões para cada grupo de alunos que farão a prova 

será divulgado juntamente com o local da prova, conforme item 8.3.2. O candidato que chegar ao 

prédio após o horário determinado para o fechamento dos portões de seu grupo não poderá entrar, 

ficando automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 

8.3.4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova munido de aparelho de 

estetoscópio precordial, do original de um dos documentos especificados no subitem 6.1 do Edital, 

salvo os casos previstos nos itens 6.7 e 6.8. 

8.3.5. Por motivo de segurança, serão adotados para realização da Prova Prática os procedimentos 

que constam nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do subitem 8.2.13, bem como as normas que constam 

dos subitens 8.2.14 e 8.2.15 deste Edital. 

8.3.6. Não será permitido no momento de realização da Prova Prática, o uso ou porte de bolsa, 

carteira, mochila, mala, equipamentos eletrônicos etc.  

8.3.7. O candidato, ao entrar no local de realização da prova prática, deverá manter em mãos apenas 

óculos de grau, caso use, aparelho de estetoscópio precordial. 

8.3.8. Não será atendida solicitação para aplicação da Prova Prática em dia, local e horário diferente 

dos mencionados neste Edital, seja qual for o motivo alegado. 

8.3.9. A chamada para a realização da prova respeitará a ordem alfabética dos candidatos 

classificados para a Prova Prática. 

8.3.10. O candidato somente poderá sair do ambiente de realização da Prova Prática após o término 

da prova, devidamente autorizado pela coordenação responsável pela aplicação da Prova. 

8.3.11. Não será permitido o uso de jalecos, camisetas ou outras formas de identificação 

institucional. 

8.3.12. Os candidatos permanecerão isolados de qualquer comunicação externa até o final de sua 

Prova Prática, podendo haver monitoramento eletrônico de espectro eletromagnético. 
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9. DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 

9.1. O Programa de Valorização da Atenção Básica (PROVAB) é um programa instituído pela 

Portaria Interministerial no 2.087, de 01/09/2011 e teve sua aplicação nos concursos credenciados 

pela Comissão Nacional de Residência Médica, por meio da Resolução CNRM n. 02, de 27 de 

agosto de 2015, publicada no D.O.U. do dia 28 de agosto de 2015, cujas normais se aplicam ao 

presente Processo Seletivo. 

9.2. Conforme o Art. 9º da Resolução CNRM n. 2, o candidato que anteriormente a data de início 

do Programa de Residência Médica tiver participado e cumprido integralmente o PROVAB a partir 

de 2012 receberá pontuação adicional no valor de 10% (dez por cento) em cada fase do Processo 

Seletivo da seguinte forma: a pontuação adicional será aplicada na primeira fase, após a 

classificação, modificando a colocação do candidato, e também nas demais fases dentro da mesma 

perspectiva. 

9.2.1. Receberão a pontuação adicional de que trata o item 9.2, somente os candidatos para as 

especialidades de acesso direto. 

9.3. Os candidatos para as especialidades com pré-requisitos que tenham ingressado nos programas 

de residência em Medicina de Família e Comunidade/Medicina Geral de Família e Comunidade 

(PRMGFC) a partir de 2015, e concluído o programa, previsto para dois anos, receberão pontuação 

adicional no valor de 10% (dez por cento) em cada fase do Processo Seletivo da seguinte forma: a 

pontuação adicional será aplicada na primeira fase, após a classificação, modificando a colocação 

do candidato, e também nas demais fases dentro da mesma perspectiva. 

9.4. Conforme o parágrafo 1º do Art. 9º da Resolução CNRM 02/2015, a pontuação adicional de 

que trata o item 9.2 não poderá elevar a nota final do candidato para além da nota máxima prevista 

no presente Edital. 

9.5. Conforme o parágrafo 2º do Art. 9º da Resolução CNRM 02/2015, a pontuação adicional não 

poderá ser utilizada mais de uma vez pelo candidato que já tiver INICIADO programa de 

residência médica para o qual já tenha sido selecionado.  

9.6. Conforme o parágrafo 5º do Art. 9º da Resolução CNRM 02/2015, estarão aptos para requerer a 

utilização da pontuação adicional para ingresso no ano posterior os participantes do PROVAB que 

tenham os nomes publicados no Diário Oficial da União (DOU) até o dia 30 de setembro de cada 

ano. 

9.7. A Coordenação nacional do PROVAB publicará no Diário Oficial da União (DOU) até o dia 31 

de janeiro de cada ano o nome de todos os candidatos concluintes do PROVAB, com a finalidade 

de realização da matrícula no SisCNRM pelos Programas de Residência Médica. 
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9.8. A COREME/SMS/GO-GO se utilizará dessas relações para confirmar a pontuação final dos 

candidatos e será excluído do Processo Seletivo, conforme parágrafo 7º do Art. 9º da Resolução 

CNRM 02/2015, o candidato que tiver solicitado a utilização da pontuação adicional e não tiver seu 

nome publicado no DOU até o dia 31 de janeiro de cada ano, como tendo avaliação final satisfatória 

no PROVAB. 

 
10. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, DA CLASSIFICAÇÃO E DA PONTUAÇÃO 

FINAL 

10.1. Será eliminado automaticamente do Processo Seletivo o candidato que não obtiver, no 

mínimo, 50% do total de pontos da Prova Objetiva. 

10.2. Prova Objetiva  

10.2.1. A Prova Objetiva será classificatória e eliminatória, sendo eliminado do Processo Seletivo o 

candidato que não obtiver, no mínimo, 50% do total de pontos dessa prova. 

10.2.2. A pontuação da Prova Objetiva será de 100 pontos. 

10.2.3. Na Primeira Fase – Prova Objetiva, os candidatos serão classificados, em cada 

especialidade, por ordem decrescente dos pontos obtidos. 

10.3. Prova Prática 

10.3.1. O resultado da Prova Prática será de acordo com a checklist de cada estação de avaliação, 

para as áreas e especialidades dos Quadros 1, 2 e 3.  

10.3.2. A pontuação final da Prova Prática será a soma dos pontos obtidos em cada uma das 

estações, para os candidatos das especialidades constantes nos Quadros 1, 2 e 3. 

10.4. Análise do Curriculum Vitae  

10.4.1. A pontuação do Curriculum Vitae será de 100 pontos e sua análise será feita conforme 

critérios previamente estabelecidos no Quadro 05 e detalhados no Anexo II. 

10.4.2. A análise do Curriculum Vitae será realizada por bancas examinadoras que adotarão 

critérios uniformes para todos os candidatos concorrentes às áreas e especialidades. 

10.5. Pontuação final  

10.5.1. A pontuação final (PF) dos candidatos, resguardados os porcentuais estabelecidos para as 

fases do Processo Seletivo, será o somatório das pontuações obtidas na Primeira e na Segunda Fase, 

e é dada pela seguinte fórmula: PF = (0,5 x PO) + (0,4 x PP) + (0,1x CV) onde: PO é a pontuação 

obtida na Prova Objetiva, PP é a pontuação obtida na Prova Prática e CV, a pontuação obtida no 

Curriculum Vitae. 
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10.5.2. Para os candidatos às especialidades de acesso direto, que tenham concluído o PROVAB, e 

às especialidades com pré-requisitos, beneficiários do PRMGFC, de acordo com o item 9 deste 

Edital, as pontuações de cada fase, PO, PP e CV, já estarão acrescidas de 10% (dez por cento) para 

o cálculo da nota final, PF.

10.5.3. Para efeito de classificação final, os candidatos serão posicionados em ordem decrescente da 

pontuação final, sendo o desempate realizado na seguinte ordem: 

a) o candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo 

único do artigo 27 da Lei Federal n. 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso). 

b) a maior nota atribuída à Segunda Fase do Processo Seletivo (Prova Prática);

c) a maior nota atribuída à Primeira Fase do Processo Seletivo (Prova Objetiva);

d) a maior nota atribuída à Terceira Fase do Processo Seletivo (Curriculum Vitae);

e) a maior idade.

10.5.4. A pontuação final mínima exigida para aprovação do candidato em R1 com pré-requisito 

será de 50 (cinquenta) pontos. 

10.5.5. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente das pontuações finais do Processo 

Seletivo. 

10.5.6. A ordem de convocação dos candidatos aprovados obedecerá a ordem de classificação. 

11. DOS RECURSOS

11.1. Dos recursos  

11.1.1. Será assegurado ao candidato o direito de interpor recurso contra: 

a) o Edital; 

b) o resultado da isenção do pagamento da taxa de inscrição; 

c) o resultado da entrega da documentação dos candidatos com deficiência que terão direito ao 

tempo adicional; 

d) o resultado dos requerimentos de condições especiais; 

e) o resultado da homologação das inscrições; 

f) o gabarito preliminar da Prova Objetiva; 

g) o resultado preliminar da Prova Objetiva; 

h) o resultado preliminar da Prova Prática; 

i) o resultado preliminar da Análise do Curriculum Vitae; 

j) o resultado preliminar do Processo Seletivo. 
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11.2. O prazo para interposição de recursos, em qualquer caso, será de 48 (quarenta e oito) horas. 

11.3. O candidato poderá interpor recurso somente via on-line, na página do Processo Seletivo na 

internet em <www.ceremgoias.org.br>, conforme as orientações contidas no endereço eletrônico, a 

partir da 00h01min do dia de início constante no Cronograma deste Processo Seletivo (Anexo I) até 

às 23h59min da data final.  

