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-LEIS 
PREFEITIJRA DE GOIÂNIA 

GAB~"ETE DO PREFEITO 

UI tf 8091, DI 21 DE MAIO DE 2001. 

Autoria a desafetaçlo, 
regulariiaçio e alieuçio de 
imóvel de uso espedal do 
Maicipio 10 loteallleldo 
deaemiudo Vila Remana. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA APROVA E EU 
SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. I' Fica desafetada oo sua ptinitiva dcstioaçiJo o kXe de tmas 
0° 5, bem JXiblioo IIDDIÍcipd destindl à" Jardill de bdbda", COOll.S32,00or 
(hum mil, quinhentos e trinta e dois metros quadrados~ situado entre as Ruas 
Adriano Cassius, Pompéia e lotes mbanos 0°S 1, 2, 3, 4, 6 e 25, da Qua<b 113-
L, da Vila RODJaDa, nesta Capital, ~ pam a categoria oo bem patrümnial 
do Município. 

Art. r Fica o Chefe do Poder Executivo a:otorizaOO a alienar sob 
' a fOrma de pemnia ou veÕda, aos atuais coofrootantes IiMeiros, o lote de terras 

discriminado no artigo americr, pmnitindo, assim, a regularização da referida 
Quadra 113-L, modificada pelo traçado viáriO das Ruas Cassius e Pompéia do 
mencionaOO loteamento. 

Art. 3" Esta Léi entrará em viga" na da1a de sua }llblicação, 
revogadas as disposições em coutrário. 

GABINITE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 21 dias do 
mk de mait de lOOl. 

PEDRO WRSON GUIMARÃES 
Prefeito de GoiiDia 

OSMAR DE LIMA MAGAIJIÃES 
Secretário do Governo Municipal 

~ 
11ati ...... ....... 

llrinlw-E• 
~ 

tw.•~ •-.....e ...... 
Lll N" 8099, DE ll DE MAIO DE leR . 
Altera I fAi a• 7,771l, de l9 de demain de 
1997. qae dilplle 101ft • orpliraclo • 
Sislema IIIIÚ:ipll de Delesa do C ....... -
SMDC e ü ou1ras pi'OYideláas. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GoiÂNIA APROVA E EU 
SA'iCIONO A SEGUINTE LEI: 

... ~. 

Art.t" o ct1f1U do art. 14, da Lei rf 1.no, de 19 de detembro de 1997, 
passa a vigQmr com a seguinte redação: 

.4rt.14. 0~~~--W!%,.._ 
e,~ Jtllf11'tflle~ptls Imitlttrlr• 
poi~·IIIIIÍIII'ÍIIdtMD JMIIirm. 

Art. r EstaLei eatRrá em vigor 118 data de sua publiçaçio, •1111iade .. 
efeitos a partir de t• de jllldro ele lOOL 



GABiNETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aosll dias dt 
mâ de maio de 2002. 

PEDRO WILSON GUIMARÃES 
Prefeito de Goiinia 

OSMAR. DE UMA MAGALHÃES 
Sec:retirio do Geveno Muidpll 

' 
~ 
'fiafei ...... 

pclePrdllk 
Dertnl~ ....., 
Cllde. c.liil .,.....,. ..... 

LEI COMft.!.MY.m'Al\ N" lt&, DE 15 DE ABRIL DE 2002. 

IDdui parágrafos ao art. 27, da Lei 

Comple-.tar a• 01~ de 29 de 

deaabN U 1992, ~ iMtitwi o 

Código de POsturas do Munjcipio. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA APROVA E EU 
SANCIONO A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR: 

Art. t• Fitam ~mc&;it'm ao mt. 27, da Lei Cooqiememar n" 014, 

de 29 de dezembro de 1992, os seguintes parágrafos: 

"§ 10. O órpo respoasável pela Jilllpea lll'baDa promoverá 

a coleta seletiva de todo o liso eouiderado midável 

predoDclo DO M10Úclpio, visamto o sea reaprovei~ 
seado q-, para filas de auaprimauo dtste ~ poderi 

limar cav@aios com c:oopera1ivu, ISSOciaç6es to11111Ditáriu 

e midades de assisteada social. 