11.4. Fica também assegurado ao candidato que tiver a inscrição indeferida e aquele cuja situação 

de exclusão não conste em nenhum dos ATOS ou resultados publicados o direito de interposição de 

recurso. Nesse caso, o candidato deverá protocolar o recurso na sede da COREME/SMS/GO-GO 

pessoalmente ou por meio de procurador, devidamente munido de instrumento procuratório público 

ou particular com firma reconhecida, munido dos originais do documento de identidade e do 

comprovante de pagamento. 

11.5. Para apresentação de recurso o candidato deverá: 

Fundamentar, argumentar com precisão lógica, consistência, concisão e instruir o recurso, 

devidamente, com material bibliográfico apropriado ao embasamento, quando for o caso, e com a 

indicação precisa daquilo em que se julgar prejudicado. 

11.6. Será indeferido, liminarmente, o pedido de recurso inconsistente e/ou fora das especificações 

estabelecidas neste Edital, não sendo aceitos recursos, via fax, via e-mail ou via postal. 

11.7. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões objetivas 

porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente. 

11.8. Caso haja correção de alternativa no gabarito ou da resposta esperada os efeitos dela 

decorrentes serão aplicados a todos os candidatos. O processamento final dos acertos dar-se-á com 

base no gabarito e repostas esperadas oficiais. 

11.9. Não haverá recurso ou pedido de reconsideração da decisão proferida pela Banca 

Examinadora. 

11.10. É vedado ao candidato entrevistar-se com os componentes da Banca Examinadora. 

11.11. Na análise dos recursos interpostos, a COREME/SMS/GO-GO determinará a realização de 

diligências que entender necessárias e, dando provimento, poderá, se for o caso, alterar o resultado. 

11.12 A decisão dos recursos será disponibilizada exclusivamente ao interessado, conforme a data 

que consta no Cronograma deste Processo Seletivo (Anexo I). Para tomar conhecimento do inteiro 

teor do parecer, o interessado deverá acessar sua área restrita na página do Processo Seletivo na 

internet em <www.ceremgoias.org.br>. 
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11.13. Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das alterações/anulações de gabarito ou 

das repostas esperadas serão divulgadas no endereço eletrônico <www.ceremgoias.org.br> quando 

da divulgação dos gabaritos oficiais.  

12. DOS RESULTADOS

12.1. Estão previstos os seguintes resultados/atos, cujas datas de divulgação constam do 

Cronograma do Processo Seletivo (Anexo I deste Edital): 

a) publicação do Edital e seus anexos;

b) resultado da isenção do pagamento da taxa de inscrição (preliminar e final);

c) homologação das inscrições;

d) resultado dos requerimentos de condições especiais;

e) resultado da perícia médica;

f) gabarito (preliminar e oficial);

g) resultado da Prova Objetiva (preliminar e final);

h) resultado da Prova Prática (preliminar);

i) resultado da Análise de Currículo (preliminar);

j) resultado do Processo Seletivo (preliminar e final).

12.2. Nos resultados das provas constarão somente as notas dos candidatos que atingirem a nota 

mínima exigida. Os demais terão acesso às notas por meio do Boletim de Desempenho. 

12.3. Os resultados das provas e análise de currículo serão divulgados em ordem alfabética e com a 

pontuação obtida. 

12.4. Os resultados preliminar e final do Processo Seletivo serão divulgados, no endereço eletrônico 

da CEREM/GO, <www.ceremgoias.org.br>, nos termos deste Edital, com a lista dos nomes dos 

candidatos aprovados em ordem decrescente da pontuação final, com a respectiva classificação. 

12.5. Não terão acesso ao Boletim de Desempenho os candidatos que forem eliminados do Processo 

Seletivo, em virtude da aplicação de quaisquer penalidades que constam do item 15 deste Edital ou 

que possuam teor similar. 

13. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS E DA MATRÍCULA

13.1. As vagas serão preenchidas com rigorosa observação da ordem de classificação dos 

candidatos, nas respectivas áreas e especialidades, de acordo com a especificação do quadro 

constante do subitem 1.2 do Edital. 
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13.1.1. Os candidatos classificados e convocados para matrícula deverão acessar o endereço 

eletrônico <www.ceremgoias.org.br>, e imprimir o formulário de matrícula. Esse formulário deve 

ser preenchido e entregue no dia de realização da matrícula. 

13.1.2. As matrículas serão realizadas em local e horário a ser divulgado posteriormente no 

endereço eletrônico <www.ceremgoias.org.br>, podendo ser efetuada pelo próprio candidato ou por 

seu procurador, munido de procuração específica para esse fim. 

13.2. Os candidatos classificados em primeira chamada deverão efetivar sua matrícula, junto à 

COREME/SMS/GO-GO, nos dias constantes do Cronograma. A não efetivação da matrícula nesse 

período significará desistência e será convocado o primeiro candidato excedente, de acordo com a 

ordem de classificação. A convocação para chamadas posteriores constam do Cronograma do 

Processo Seletivo (Anexo I deste Edital).  

13.3. A data de início do programa de Residência Médica e a data limite de apresentação dos 

candidatos à respectiva área e especialidade constam do Cronograma (Anexo I deste Edital). 

13.3.1. Não comparecendo nesse prazo, o candidato será considerado desistente e, para preencher a 

vaga, será chamado o classificado excedente subsequente, de acordo com a classificação do 

candidato. 

13.4. O candidato excedente, convocado para a vaga do desistente, terá o prazo de até 24 horas, a 

partir de sua convocação, para apresentar-se e efetuar sua matrícula. 

13.5. Em caso de desistência do primeiro excedente, será convocado o segundo, com as mesmas 

condições de prazo estabelecidas para o primeiro e assim sucessivamente. 

13.6. Em caso de o candidato classificado ser convocado para o serviço militar, será aceito o 

trancamento de matrícula correspondente ao número de vagas na especialidade, com reserva de 

vaga para 2019.  

13.6.1. O candidato convocado para o serviço militar deverá apresentar, no momento da matrícula, 

o requerimento de trancamento e a comprovação da convocação, emitida pelo órgão competente.

13.6.2. Por determinação da Resolução n. 01, de 11 de janeiro de 2005, da Comissão Nacional de 

Residência Médica, o candidato pode trancar sua matrícula, por motivo de convocação para o 

serviço militar, em uma única instituição do país. 

13.7. O candidato que tiver sua matrícula trancada em função da convocação para o serviço militar 

deverá confirmar seu interesse na manutenção da vaga para o período letivo de 2019 na sede da 

COREME/SMS/GO-GO, conforme a data que consta do Cronograma do Processo Seletivo. Não 

havendo a confirmação até esta data, o candidato será considerado desistente, e sua vaga destinada 

ao próximo Processo Seletivo.  
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13.8. Se houver vaga pela não aprovação de candidatos ou pela desistência de candidatos 

classificados, a COREME/SMS/GO-GO poderá divulgar novo edital de Processo Seletivo 

Suplementar para ocupação dessas vagas. 

13.9. Para efetivação da matrícula junto à COREME/SMS/GO-GO, o candidato deverá apresentar 

os seguintes documentos: formulário próprio devidamente preenchido; certificado de conclusão do 

curso de Medicina (para os aprovados no Processo Seletivo de acesso direto) e de conclusão do 

curso específico de pré-requisito (para os aprovados com pré-requisito), em serviço credenciado 

pela CNRM; fotocópia do título de eleitor, CPF, Identidade, PIS/PASEP, 1 foto 3 x 4; inscrição no 

Conselho Regional de Medicina. Para os candidatos que optaram pelo uso do PROVAB ou do 

PRMGFC, o documento de conclusão desses programas. 

13.9.1. Para os candidatos aprovados que farão sua matrícula através de procurador, é necessário 

apresentar procuração com firma reconhecida. 

 
14. DA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO 

14.1. Os certificados serão expedidos para as áreas e especialidades credenciadas pela Comissão 

Nacional de Residência Médica (CNRM) do MEC. 

 
15. DAS PENALIDADES 

15.1. Será excluído do Processo Seletivo ou não será matriculado, o candidato que não cumprir o 

disposto neste Edital e que: 

a) alegar desconhecimento quanto à data, ao horário e ao local de realização das provas do Processo 

Seletivo, bem como às convocações divulgadas nos termos deste Edital; 

b) chegar aos locais de realização das provas após o horário estabelecido; 

c) faltar às provas ou convocações; 

d) ausentar-se do recinto de realização das provas sem a devida permissão; 

e) mantiver conduta incompatível com a condição de candidato ou ser descortês com qualquer dos 

supervisores, coordenadores, aplicadores de provas, aplicadores reserva, porteiros, auxiliares de 

limpeza ou autoridades e pessoas incumbidas da realização do Processo Seletivo; 

f) sair da sala de aplicação de prova com quaisquer anotações antes dos 30(trinta) minutos do 

término da prova; 

g) for surpreendido durante a realização da prova em comunicação (verbal, escrita, eletrônica ou 

gestual) com outras pessoas, bem como estiver utilizando fontes de consulta tais como: livros, 

calculadoras, equipamentos de cálculo, anotações, impressos ou, ainda, usando lapiseira ou 
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apontador de material não transparente, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria 

(chapéu, boné, gorro etc.) ou outros materiais similares; 

h) for surpreendido, dentro do prédio de realização da prova, com a embalagem violada ou aberta,

na qual o celular ou o equipamento eletrônico foram guardados ou estiver usando durante a prova 

qualquer tipo de arma, salvo os casos previstos em lei, relógio de qualquer espécie, telefone celular, 

MP3, MP4 e similares, agenda eletrônica, notebook e similares, tablet, Ipod e similares, receptor, 

gravador, máquina fotográfica, calculadora, filmadora, controles de alarme de carros, dispositivos 

portáteis de armazenamento de dados, como pen drives e similares etc; 

i) recusar-se a retirar os óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu,

boné, gorro etc.; 

j) exceder o tempo de realização da prova;

k) levar consigo o cartão-resposta o retirar-se da sala;

l) não permitir a coleta da impressão digital, como forma de identificação;

m) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;

n) prestar, no ato da inscrição, declaração falsa ou inexata;

o) deixar de apresentar qualquer um dos documentos que comprovem o atendimento dos requisitos

fixados neste Edital; 

p) praticar atos que contrariem as normas do presente Edital;

q) não atender às determinações do presente Edital e aos seus atos complementares.

15.2. Se for constatado a qualquer tempo, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, 

que o candidato se utilizou de processos ilícitos, sua prova será anulada, sendo este 

automaticamente eliminado do Processo Seletivo, devendo responder criminalmente pelo ato. 

15.3. Fica assegurado aos candidatos excluídos após a aplicação das penalidades que constam no 

subitem 15.1 o direito à ampla defesa conforme mencionado no subitem 11 deste Edital. 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Todos os horários referenciados neste Edital têm por base o horário oficial de Brasília. 

16.2. O prazo de validade do Processo Seletivo será de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado 

por igual período, conforme estabelece o Decreto n. 4.175, de 27 de março de 2002. 

16.3. As disposições e instruções contidas na página da Internet, nas capas dos cadernos das provas, 

nos Editais Complementares e avisos oficiais divulgados pela COREME/SMS/GO-GO no endereço 

eletrônico <www.ceremgoias.org.br> ou em qualquer outro veículo de comunicação constituirão 

normas que passarão a integrar o presente Edital. 
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16.4. Os casos omissos serão analisados e decididos no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de 

Goiânia-Goiás, COREME/SMS/GO-GO, COREME do Estado de Goiás e do Hospital e 

Maternidade Dona Iris. 

16.5. Verificada, a qualquer tempo, a inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados, ela será 

cancelada automaticamente. 

16.6. Para efeito de comparação da impressão digital colhida durante a realização das provas, a 

qualquer momento, após o ingresso na Residência Médica, poderão submeter-se a nova coleta de tal 

impressão, procedimento que será acompanhado pela Polícia Federal ou Polícia Técnico-Científica. 

16.7. Quaisquer irregularidades (fraude, quebra de sigilo etc.) cometidas por qualquer profissional/e 

ou candidato que tenha participado do Processo Seletivo, constatadas antes, durante ou após o 

mesmo, será objeto de sindicância, inquérito administrativo ou policial, nos termos da legislação 

pertinente, estando o infrator sujeito às penalidades previstas na respectiva legislação. 

16.8. A COREME/SMS/GO-GO não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio de documentos 

que impeça a chegada a seu destino. 

Goiânia, 26 de dezembro de 2017. 

Fátima Mrué 
Secretária Municipal de Saúde de Goiânia 
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ANEXO I – CRONOGRAMA  

 

DATA EVENTO 

27/12/17  Publicação do Edital. 

28 a 29/12/17   Prazo para recurso contra o edital e seus anexos. 

05/01/18  Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra o edital e seus 
anexos. 

26/01 a 04/02/18  Inscrição via internet. 

29 /01/18 

 Entrega de Requerimento de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

 Entrega de Requerimento de condições especiais para realização da prova 
(caso o candidato necessite). 

 Entrega de Laudo Médico do candidato com deficiência que solicitou tempo 
adicional para realização da prova 

30/01/18  Resultado preliminar dos requerimentos de isenção do pagamento da taxa de 
inscrição, de condições especiais e tempo adicional para realização da prova. 

31/01/18 a 01/02/18 
 Prazo para recurso contra o resultado dos requerimentos de isenção do 

pagamento da taxa de inscrição, de condições especiais e tempo adicional 
para realização da prova. 

02/02/18 
 Publicação das respostas dos recursos. 

 Resultado final dos requerimentos de isenção do pagamento da taxa de 
inscrição, de condições especiais e tempo adicional para realização da prova. 

05/02/18  Último dia para o pagamento da taxa de inscrição. 

06/02/18 

 Publicação preliminar das inscrições deferidas (homologadas). 

 Último dia para correção de dados cadastrais dos candidatos. 

 Último dia para o candidato que não teve inscrição homologada comparecer à 
Comissão de Residência Médica – COREME/SMS, munido do comprovante 
de depósito bancário identificado ou do comprovante do pedido de isenção 
deferido e o original do seu documento de identificação. 

 Convocação dos candidatos para perícia médica. 
07 a 08/02/18  Prazo para recurso contra o resultado da homologação das inscrições. 

09/02/18 

 Publicação das respostas dos recursos. 

 Publicação da relação final das inscrições homologadas. 

 Realização da perícia médica dos candidatos que solicitaram condições 
especiais e tempo adicional para realização da prova. 

 Publicação do resultado da perícia médica dos candidatos que solicitaram 
condições especiais e tempo adicional para realização da prova. 

 Disponibilização do comunicado que informa o local de realização da Prova 
Objetiva (PO). 
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11/02/18 
 Realização da Prova Objetiva (primeira fase do Processo

Seletivo). 
 Divulgação do gabarito preliminar. 

12 a 13/02/18  Prazo para recurso contra o gabarito preliminar da Prova Objetiva.  

14/02/18 

 Publicação das respostas dos recursos. 

 Divulgação do gabarito Final. 

 Resultado preliminar da Prova Objetiva. 

 Divulgação da listagem preliminar dos candidatos que têm direito à 
pontuação referente ao PROVAB e PRMGFC. 

15 /02/18  Prazo para recurso contra a listagem preliminar dos candidatos que têm 
direito à pontuação referente ao PROVAB e PRMGFC. 

16/02/18 

 Publicação das respostas dos recursos. 

 Resultado final da Prova Objetiva. 

 Disponibilização do comunicado que informa o local de realização da Prova 
Prática. 

 Entrega do Curriculum Vitae. 

18/02/18  Realização da Prova Prática (PP) (segunda fase do Processo 
Seletivo). 

19/02/18  Resultado preliminar da Prova Prática. 

 Resultado preliminar da Análise de Curriculum Vitae. 

20 e 21/02/18  Prazo para recurso contra o resultado preliminar da Prova Prática (PP) e 
da Análise de Curriculum Vitae. 

22/02/18  Publicação das respostas dos recursos.  

 Resultado preliminar do Processo Seletivo. 

23 a 26/02/18  Interposição de recurso contra o resultado preliminar do Processo Seletivo. 

27/02/18  Resultado Final do Processo Seletivo. 

28/02/18  Realização do cadastro e da matrícula dos candidatos classificados 
em primeira chamada.  

01/03/18  Início do Programa de Residência Médica. 

02 a 30/03/18  Realização de chamadas subsequentes caso restem vagas. 
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ANEXO II – MODELO DE SUMÁRIO PARA O CURRICULUM VITAE 

Instruções: Numerar todas as páginas do currículo na parte superior direita das cópias, conforme a 

ordem de apresentação do documento. Por exemplo, o Histórico Escolar deve ser numerado como 

1.; os dados da Instituição de Ensino como 2.1, 2.2, 2.3 e assim sucessivamente; se o candidato tiver 

5 itens de produção científica, os documentos devem ser numerados como 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5, ou 

seja, a numeração deve ser feita com o número do item (de 1 a 10) seguido do número do 

documento apresentado. Todas as páginas de um mesmo item devem ter a mesma numeração. 

Todos os documentos devem estar citados no SUMÁRIO de forma a corresponder com o número 

da página do Currículo. As fotocópias devem ser autenticadas em Cartório. 

SUMÁRIO 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 Nome:

 Local e data de nascimento:

 RG:

 CPF:

 Carteira de identidade médica:

1. HISTÓRICO ESCOLAR DO CURSO DE MEDICINA

2. INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE ORIGEM

2.1. Nota do Enade obtida no site do Mec; 

2.2. Declaração da Universidade de que possui OSCE; 

2.3. Declaração da Universidade de que possui Hospital Universitário / Ensino; 

2.4. Declaração da Universidade de participação em Teste do Progresso. 

3. BOLSA OU PROGRAMA DE ESTUDO PESQUISA OU EXTENSÃO EM ÁREA

MÉDICA 

Numerar cada bolsa de estudo ou projeto executado, citando o seu tipo, o órgão financiador, se for o 

caso, o período de atuação (data de início e final) e outras informações que julgar pertinente.  
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4. MONITORIA OFICIAL/PRECEPTORIA 

Numerar cada disciplina que atuou como monitor/precetptor, citando o período de atuação (data de 

início e final) e outras informações que julgar pertinente.  

5. PRODUÇÃO CIENTÍFICA: apresentação/publicação em eventos científicos ou em revistas 

técnicas da área 

Apresentar fotocópia do certificado de apresentação do trabalho no evento científico ou da 

publicação de seu resumo simples, resumo extendido ou trabalho completo nos Anais do evento ou 

em revista técnica. No caso de publicação em Anais ou revistas técnicas, apresentar fotocópias da 

capa da publicação e das páginas do artigo. A autenticação poderá ser apenas da capa e da primeira 

página do artigo publicado. No caso de páginas da internet, a impressão deverá conter o endereço 

eletrônico do trabalho. O mesmo trabalho científico (ainda que com título semelhante) apresentado 

em eventos científicos distintos ou publicados em meios diferentes, contará apenas uma vez. Todos 

os certificados correspondentes a um mesmo trabalho devem receber a mesma numeração. Numerar 

cada produto científico, citando o título do trabalho, autores, local de apresentação, data  e outras 

informações que julgar pertinente. 