§ H • .No IIÚIIÍIIll 50% (cillqieata por_ Mto) dos serviços de 

que trata o § 10 deverio ser realbados por cooperativa, 

associaç3a eomuitirias e entidades de~ soda!" 

Art. r Fica estabelecido o prazo de 04 (quatro} anos, pma a 

efetivação de, ao meoos, 50% (cinqiimla por cento) e, de 08 (oito) anos, pmao 

tti!IIJIÍlDelltO integral, da nmna. prevista no parlÍ8r.lfo llllterioc, a coo1ar da data 

de publicaçlc da presmte lei Complementar. 

Art 'Y O <::Itere do 1\xJer F.xecutiw regulamentri a~ Lei 

Complementar no t:nzO de 60 (sessenta) dias, a Conlar da data ~ sua 

publicação. 

Art. 4" Esta ~ Coolplementar ema em vigor oa data de sua 
. ' 

rdiicação, ~as disposições em oontnirÍo. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 15 dias do 
llls de alm1 de Z002. • · 

PEDRO WILSON GUIMARÃES · 
Prefeito de Goibia 

OSMAR DE LIMA MAGAUtÃES 
Secretário do Governo M.IIIHcipal 

~,.;; 
~~ .......... ,.....,. 
Dlliqlw.éde 
~ 

cw. ... Gabilote 
4ellpe6de 

Delpàeo 

A_ DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO . 
~ Criado pela Lei N° 1.882, de 21108/1989 

PEDROWll.SON GUIMARÃES 

Prefeito de Goiânia 

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES 
Secretário do Governo Municipal 

DORWALSALOMÉDEAQUINO 
Chefe de Expediente G. E. D. 

PAULO GOUTIIIER.IÚNIOR 

Editor do Diário Oficial do Município 

Tingem - ~O exemplares 
End~: Jlw. do Cenado, 999- A.P.M.09 

Parque Losandcs - Goilnia-GO 
CEP: 74.80~-010 

Fone: ~24-1094 
Atendimento: das 08:00 às 18 :00 horas 

A - Atas, Balanços, Editais, Avisos, Tomadas de Preços, Concorrências 
Públicas, Extratos Contratuais e outras. 

B - Assinaturas e Avulso 

b.l - Assinatura semestral slremessas ............ ........................... 36,00 

b.2 - Assinatura semestral d remessas .. .... .. ... ........... .... ............. 40,00 

b.J- Avulso ..... .......... .... ................. .. ..... ............... ................... ......... 0 , 50 

b. 4 - Publicação ................................. ....... ............................ ...... .... I . 5O 



DECRETO N" lOlO, DI 18 DI: MAIO DI 1001. 

O PREFEITO Dl GOIÁNIA, nno uso de suas atribuições 
legais, RÊSOL\i'E autorizar mAIS MARIA PIRES (matriCida a• 215465-
2), lotada na Secretaria do Governo MUDicipal, a empreender viagem à Cidade 
de Brasília - DF, no dia 22 de maio de 2002, em objeto de serviço !btt 
Prefeitura, e, de conseqüência, wm ftmóamento no art. ":!', parágrafo ímico, 
inciso I, do Decreto n• 912, de 26 de março de 1996, atribuir-lhe diária no 
valor de RS 198,00 {cento e ooventa reais), correndo a despesa à conta de 
dotação específica do Oryamentu em vigor, devendo a servidOlll apresentar 

relatório descritivo . da viagem empreendida, no prazo de 10 (dez) dias 
após seu retorno, a ser remetido ao Chefe do Executivo Municipal 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂ!II1A, aos 20 dias do 
mês de maio de 2002. 

PEDRO WILSON GUIMARÃES 
Prefeito de GoiâJJia 

._~ .. ---.. -a..r.olo- .. E...-·~-

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES 
Secretário de Gevemo MIIJlicipal 

DECRETO N" 1021, DI: 20 DE MAIO DI: ZOOl. 