6. PRODUÇÃO CIENTÍFICA: artigos científicos e capítulos de livro 

Anexar, a cada trabalho publicado em periódico com corpo editorial, cópias da capa, da folha que 

contenha o corpo editorial do periódico e do próprio trabalho. No caso de capítulo de livro, anexar 

cópia da capa, do Conselho Editorial da Editora, do ISBN do livro, do sumário e do trabalho 

publicado. A autenticação do próprio trabalho poderá ser feita apenas na primeira página do artigo 

publicado ou do capítulo do livro. As outras cópias (capa, corpo editorial, sumário etc.) devem ser 

autenticadas. Todas as folhas correspondentes a um mesmo trabalho devem receber a mesma 

numeração. Numerar cada publicação, citando o título do trabalho, a revista/editora, autores e outras 

informações que julgar pertinente 

7. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Anexar todos os documentos comprobatórios da experiência profissional médica. Numerar cada 

vínculo profissional (público/privado), citando o empregador, o local de atuação (p.ex. urgência, 

etc.), o cargo/função, o período de atuação (data de início e final) e outras informações que julgar 

pertinente.  
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8. ATIVIDADES DE EXTENSÃO E EXTRACURRICULARES

8.1. ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

8.1.1. Campanha educativa: colocar o nome da campanha e a carga horária. 

8.1.2. Campanha de vacinação: colocar o nome da campanha e a carga horária. 

8.1.3. Coleta de dados populacionais: colocar a carga horária. 

8.1.4. Atividades comunitárias: colocar a carga horária. 

8.1.5. Voluntariado: colocar o tipo e a carga horária. 

8.2. ATIVIDADES EXTRA-CURRICULARES 

8.2.1. Cursos de extensão: colocar nome do curso, instituição, carga horária. 

8.2.2. Estágios em instituições de ensino: colocar nome do estágio, instituição, carga horária. 

8.2.3. Cursos de línguas e de informática: colocar nome do curso, instituição, carga horária. 

8.2.4. Membro de Comissão Organizadora de Evento Acadêmico: colocar evento e carga horária.  

8.2.5. Aprovação em Concursos Públicos ou Processos Seletivos em área médica. 

9. PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE URGÊNCIA: ACLS/ATLS/BLS/PALS

Apresentar fotocópias autenticadas dos certificados/atestados de aprovação nos cursos. 



  Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia 

  Av. B n°155 Setor Oeste  Goiânia – GO   
  Cep.: 74110‐030  ‐ Tel.: 55 62 3524‐5831  
  ipsm@goiania.go.gov.br 

EXTRATO DE TERMO 
DE ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 010/2017. 

Processo: 7.012.213-8/2017. 

Acordantes: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia   –   IPSM  -   Credor 

e o senhor Luismar Bernardes de Souza (CPF: 253.480.431-68) – Devedor. 

Objeto: Devolução de pagamento indevido de benefício previdenciário em nome do ex-servidor 

aposentado João Antônio de Souza (falecido). 

Valor total: R$ 2.083,88 (dois mil, oitenta e três reais e oitenta e oito centavos). 

Número de parcelas: 10 (dez). 

Valor de cada parcela: R$ 208,39 (duzentos e oito reais e trinta e nove centavos), a ser creditada 

em favor do IPSM através da conta corrente nº 266-3, operação 006, na agência 2510 da Caixa 

Econômica Federal. 

Data da Assinatura: 19 (dezenove) de dezembro de 2017. 



Instituto de Assistência à Saúde e Social dos  
Servidores Municipais de Goiânia - IMAS  

Av. Paranaíba, Quadra75, Lts. 18/20, N° 1.413,  
Setor Central, CEP: 74.025-125 - Goiânia – GO. 
Tel.: (62) 3524-1183 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

EDITAL: Nº. 002/2016 – CREDENCIAMENTO PESSOA JURÍDICA 

DESPACHO PRES./IMAS: Nº. 2158/2017 

Considerando o Edital de Credenciamento Nº. 002/2016 cujo objeto Constitui o 

Credenciamento, em regime simplificado, de Prestadores de Serviço de Saúde Pessoa Jurídica nas 

áreas de CONSULTA EM CONSULTÓRIO (HORÁRIO NORMAL OU PRÉ-ESTABELECIDO), 

PEDIATRIA CONSULTA INICIAL, PRIMEIRO RETORNO, SEGUNDO RETORNO E 

PUERICULTURA, MAPA 24 HORAS E HOLTER 24 HORAS, Conforme fl. 29, para prestarem 

serviços aos usuários IMAS, seus dependentes naturais e agregados, regularmente cadastrados e 

portando guias próprias do CREDENCIANTE;  

Considerando o Interesse público; 

Considerando o disposto no artigo 25 e seus incisos da Lei Federal nº 8666/1993. 

Considerando os Princípios da Legalidade, Razoabilidade e Eficiência.   

O Presidente do Instituto de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais 

- IMAS, no uso de suas atribuições legais consoantes o parágrafo único disposto no artigo 61 da Lei 

Federal nº 8.666/1993; 

RESOLVE: 

Autorizar a contratação do Profissional Pessoa Jurídica FOCCOS CENTRO 

MÉDICO LTDA, CNPJ Nº 13.595.502/0001-54, no valor estimado de R$ 1.800.000,00 (Hum 

milhão e oitocentos mil reais), através do Edital de Credenciamento N° 002/2016, do Instituto de 

Assistência a Saúde e Social dos Servidores Municipais de Goiânia, mediante inexigibilidade de 

licitação.  

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

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS - IMAS, 16 dias do mês de novembro de 2017. 

SEBASTIÃO PEIXOTO MOURA 

Presidente 

Decreto Nº. 054/2017 



Instituto de Assistência à Saúde e Social dos  
Servidores Municipais de Goiânia - IMAS  

Avenida Paranaíba, quadra 72, lotes 18/20, nº 1.413,  
Setor Central, CEP 74.025-125 – Goiânia-Go 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 873/2017 

CONTRATANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E SOCIAL DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE GOIÂNIA - IMAS, autarquia municipal com sede na Av. 

Paranaíba, Qd.72, Lt.18/20, Nº.1413, Setor Central, Goiânia – GO, CEP: 74025-125, inscrito no 

CNPJ/MF sob o Nº. 02.371.916/0001-83 neste ato representado pelo seu Presidente SEBASTIÃO 

PEIXOTO MOURA, inscrito no CPF sob o Nº. 012683091-68, nomeado pelo Decreto Nº. 

54/2017, residente e domiciliado nesta capital. 

CONTRATADO: FOCCOS CENTRO MÉDICO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

estabelecida na Avenida T-6, Quadra 21, Lote 26, n° 489, Setor Bueno, Goiânia-Go, inscrita no 

CNPJ sob o nº 13.595.502/0001-54, neste ato representado por WEBER OLIVEIRA DE 

SIQUEIRA, CPF N° 426.680.181-53 e DENISE MARIA FERREIRA E FERREIRA, CPF Nº 

263.908.092-04 

OBJETO: - Constitui objeto deste Contrato, a contratação em regime simplificado, por 

credenciamento, de prestadores de serviços de saúde Pessoa Jurídica nas áreas de consulta em 

consultório (horário normal ou pré-estabelecido), pediatria consulta inicial, primeiro retorno, 

segundo retorno e puericultura, mapa 24 horas e holter 24 horas, conforme fl. 29, para atenderem 

aos procedimentos que o plano IMAS oferece cobertura aos usuários.  

1.1 FUNDAMENTO - Em conformidade com a Lei Federal Lei Federal Nº. 8.666/93 bem como o 

Parecer Jurídico CHEADV/IMAS Nº 2180/2017, as partes celebram o Contrato de 

credenciamento. 

1.2 PREÇO: O Valor total da contratação é de R$ 1.800.000,00 (Hum milhão e oitocentos mil 

reais) 

1.3 VIGÊNCIA: O contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, encerrando-se em 

31/12/2021, com início da execução a partir da data de assinatura do presente instrumento 

contratual, sem possibilidade de prorrogação de acordo com a Lei nº 8.666/93. 

Goiânia, 17de novembro de 2017. 

SEBASTIÃO PEIXOTO MOURA 

Presidente 

Decreto Nº 054/2017 



Instituto de Assistência à Saúde e Social dos 
 Servidores Municipais de Goiânia - IMAS 

Avenida Paranaíba, quadra 72, lotes 18/20, nº 1.413,  
Setor Central, CEP 74.025-125 – Goiânia-Go 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1025/2017 

CONTRATANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E SOCIAL DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE GOIÂNIA - IMAS, autarquia municipal com sede na Av. 

Paranaíba, Qd.72, Lt.18/20, Nº.1413, Setor Central, Goiânia – GO, CEP: 74025-125, inscrito no 

CNPJ/MF sob o Nº. 02.371.916/0001-83 neste ato representado pelo seu Presidente SEBASTIÃO 

PEIXOTO MOURA, inscrito no CPF sob o Nº. 012.683.091-68, nomeado pelo Decreto Nº. 

54/2017, residente e domiciliado nesta capital. 

 CONTRATADO: JAMAL YUSUF, Médio, Pessoa Física, com endereço profissional, na Rua 9-

B, Nº 129, 7º Andar, Centro Médico Saulo Lopes, Setor Oeste, Goiânia – Goiás, inscrito no CPF 

sob o N° 401.880.433-49, CRM 7358-GO. 

OBJETO: Constitui objeto deste Contrato, a contratação em regime simplificado, por 

credenciamento, de prestadores de serviços de saúde Pessoa física nas áreas de consultas, 

ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, para atenderem aos procedimentos 

que o plano IMAS oferece cobertura aos usuários; 

1.1 FUNDAMENTO - Em conformidade com a Lei Federal Nº. 8.666/93 bem como o Parecer     

Jurídico CHEADV/IMAS Nº. 2551/2017, as partes celebram o Contrato de credenciamento. 

1.1 PREÇO: O Valor total da contratação é de R$ 846.000,00 (Oitocentos e quarenta e seis mil 

reais) 

1.2 VIGÊNCIA: O contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, encerrando-se em 

31/12/2021, com início da execução a partir da data de assinatura do presente instrumento 

contratual, sem possibilidade de prorrogação de acordo com a Lei nº 8.666/93. 

Goiânia, 19 de dezembro de 2017 

SEBASTIÃO PEIXOTO MOURA 

Presidente 

Decreto Nº 054/2017 
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0321/2017 

O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E SOCIAL 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IMAS, com sede em Goiânia - Estado de Goiás, na Av. 

Paranaíba, Quadra 72, lotes 18/20, nº 1413 Setor central, inscrito no CNPJ nº 02.371.916/0001-83, 

neste ato representado pelo seu presidente SEBASTIÃO PEIXOTO MOURA, brasileiro, casado, 

inscrito no CPF/MF sob o Nº. 012.683.091-68, Carteira de Identidade nº. 123.285-SSP-GO, 

nomeado pelo decreto Nº. 54/2017, doravante denominado simplesmente de CREDENCIANTE; e 

do outro lado o profissional HENRIQUE DA MATA, inscrito no CPF sob o nº 618.669.031-8, 

CRO 7293, com endereço profissional na Rua 250, nº 116, QD.31, LT.16, Setor Coimbra, Clinica 

Viva, Telefone (062) 3233-7077, Goiânia/ Goiás, doravante denominada simplesmente 

CREDENCIADO, tem entre si, justo e avençado e celebram por força do disposto na Lei 

8666/1993, o presente Termo Aditivo, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

DO FUNDAMENTO: 

O presente Termo Aditivo ao contrato 321/2017, decorre do constante do Processo 

nº 69976638/2017 – Despacho/Diligência – CHEFAD nº 1283/2017, da 

Controladoria Geral do Município, a fim de adequá-lo ao Edital nº 001/2016.   

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

1.1 O Termo Aditivo tem por objeto a alteração dos seguintes itens do contrato original: (i) 

“Cláusula 2.1”, objeto do contrato e (II) “Cláusula 9.1”, referente à vigência do contrato.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1 – Constitui como objeto deste contrato a prestação de serviços de saúde pessoa física, com a 

realização de procedimentos ODONTÓLOGICOS NA ESPECIALIDADE EM CLINICO GERAL, 

solicitação de exames complementares quando necessários, realização de procedimentos 

ambulatoriais a fins e pertinentes, conforme PCO – padrão de Cobertura IMAS, aos usuários 

cadastrados no Instituto, desde que previamente autorizados. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

9.1 - O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, e termino em 31/12/2021 

sem possibilidade de prorrogação, conforme cláusula 8 do Edital nº  001/2016. 

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO: 

4.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original. 

E por estarem às partes de acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas que o subscrevem, para que surta seus efeitos jurídicos e legais. 

Goiânia, 20 de dezembro de 2017.  

___________________________ _________________________ 

SEBASTIÃO PEIXOTO MOURA          HENRIQUE DA MATA 

         Presidente – IMAS Credenciado     

TESTEMUNHAS 

1._______________________________  2.__________________________ 
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Av. Paranaíba n° 1314, Qd.72, Lt.18/20, Setor Central  
CEP: 74015-125 - Goiânia – GO 

EXTRATO DO DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO Nº 266/2013 

O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E SOCIAL 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IMAS, com sede em Goiânia – Estado de Goiás, na Av. 

Paranaíba nº1413, Qd.72, Lts.18/20,  Setor Central – Goiânia – GO, CEP: 7415-125, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 02.371.916/0001-83, neste ato representado pelo seu Presidente o Senhor 

SEBASTIÃO PEIXOTO MOURA, brasileiro, inscrito no CPF nº 012.683.091-68, portador do RG 

nº 123285 residente nesta Capital, doravante denominado DISTRATANTE; e do outro lado o(a) 

profissional JOAO BOSCO TEIXEIRA ALVARES, Médico(a), doravante denominado 

DISTRATADO, por força do presente termo e em conformidade com o disposto no Artigo 79, I, da 

Lei 8666/1993, o Distrato Contratual Unilateral, conforme as cláusulas a seguir: 

DO FUNDAMENTO: O presente Distrato fundamenta-se no artigo 79, inciso I, da Lei 8.666/93, 

observando a aplicabilidade do artigo 78, inciso XII da mesma lei, no despacho Nº 

81/2017/GERADM; parecer PGM/IMAS 481/2017 e despacho Nº 725/2017da CHEADV/IMAS. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O Presente tem por objeto o Distrato Unilateral do 

Contrato n° 266/2013.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS MOTIVOS: O presente Distrato contratual se dá por ato unilateral 

motivado pela falta de saldo orçamentário. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO: Para dirimir as litigâncias do presente Termo de Rescisão 

fica eleito o Foro de Goiânia – Goiás, com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

Goiânia, aos 06 dias do mês de Dezembro de 2017. 

SEBASTIÃO PEIXOTO MOURA 

Presidente  

Decreto N°054/2017 



Instituto de Assistência à Saúde e Social dos 
Servidores Municipais de Goiânia - IMAS 

‘ 

Av. Paranaíba n° 1314, Qd.72, Lt.18/20, Setor Central  
CEP: 74015-125 - Goiânia – GO 

EXTRATO DO DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO Nº 696/2013 

O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E SOCIAL 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IMAS, com sede em Goiânia – Estado de Goiás, na Av. 

Paranaíba nº1413, Qd.72, Lts.18/20,  Setor Central – Goiânia – GO, CEP: 7415-125, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 02.371.916/0001-83, neste ato representado pelo seu Presidente o Senhor 

SEBASTIÃO PEIXOTO MOURA, brasileiro, inscrito no CPF nº 012.683.091-68, portador do RG 

nº 123285 residente nesta Capital, doravante denominado DISTRATANTE; e do outro lado o(a) 

profissional MARCIO DUARTE GUIMARÃES, Médico, inscrito no CPF sob o N° 374.045.716-

34, CRM 5733 doravante denominado DISTRATADO, por força do presente termo e em 

conformidade com o disposto no Artigo 79, I, da Lei 8666/1993, o Distrato Contratual Unilateral, 

conforme as cláusulas a seguir: 

DO FUNDAMENTO: O presente Distrato fundamenta-se no artigo 79, inciso I, da Lei 8.666/93, 

observando a aplicabilidade do artigo 78, inciso XII da mesma lei, no despacho Nº 

091/2017/GERADM; parecer PGM/IMAS 548/2017 e despacho Nº 823/2017da CHEADV/IMAS. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O Presente tem por objeto o Distrato Unilateral do 

Contrato n° 696/2013.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS MOTIVOS: O presente Distrato contratual se dá por ato unilateral 

motivado pela falta de saldo orçamentário. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO: Para dirimir as litigâncias do presente Termo de Rescisão 

fica eleito o Foro de Goiânia – Goiás, com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

Goiânia, aos 20 dias do mês de dezembro de 2017. 

SEBASTIÃO PEIXOTO MOURA 

Presidente  

Decreto N°054/2017 



Instituto de Assistência à Saúde e Social dos 
Servidores Municipais de Goiânia - IMAS  

‘ 

Av. Paranaíba n° 1314, QD.72, Lt.18/20, St. Central  
Goiânia/ GO - CEP: 74015-125  

  EXTRATO DO DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO Nº 848/2013 

O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E SOCIAL 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IMAS, autarquia municipal com sede na Av. Paranaíba, 

Qd.72, Lt.18/20,, Nº.1413, Setor Central, Goiânia – GO, CEP: 74025-125, inscrito no CNPJ/MF 

sob o nº 02.371.916/0001-83, neste ato representado pelo seu Presidente o Senhor SEBASTIÃO 

PEIXOTO MOURA, brasileiro, inscrito no CPF nº 012.683.091-68, portador do RG nº 123285 

residente nesta Capital, doravante denominado DISTRATANTE; e do outro lado o(a) profissional 

CARLAS MARIA CIRQUEIRA MOTA, Odontóloga,  doravante denominado DISTRATADO, 

por força do presente termo e em conformidade com o disposto no Artigo 79, I, da Lei 8666/1993, o 

Distrato Contratual Unilateral, conforme as cláusulas a seguir: 

DO FUNDAMENTO: O presente Distrato fundamenta-se no artigo 79, inciso I, da Lei 8.666/93 e 

no Despacho da Presidência.  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O Presente tem por objeto o Distrato Unilateral do 

Contrato n° 848/2013.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS MOTIVOS: O presente Distrato contratual se dá por ato unilateral 

motivado pela falta de saldo orçamentário. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO: Para dirimir as litigâncias do presente Termo de Rescisão 

fica eleito o Foro de Goiânia – Goiás, com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

Goiânia, aos 14 dias do mês de julho de 2017. 

Sebastião Peixoto Moura 

Presidente 

Decreto nº 054/ 2017 
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Av. Paranaíba n° 1314, Qd.72, Lt.18/20, Setor Central  
CEP: 74015-125 - Goiânia – GO 

EXTRATO DO DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO Nº 221/2014 

O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E SOCIAL 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IMAS, com sede em Goiânia – Estado de Goiás, na Av. 

Paranaíba nº1413, Qd.72, Lts.18/20,  Setor Central – Goiânia – GO, CEP: 7415-125, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 02.371.916/0001-83, neste ato representado pelo seu Presidente o Senhor 

SEBASTIÃO PEIXOTO MOURA, brasileiro, inscrito no CPF nº 012.683.091-68, portador do RG 

nº 123285 residente nesta Capital, doravante denominado DISTRATANTE; e do outro lado a 

empresa FOCCOS CENTRO MÉDICO LTDA, doravante denominado DISTRATADO, por 

força do presente termo e em conformidade com o disposto no Artigo 79, I, da Lei 8666/1993, o 

Distrato Contratual Unilateral, conforme as cláusulas a seguir: 

DO FUNDAMENTO: O presente Distrato fundamenta-se no artigo 79, inciso I, da Lei 8.666/93, 

observando a aplicabilidade do artigo 78, inciso XII da mesma lei, no despacho Nº 

071/2017/GERADM; parecer PGM/IMAS 516/2017 e despacho Nº 751/2017da CHEADV/IMAS. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O Presente tem por objeto o Distrato Unilateral do 

Contrato n° 221/2014.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS MOTIVOS: O presente Distrato contratual se dá por ato unilateral 

motivado pela falta de saldo orçamentário. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO: Para dirimir as litigâncias do presente Termo de Rescisão 

fica eleito o Foro de Goiânia – Goiás, com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

Goiânia, aos 04 dias do mês de dezembro de 2017. 

SEBASTIÃO PEIXOTO MOURA 

Presidente 

Decreto N°054/2017 



Instituto de Assistência à Saúde e Social dos  
Servidores Municipais de Goiânia - IMAS  

Avenida Paranaíba, quadra 72, lotes 18/20, nº 1.413,  
Setor Central, CEP 74.025-125 – Goiânia-Go 

EXTRATO DO TERMO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO Nº 076/2016 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A 

SAÚDE E SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IMAS sediado em Goiânia - Estadas 

de Goiás, na Av. Paranaíba, Quadra 72, lotes 18/20, nº 1413 Setor Central, inscrito no CNPJ nº 

02.371.916/0001-83, pelo seu presidente SEBASTIÃO PEIXOTO MOURA 

CONTRATADO: JOSANE CORDEIRO SANTANA LINHARES, estabelecido na Rua 03, Nº 

54, Quadra C-1, Lote 05, Setor Oeste, CI RG nº 3661430 2º VIA – PC/GO, CPF/MF 795.668.981-

34. 

1- OBJETO: Anulação do CONTRATO N°. 076/2016, celebrado em 11/10/2016, para a prestação 

de serviços de saúde na área de psicologia, oriundo do Edital de Credenciamento nº 001/2016. 

2- FUNDAMENTO: O presente termo de anulação fundamenta-se no Parecer PGM/IMAS nº 

194/2017; DESPACHO/DILIGÊNCIA-PGM/IMAS nº 062/2017; DESPACHO CHEADV/IMAS nº 

437/2017 e Considerando que o Contrato foi firmado sem a indispensável autorização da CCDO; 

Considerando a ausência de prévio empenho; Considerando que no Termo de Inexigibilidade não 

identificava nem a especialidade médica e nem o profissional a ser credenciado; Considerando a 

existência de outro contrato com a mesma pessoa e o mesmo objeto com vigência até 31/12/2017; 

Considerando que o valor estimado do contrato estar em desconformidade com a Tabela de Valores 

IMAS, Considerando finalmente que a Administração pode anular seus próprios atos, quando 

eivados de vícios que os tornam ilegais, conforme súmula 473, STF; RESOLVE. 

3- DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE: Após ter sido notificado em 29/11/2017, para 

manifestação do contraditório, não se manifestando nem apresentado defesa no prazo prescrito em 

lei, o Instituto de Assistência a Saúde e Social dos Servidores Municipais de Goiânia - IMAS, 

Declara ANULADO o contrato supracitado, para todos os efeitos legais. 

Goiânia, 14 de novembro de 2017 

SEBASTIÃO PEIXOTO MOURA 

Presidente 

Decreto N°054/2017 



Instituto de Assistência à Saúde e Social dos 
 Servidores Municipais de Goiânia - IMAS 

Avenida Paranaíba, quadra 72, lotes 18/20, nº 1.413,  
Setor Central, CEP 74.025-125 – Goiânia-Go 

EXTRATO DO TERMO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO Nº 088/2016 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A 

SAÚDE E SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IMAS sediado em Goiânia - Estadas 

de Goiás, na Av. Paranaíba, Quadra 72, lotes 18/20, nº 1413 Setor Central, inscrito no CNPJ nº 

02.371.916/0001-83, pelo seu presidente SEBASTIÃO PEIXOTO MOURA 

CONTRATADO: FOCCOS CENTRO MÉDICO LTDA, estabelecido na Avenida T-6, Quadra 

21, Lote 26, N° 489, Setor Bueno, Goiânia – Goiás, CNPJ. 13.595.502/0001-54. 

1- OBJETO: 

1.1- Anulação do CONTRATO N°. 088/2016, celebrado em 09/11/2016, para a prestação de 

serviços de saúde na área de categoria clínica, oriundo do Edital de Credenciamento nº 002/2016. 

2- FUNDAMENTO:  

2.1- O presente termo de anulação fundamenta-se no Parecer PGM/IMAS nº 194/2017; 

DESPACHO/GERCRE/IMAS nº 1255/2017; DESPACHO CHEADV/IMAS nº 755/2017 e 

Considerando que o Contrato foi firmado sem a indispensável autorização da CCDO; Considerando 

a ausência de prévio empenho; Considerando que no Termo de Inexigibilidade não identificava nem 

a especialidade médica e nem o profissional a ser credenciado; Considerando a existência de outro 

contrato com a mesma pessoa e o mesmo objeto com vigência até 31/12/2017; Considerando que o 

valor estimado do contrato estar em desconformidade com a Tabela de Valores IMAS, 

Considerando finalmente que a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 

vícios que os tornam ilegais, conforme súmula 473, STF; RESOLVE 

3- DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE: 

3.1- Após ter sido notificado em 04/12/2017, para manifestação do contraditório, não se 

manifestando nem apresentado defesa no prazo prescrito em lei, o Instituto de Assistência a Saúde e 

Social dos Servidores  

Municipais de Goiânia - IMAS, Declara ANULADO o contrato supracitado, para todos os efeitos 

legais. 

Goiânia, 04 de dezembro de 2017 

SEBASTIÃO PEIXOTO MOURA 

Presidente 

Decreto N°054/2017 
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EXTRATO DO TERMO DE PAGAMENTO Nº 914/2017 

1 - PARTES: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE GOIÂNIA – IMAS inscrita no CNPJ sob o nº 02371918/0001-83 e 

HEMOLABOR – SOTRAUMA CLINICA DE ORTOPEDIA LTDA, estabelecida na Rua 8-A, 

N° 87, Setor Aeroporto, Goiânia-Goias, CNPJ de Nº 05.629.390/0001-87, neste ato representado 

por CARLOS ALBERTO CANEDO JAYME, CPF nº 003.436.841-87. 

2 - OBJETO: Pagamento de indenização pela prestação de serviços aos usuários deste Instituto, 

após exceder o saldo contratual, referente às faturas meses de maio, junho e julho de 2017. 

3 - FUNDAMENTO: Este Termo de pagamento decorre do exarado no Processo nº 

59936425/2014, em conformidade com o disposto no art.59, “caput” e Parágrafo Único, da Lei 

Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

4 - VALOR: 8.844,88 (oito mil oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). 

5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 201762020008. 

6 - ACORDO: Declaramos que após o pagamento integral da divida, damos quitação geral, 

evitando que o Município venha sofrer qualquer demanda judicial ou extrajudicial quanto à 

prestação de serviços. Com o recebimento, não há que se falar em direito algum além do que ora 

recebe, procedendo-se assim, o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E SOCIAL DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE GOIÂNIA – IMAS a mais plena, rasa, irrevogável e 

irretratável quitação quanto ao serviço prestado. 

Goiânia, 21 de dezembro de 2017. 

SEBASTIÃO PEIXOTO MOURA 

Presidente 

Decreto nº 054/2017 



Instituto de Assistência à Saúde e Social dos  
Servidores Municipais de Goiânia – IMAS 

Av. Paranaíba, Quadra 75, Lts. 18/20, n° 1413, St. Central 
Goiânia – GO, CEP: 74025-125   

EXTRATO DO TERMO DE PAGAMENTO Nº. 975/2017 

1. PARTES: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE GOIÂNIA – IMAS inscrita no CNPJ sob o nº 02371918/0001-83 e o 

profissional MARCIO DUARTE GUIMARÃES, inscrita no CPF sob o n° 374.045.716-34. 

2. OBJETO: Pagamento de indenização pela prestação de serviços aos usuários deste Instituto,

após exceder o saldo contratual, referente às faturas meses de Setembro de 2016, Janeiro, 

Abril, Maio, Junho e Julho de 2017  

3. FUNDAMENTO: Este Termo de pagamento decorre do exarado no Processo nº 55308489/2013,

em conformidade com o disposto no art.59, “caput” e Parágrafo Único, da Lei Federal n° 8.666/93 e 

alterações posteriores. 

4. VALOR: 39.954,50 (Trinta e nove mil e novecentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta

centavos). 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 201762020008.

6. ACORDO: Declaramos que após o pagamento integral da divida, damos quitação geral, evitando

que o Município venha sofrer qualquer demanda judicial ou extrajudicial quanto à prestação de 

serviços. Com o recebimento, não há que se falar em direito algum além do que ora recebe, 

procedendo-se assim, o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E SOCIAL DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE GOIÂNIA – IMAS a mais plena, rasa, irrevogável e 

irretratável quitação quanto ao serviço prestado. 

Goiânia, 20 de dezembro de 2017. 

SEBASTIÃO PEIXOTO MOURA 

Presidente 

Decreto nº 054/2017 



Instituto de Assistência à Saúde e Social dos  
Servidores Municipais de Goiânia – IMAS 

Av. Paranaíba, Quadra 75, Lts. 18/20, n° 1413, St. Central 
Goiânia – GO, CEP: 74025-125 

EXTRATO DO TERMO DE PAGAMENTO Nº. 1032/2017 

1. PARTES: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE GOIÂNIA – IMAS inscrita no CNPJ sob o nº 02371918/0001-83 e CARLAS 

MARIA CIRQUEIRA MOTA, inscrita no CPF N° 379.442.741-68. 

2. OBJETO: Pagamento de indenização pela prestação de serviços aos usuários deste Instituto,

após exceder o saldo contratual, referente às faturas meses de ABRIL, MAIO E JUNHO.  

3. FUNDAMENTO: Este Termo de pagamento decorre do exarado no Processo nº

554227364/2013, em conformidade com o disposto no art.59, “caput” e Parágrafo Único, da Lei 

Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

4. VALOR: 6.905,87 (Seis mil e novecentos e cinco reais e oitenta e sete centavos).

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 201762020008.

6. ACORDO: Declaramos que após o pagamento integral da divida, damos quitação geral, evitando

que o Município venha sofrer qualquer demanda judicial ou extrajudicial quanto à prestação de 

serviços. Com o recebimento, não há que se falar em direito algum além do que ora recebe, 

procedendo-se assim, o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E SOCIAL DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE GOIÂNIA – IMAS a mais plena, rasa, irrevogável e 

irretratável quitação quanto ao serviço prestado. 

Goiânia, 20 de dezembro de 2017. 

SEBASTIÃO PEIXOTO MOURA 

Presidente 

Decreto nº 054/2017 



Instituto de Assistência à Saúde e Social dos  
Servidores Municipais de Goiânia – IMAS 

Av. Paranaíba, Quadra 75, Lts. 18/20, n° 1413, St. Central 
Goiânia – GO, CEP: 74025-125 

EXTRATO DO TERMO DE PAGAMENTO Nº 1035/2017 

1 - PARTES: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE GOIÂNIA – IMAS inscrita no CNPJ sob o nº 02371918/0001-83 e o 

profissional JOAQUIM DE SOUSA LIMA NETO, inscrito no CPF sob o n° 118.468.362-04, com 

endereço na Rua 04, Nº 1335, Setor Central, Goiânia - Goiás. 

2 - OBJETO: Pagamento de indenização pela prestação de serviços aos usuários deste Instituto, 

após exceder o saldo contratual, referente às faturas meses de Junho de 2017. 

3 - FUNDAMENTO: Este Termo de pagamento decorre do exarado no Processo nº 

54977662/2013, em conformidade com o disposto no art.59, “caput” e Parágrafo Único, da Lei 

Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

4 - VALOR: 10.689,56 (Dez mil e seiscentos e oitenta e nove reais e cinqüenta e seis centavos). 

5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 201762020008. 

6 - ACORDO: Declaramos que após o pagamento integral da divida, damos quitação geral, 

evitando que o Município venha sofrer qualquer demanda judicial ou extrajudicial quanto à 

prestação de serviços. Com o recebimento, não há que se falar em direito algum além do que ora 

recebe, procedendo-se assim, o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E SOCIAL DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE GOIÂNIA – IMAS a mais plena, rasa, irrevogável e 

irretratável quitação quanto ao serviço prestado. 

Goiânia, 20 de dezembro de 2017. 

SEBASTIÃO PEIXOTO MOURA 

Presidente 

Decreto nº 054/2017 



Instituto de Assistência à Saúde e Social dos  
Servidores Municipais de Goiânia – IMAS 

Av. Paranaíba, Quadra 75, Lts. 18/20, n° 1413, St. Central 
Goiânia – GO, CEP: 74025-125   

EXTRATO DO TERMO DE PAGAMENTO Nº. 1037/2017 

1. PARTES: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE GOIÂNIA – IMAS inscrita no CNPJ sob o nº 02371918/0001-83 e o 

profissional FREDERICO OLIVEIRA CAVALCANTE, estabelecida na Rua 09, n° 481, Sala 

601/602, 6º andar, Edf. Heitor Piva, Setor Central, Goiânia-Goias, CPF/MF de Nº 269.634.398-50, 

CRO5996. 

2. OBJETO: Pagamento de indenização pela prestação de serviços aos usuários deste Instituto,

após exceder o saldo contratual, referente às faturas mês de Julho de 2017.  

3. FUNDAMENTO: Este Termo de pagamento decorre do exarado no Processo nº

55202630/2013,, em conformidade com o disposto no art.59, “caput” e Parágrafo Único, da Lei 

Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

4. VALOR: 17.137,23 (dezessete mil cento e trinta e sete reais e vinte e três centavos).

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 201762020008.

6. ACORDO: Declaramos que após o pagamento integral da divida, damos quitação geral, evitando

que o Município venha sofrer qualquer demanda judicial ou extrajudicial quanto à prestação de 

serviços. Com o recebimento, não há que se falar em direito algum além do que ora recebe, 

procedendo-se assim, o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E SOCIAL DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE GOIÂNIA – IMAS a mais plena, rasa, irrevogável e 

irretratável quitação quanto ao serviço prestado. 

Goiânia, 20 de dezembro de 2017. 

SEBASTIÃO PEIXOTO MOURA 

Presidente 

Decreto nº 054/2017 



PREFEITURA 
DE GOIÂNIA 

 Instituto de Assistência à Saúde e Social dos 
 Servidores Municipais de Goiânia IMAS 

Avenida Paranaíba, n°1413, Setor Central – Goiânia – GO. 
CEP: 74025-010 - Telefone:  62 3524-1174 1 

       RESULTADO DO EDITAL Nº 002/2016 DE CREDENCIAMENTO – PESSOA FÍSICA 

NOME CATEGORIA 

MAURO DE ALENCASTRO COSTA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

LEANDRO VALENTINI JUNQUEIRAZOCCOLI CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO 

FACIAIS 

ANA CRISTINA RODRIGUES E SILVA  MEDICA FISICA E REABILITAÇÃO FISIATRA 

RACHEL CAMILO MUNIZ LEITÃO ODONTOLOGIA 

SIBELLE MOREIRA FREIRE BERNARDES PSICOLOGIA 

LARA CARVALHO RORIZ PINA CIRURGIA VASCULAR

SEBASTIÃO PEIXOTO MOURA 

Presidente-IMAS 

Decreto n° 054/2017 – 13/01/2017 



PREFEITURA 
DE GOIÂNIA 

 Instituto de Assistência à Saúde e Social dos 
 Servidores Municipais de Goiânia IMAS 

Avenida Paranaíba, n°1413, Setor Central – Goiânia – GO. 
CEP: 74025-010 - Telefone:  62 3524-1174 
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  RESULTADO DO EDITAL Nº 002/2016 DE CREDENCIAMENTO – PESSOA FÍSICA 

NOME CATEGORIA 

INSTITUTO BRASILEIRO DE REUMATOLOGIA LTDA – ME / AMICE 
CLÍNICA  CLÍNICA MEDICA 

SEBASTIÃO PEIXOTO MOURA 

Presidente-IMAS 

Decreto n° 054/2017 – 13/01/2017 



Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos 

Primeira Avenida, nº486 – Setor Leste Universitário – Goiás – CEP 74605‐020 
Fone: 55 62 3524‐1818 
e‐mail: presidencia@cmtc.goiania.go.gov.br 
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PORTARIA Nº 027/2017 

RERRATIFICA OS COMPONENTES PARA A 
COMISSÃO JULGADORA DE INFRAÇÕES - 
COMJI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

A DIRETORIA COLEGIADA DA COMPANHIA METROPOLITANA DE 

TRANSPORTES COLETIVOS - CMTC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e em 

cumprimento à Deliberação 069 – CDTC, de 17 de maio de 2012,  

RESOLVE:    

DESIGNAR da forma abaixo, os componentes da Comissão Julgadora de Infrações 

– COMJI, em conformidade com o dispositivo do Art. 3º, da Deliberação 069 – CDTC.

Art. 1º - Ficam designados os componentes da Comissão Julgadora de Infrações – 

COMJI, conforme especificado neste ato. 

a) Representantes da Presidência da CMTC:

CASSIANO BATISTA DE OLIVEIRA – Titular

BENJAMIN KENNEDY MACHADO DA COSTA – Suplente

b) Representantes da Diretoria Administrativa e Financeira da CMTC:

RUBNER RIBEIRO DANTAS – Titular 

INGRID MARQUES DO PRADO – Suplente 

c) Representantes da Diretoria Técnica da CMTC:

EDILSON ROCHA DE MORAIS JÚNIOR – Titular 

MARCELO DIVINO NERES DA SILVA – Suplente 
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Art. 2º - O mandato dos membros ora designados iniciar-se- á  em 15 de maio de 

2017 até 15 de maio de 2019. 

Art. 3º - Fica designado CASSIANO BATISTA DE OLIVEIRA para presidir a 

COMJI, durante o mandato definido na presente Portaria, sendo substituído pelo seu suplente 

BENJAMIN KENNEDY MACHADO DA COSTA em seus eventuais impedimentos. 

Art. 4o - Fica designada a funcionária CINTHIA MACHADO MENEZES, como 

Secretária Executiva da COMJI. 

Art. 5º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.  

Dê ciência e cumpra-se. 

Diretoria Colegiada da CMTC, aos 21 de novembro de 2017. 

FERNANDO OLINTO MEIRELLES KASSY ANNE. J. F. SILVESTRE 

             Presidente da CMTC Diretora Adm. e Financeira  

EDUARDO CRUVINEL DE OLIVEIRA              WALTER PEREIRA DA SILVA  

               Diretor de Fiscalização Diretor Técnico 
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PORTARIA Nº 040/2017 

NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO 

PARITÁRIA E COMISSÃO DE RECURSO DA 

CMTC. 

O Presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos – 

CMTC, no uso de suas atribuições legais, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e tendo 

em vista Resolução no 84, de 02 de junho de 2014 e Memorando 77/2017, da Diretoria 

Administrativa e Financeira, 

Considerando, que os empregados concursados aderiram ao Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários – PCCS cujo teor prevê a avaliação de desempenho individual para fins de 

progressão salarial e na carreira;  

RESOLVE: 

Art. 1º - NOMEAR Comissão Paritária, composta pelos seguintes membros: 

IRANILDA ELIAS COSTA, matrícula n. 1164414, Coordenadora da Comissão, FABIANA 

KARLA DA SILVA, matrícula n. 1058797, representante da Diretoria Colegiada e BARBARA 

GABRYELLA DE ALMEIDA BARROS, matrícula n. 1108859, representante dos empregados da 

CMTC, com fins de promover a Avaliação de Desempenho Individual dos empregados concursado 

da CMTC. 

Art. 2º - NOMEAR Comissão de Recurso, composta pelos seguintes membros: 

ANDRÉA REGINA DE SÁ, matrícula n. 622982, JOSÉ DIVINO TOMÉ, matrícula n. 65223-2 e 

FLÁVIA ARAÚJO XAVIER, matrícula n. 657107, com fins de receber recurso por parte do 

empregado que discordar de sua Avaliação de Desempenho e proceder o julgamento. 

Dê ciência e cumpra-se. 

Gabinete da Presidência, aos 20 de dezembro de 2017. 

FERNANDO OLINTO MEIRELLES 
Presidente da CMTC 



Câmara Municipal de Goiânia – Presidência  
Av. Goiás, nº 2.001, Setor Norte Ferroviário, CEP: 74.063‐900, Goiânia – GO 
FONE: (62) 35244277, FAX: (62) 35244237, EMAIL: presidência@camaragyn.go.gov.br

PORTARIA Nº 744, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pela alínea a, inciso II, do artigo 9º c/c o inciso VII do artigo 19 e 
parágrafo único do artigo 20 da Resolução nº 026, de 19 de dezembro de 1991 - REGIMENTO 
INTERNO e,  

RESOLVE: 

Art. 1º Ficam cancelados os Restos a Pagar não processados, inscritos nos exercícios 
de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, no valor total de R$ 243.800,48 (duzentos e quarenta e três mil, 
oitocentos reais e quarenta e oito centavos) referentes aos empenhos das despesas abaixo 
relacionadas, conforme Despacho n° 529/2017, da Diretoria Financeira da Câmara Municipal de 
Goiânia: 

Exercício Processo n° Credor 
Data da 
N.M.O.F 

Nº N.M.O.F Saldo R$ 

2012 2011/804 
CIR Gráfica e Ed. 
Ltda 

02/01/2012 0003 40.000,00 

2013 2013/1709 
Folha Pagamento 
(outubro de 2013) 

17/10/2013 0058 1.771,00 

2014 2014/850 
Folha Pagamento 
(maio de 2014) 

19/05/2014 0032 24,73 

2014 2013/2175 
Med Mais Segurança 
e Medicina do 
Trabalho Ltda 

26/05/2014 0043 93.594,80 

2014 2014/836 Oi Móvel S.A. 30/12/2014 0044 16,93 
2015 2014/1943 Celg Distrib. S.A. 17/08/2015 0064 29.807,25 

2015 2015/812 
Empresa Brasileira 
de Correios e 
Telégrafos 

24/09/2015 0074 514,80 

2016 2015/812 
Empresa Brasileira 
de Correios e 
Telégrafos 

14/01/2016 0018 6.899,98 

2016 2015/305 
Rosana dos Santos 
Nunes Oliveira ME 

13/01/2016 0010 52.968,96 

2016 2015/762 
Rosana dos Santos 
Nunes Oliveira ME 

13/01/2016 0011 12.984,74 

2016 2016/56 
Centro de Integração 
Empresa Escola 

26/02/2016 0027 2.430,00 

2016 2016/59 Instituto Evaldo Lodi 10/03/2016 0029 960,00 

2016 2016/614 
J Câmara e Irmãos 
S.A. 

30/05/2016 0042 45,00 

2016 2016/516 Oi S.A. 05/08/2016 0060 1.782,29 
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Art. 2º Os lançamentos contábeis decorrentes desta portaria serão efetuados na data 
do cancelamento do empenho no Sistema Orçamentário e Financeiro (SOF) e a respectiva 
documentação anexada ao balancete da Câmara Municipal de Goiânia. 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Andrey Azeredo 
PRESIDENTE 

   Juarez Lopes Leia Klébia 
 2º SECRETÁRIO 3ª SECRETÁRIA 

(em substituição ao 1º Secretário) (em substituição ao 2º Secretário) 
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PORTARIA Nº 745, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pela alínea a, inciso II, do artigo 9º c/c o inciso VII do artigo 19 e 
parágrafo único do artigo 20 da Resolução nº 026, de 19 de dezembro de 1991 - REGIMENTO 
INTERNO e,  

Considerando o período de recesso legislativo do exercício 2018, que tem por termo 
inicial o dia 1º de janeiro de 2018 e por termo final  o dia 31 de janeiro de 2018, nos termos do art. 
76, da Lei Orgânica do Município de Goiânia; 

Considerando a necessidade de economia com as despesas administrativas de 
manutenção da Casa Legislativa, que se justifica pela redução da demanda interna; 

RESOLVE: 

Art. 1º O expediente administrativo da Câmara Municipal de Goiânia, no período de 
02/01/2018 a 31/01/2018, será das 07:00h às 13:00h. 

§ 1º Os servidores que prestam serviços no horário vespertino deverão cumprir a
jornada de trabalho no horário previsto no caput deste artigo. 

§ 2º O controle e aferição da frequencia dos servidores ficará a cargo da chefia
imediata, que a seu critério,  poderá estabelecer escala de funcionamento. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, aos 05 dias do mês de dezembro do ano 
de 2017. 

Andrey Azeredo 
PRESIDENTE 

   Juarez Lopes Leia Klébia 
 2º SECRETÁRIO 3ª SECRETÁRIA 

(em substituição ao 1º Secretário) (em substituição ao 2º Secretário) 



Av. Goiás, nº 2001 – Setor Norte Ferroviário – Goiânia‐GO CEP 74.063‐900       
Fone: 55 62 3524.4218| e‐mail: procuradoria@camaragyn.go.gov.br         

EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO 

PROCESSO Nº: 201700002142 

DOADORA: Câmara Municipal de Goiânia  

DONATÁRIA: Prefeitura Municipal de Goiânia. 

OBJETO: Serão doados pela DOADORA à DONATÁRIA os seguintes bens: 

N° VEÍCULO ANO/MOD PLACA CHASSI COR COMB 

01 PÁLIO FIRE 2009/2010 NKQ 9526 9BD17164LA5527884 PRATA FLEX 

02 PÁLIO FIRE 2009/2010 NKR 1756 9BD17164LA5527316 PRATA FLEX 

03 PÁLIO FIRE 2009/2010 NKQ 9446 9BD17164LA5527909 PRETO FLEX 

04 PÁLIO FIRE 2009/2010 NKQ 9566 98D17164LA5527795 PRATA FLEX 

05 PÁLIO FIRE 2009/2010 NKQ 9726 9BD17164LA5527274 PRATA FLEX 

06 PÁLIO FIRE 2009/2010 NKR 1856 9BD17164LA5527184 PRATA FLEX 

07 PARATI G4 2009/2010 NKQ 2616 9BWGB05W0AP033097 PRATA FLEX 

DATA DA ASSINATURA: 11 de dezembro de 2017. 



EDITAIS DE COMUNICAÇÃO 

AMMA 

BORRACHARIA NOVA ALIANÇA, CNPJ/CPF nº 28259311/0001-99, torna público 

que requereu da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA) de Goiânia, por meio do 

processo nº 70963736, a Licença Ambiental Simplificada para a(s) seguinte(s) atividade(s): 

Serviços de Borracharia para Veículos Automotores, Comercio Varejista de Pneumáticos e 

Câmaras de Ar, Serviço, Reparação e Manutenção Mecânica em Veículos Automotores, 

desenvolvida(s) na (Av /Rua) Contorno Sul, Quadra: 35, Lote: 05, nº , Setor Parque 

Anhanguera, Goiânia, Go. 

CP COMERCIAL S/A, CNPJ/CPF nº 08.888.040/0020-96, torna público que requereu da 

Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA) de Goiânia, por meio do processo nº, a 

Licença Ambiental de Instalação e Operação, para a(s) seguinte(s) atividade(s): 45.30-7-02 

Comercio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar, desenvolvida(s) na Avenida 

Perimental Norte, Quadra: área, Lote: área, nº 3223, Setor: Fazenda Caveiras, Goiânia, Go. 
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