O PREFUJO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribuições 
legais, ~SOLVE autorizar V ALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 
'(matrícula o.• 503177-1), lotado na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômié<}. SEDEM, a emtnender viagem à Cidade de 
Anápolis- GO, nos dias 27 e 28 de maio de 2002, em objeto de sernço desta 
Prefeitura, e, de conseqüência, com fundamento no art. 5•, parágrafu único, 
inciso rr, do Decreto n." 912, de 26 de março de 1996, atribuir-lhe 
diárias oo valor total de RS 300,00 (trezentos reais), correndo a despesa â 
conta da dotação específica do Orçamento em vigor, devendo o servidor 
apresentar relatório descritivo da viagem empreendida, no ptaZO de lO (dez) 
dias após seu retomo, a ser remetido ao Chefe do Executivo MunicipaL 

GABINETE DO PREFEITO DE GOI.&.NIA, aos 20 dias do 
mês de maio de 2002. 

PEDRO WILSON GUIMARÃES 
Prefeito de Geiânia 

~;_~ ,.,_ 
~::.::.:: .. 

<111* .. ~ .. -·-

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES 
Seuetirio do Governo Municipal 

DICRI:TO N" 10%2, DE 20 DE MAIO DE 1001. 

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE autorizar JOS~ PEDRO LIMA (matricula n• 121142-1), lotado 
~ Secretaria Municipal de Olmunicação, a empreender viagem à Cidade de 
Brasília - DF, no dia 23 de maio de 2002, em objeto de serviço desta Prefeitura, 
e, de conseqilênda, com fundamento no art. 5", parágrafo_ únicó, inciso IV, do 
Decreto n• 912, de 26 de março de 19%, atribuir-lhe diária no valor de RS 
75,00 ( setf:rrta e cinco reais), cQil'etldo a despesa à conta de dotação específica 
do Otçamento em vigor, devendo o servidor apresentar relatório descritivo da 
viagem empreendida, no prazo de lO (dez) dias após seu retomo, a ser remetido 
ao Chefe do Executivo Municipal. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 20 dias do 
mês de maio de 2002. 

. PEDRO WILSON GUIMARÃES 
Prefeito de GGiinia 

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES 
Seemirio dQ Glwtmo M'lmàpa\ 

Dl.CRETO N" UIZJ, DE lO DE MAIO DI 2002. 

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribuições legais 
·e tendo . RESOLVE autorizar MARcÉLO NETO DO CARMO 
(matricula •• 221600-1), ··· lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a 
empreender viagem à Cidade de Brasília - DF, no período de 27 a 30 de 
maio de 2002, em objeto de sen1ço desta Prefeitura, e, de. conseqüência, com 
NM\U\\e\\tG 00 art. s·. parágrafo único, inc:ioo ll, diJ Decreto n• 912, de 26 
de llllB'ÇO de 1996, atnbuir-lhe diárias no valor total de RS 600,00 
(seiscentos reais), correndo a despesa à conta da dotação especifica do 
Orçamento em vigor, devendo o servidor apresentac relatório descritivo da 
viagem empreendida, no prazo de 10 (dez) dias após sa1 retomo, a ser 
remetido ao Cbefe do Executivo Municipal. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 20 . dias do 
mês de maio de 2002. 

PEDRO WILSON GUIMARÃES 
Prefeite de Goiiaia 

OSMAR DE LIMA MAOALHÁES 
Secretário do GGverno Municipal 

[------------~---------------~--------------------------------~ 



DECRITO N' 10U, DI 211 DE MAIO DE 2002. 

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

RESOLVE autorizar MARIA HELENA PACHECO SCHUSTER 

(matrk:uhl a• 496278-1), Chefe de Gabinete da Auditoria Gemi. do Município, 

a empreender viagem à Cidade de São Paulo -SP, nos dias 4 e 5 de junho 

de 2002, em objeto de serviço desta Prefeitura, e, de conseqüência, com 

fundamento no art. 5", parágrafo único, inciso ll, do Decreto n• 912, de 

26 de março de 1996, atribuir-lhe diárias no valor total de RS 300,00 

(trezentos reais), correndo a despesa à conta de dotação especffica do 

Orçamento em vigor, devendo a servidora apresentar relatório descritivo da 

viagem empreendid~ DO prnzo de 10 (dez) dias após seu retomo, a ser 

remetido ao Chefe do Executivo Municipal. 

GABlNETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 20 dias do 

mês de mkio de 2002. 

PEDRO WILSON GUIMARÃES 
Prefeito de Goiânia 

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES 
Secretário do Governo Municipal 

DECJtETO N" l~ DE 20 DE MAIO DE 2002. 

O PREFEITO.UE GOIÂNIA, DO uso de suas atribuições legais 

e tendo RESOLVE autorizar CLÁll>IO MARQUES . DUARTE 

(matricula a• 496723), lotado na Secretaria Municipal de Comunicação, a 

empreender viagem à Cidade ·de São P.dlllo - SP, DO período de 27 a 30 de 

maio de 2002, em objeto de serviço desta Prefei.turn, e, de conseqüência, 

com fundamento DD art . 5", parágrafo único, inciso ll, do Decreto o0 

91~ de 26 de rnatço de 1996, atnbuir-lhe diárias no valor total de RS 

600,00 (seiscentos reais), correndo a despesa à conta de dotação 

específica do Orçamento em vigor, devendo o servidor apresentar relatório 

descritivo da viagem empreendida, no prazo de 10 (dez) dias após seu 

retomo. a ser remetido ao Cl!efe do Executivo Municipal. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIAA1A, aos 20 dias do 

mês de maio de 2002. 

PEDRO WILSON GUIMARÃES 
Prefeito de GoiâDía 

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES 
Secretário do Governo Municipal 

DU:RETO ~ 1026, DE 20 DI MAIO DE 1902. 

O PREFEITO DI GOIÂNIA, DO uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE autorizar IV ANA CLAUDIA LEAL DE SOUZA 

(matricula n• 329223-l), lotada na Superintx:ndência Municipal de Trdn.sito e 

Transportes- SMT, a eiJ:iPre(:n.der viagem à Cidade de São Paulo - SP, no 

período de 27 a 30 de maio de 2002, em objetQ de serviço desta Prefeitura, 

' . e, de conseqüência, com fundamento no art. 5", parágrafo úniro, inciso li, 

oo Decreto n• 912, de 26 de março de 1996, atribuir-lhe diárias no valor total 

de RS 600,00 (seiscentos reais), correndo a despesa à conta da dotação 

específica do Orçamento em vigor, devendo a sen>idora apresentar relatório 

descritivo da viagein empreendida; DO prazo de 1 O (dez) dias após seu 

retomo, a ser remetido ao Chefe do Executivo Municipal. 

GABINETE DO PREFEITO D~ GOIÂNIA, aos 20 dias do 

mês de maio de 2002. 

PEDRO WILSON GUiMARÃES 
Prefeito de Goiânia 

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES 
Sumário do GtrftTm> Mlllllópai 

DECRETO ~ 1017, DE lO Dt MAIO Dt 2002. 

O PREFEITO Dt GOI.l"'!!A, oo u.so de !U8S atn'buiQiles legais e tendo em 

vista o disposto no art. 17, da Lei n.' 4.526, de 31 de dezl:mbro de 1971 , e Leis 

Comp\ementareslf's 1)\5, óe)l) 4e óczan'oto de l'l'n c 19.>\ , de 29 .X tkzanbro de 199~. 

bem como eoosiderando o contido no Processo n.• 1.968.871-2.'2002, de interesse de 

JAIME FERKEillA DE .ARAÚJO, 

DECRETA: 

Art. t• Ficam iprowdos o remembramento e a planta dos lotes 06 e 

07, situados à Avenida Cascavel e Rua 03, Quadra C, ~Castelo Branco, nesta Capital, 

puu;nd<lo. coostituir o Lote 06107, com u ~ caracteri&ticu e confruatações: 

LOn: Ó6107 ÁREA l.l71,15m' 

Freme para a Avenida Cucavel............. .. ................ .......... .. ..... ...... ... .. 18,Jim 

Fundo dividindo com o Lote 08 ... ........ ... .. .. .. .... .. .. ... ...... .... ... .......... ... .. 36,S2m 

Lado direito para a Rua ~3 ... ...... ......... ...... .......... ........ .... ... .............. .. .. .. 33,11m 

Lado esquerdo di\'idindo com o Lote 05 ...... .......... ............. ... ... .... ........ 24,5lm + 19,22m 

Pela linha curva ....... ....... .... _.... ... ......... .......... ......... .............. .. .... 17,9Im 

Art. r Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu.blicação, 

revogadas as dispo5ições em cootrário. 

. GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNL~, aos 20 dias do 

mês de maio de 2002. 

PEDRO WILSON GllMARÁES 
Prefeito de Goiinia 

OSMAR DE LL.I\tA MAGALHÃES 
· Seuetário do Governo Municipal 



----~-----------------------------------------------------·-·------·---------------~--------------------·----·------·-·----------

DECRETO N" 1021. DI! ZO DI! M.OO DI! lOIZ. 

O PREFEITO DE GOIÂNIA. no uso de suas atribuições legais e nos 
tennos do art. 40, § 1 •, inciso m, aliaea "b", da Coosti1uiçio Federal. com D0'\11 

redação dada pela Elnends:_c.onstitOOonal n. • 020198, 

DECRETA: 

Art. t• Fica apostnlada no cargo de Awúliar de Apoio Adminislrativo 
11, Padrão "C", MARIA LUIZA TOMÉ (matricula L 0 83933-1), por contar mais 
de 60 anos de idade .. 

Parágrafo IÍilico. Os proventos da aposentadoria a ~e se refere este 
artigo seião propotciooais ao seu tempo de serviço (21/30) e compostos das 
seguintes parcelas rnerisais, Veaci111e11to: RS 106,36 (cen1D e seis reais e ttinta e seis 
centavos) e Qüinqiiêllios (04): RS 50,40 (cinqflenla reais e quarenta centavos), DOS 

1amos do Processo n.• 1.~7.51~. 

Art. r Este Decreto entrará em ,;gor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA. aos 20 dias do 
mês de maio de 2002. 

U.ffi\() WlLOO~ G\51MARÃf.S 
Prefeito de Goiinia 

c.-..,.~~ ,..,_. 
~~-= 

~ .. -·E.,-..·~ 
OSMAll DI. UMA MAGALHÃES 

- Secretário do Governo Muuicipal 

DWRETO ~ Hl2,, DE 20 DE MAIO DE 2otz. 

O PREFEITO DE GOIÁ ~. no wo de SIIS atribuições legais e à vista 
de contido no art. s•, incisos 1 e n. § 1°, inciso I. "e" e "b" e inciso n, da Emenda 
Constitucional 020198. 

DECRETA: 

Art. t• Fica-aposentada oo cargo de Agen!e de Serviços Administrativos 
n. Padrão '·D" WZJA MARIA DE JI'SUS (DWritula a' 3070Prl). por comar oom mais 
~ 25( viDie e dinco) anos de seiVÍÇ>J premdo. 

Parípafo Único. Os provemos da apost'lltadoria a que se refere este 
artigo seJão calculados à proporção ~e 70"/o (setenta poc cento) e compostos das seguintes 
parcelas mensais. Vencimento: RS 156,19 (cento e cinqüenta e seis reais e dezenove 
centavos) e Qilmqlfllios (05): RS 71,10 (setenta e oito reais c dez centavos), nos termos do 
Proresso n•l _ 975.782-012002. 

Art. z• Este Decreto el!lrará em vigor oa data de sua publicação. 
revogadM as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂ.II(IA, aos 20 dias do 
mês de maio de 2002. 

PEDRO WilSON GUlMARÁES 
Prefeito de Goiânia · 

~ ... [J}j~ . ... ~ 
~"l.:.t-:T.: 

~--·:~·llafodooo 

OSMAR DE LL\IA MAGALHÃES 
Secretário do Governo Moicipal 

DECRETO N" U)JO, DE 20 DI MAIO DE Z002. 

O PREFEITO DE GOIÂNIA. no mo de mas atribuições legais e à 
vista do con1i.do no art. 8", iQcisos I e 11, § t•, inciso [, letras "a" e "b" e inciso II, da 
Emenda Constitucional n. • 020/98, 

Dl!.CJtEl A: 

Art. t• Fica aposentada oo cargo de Auxiliar de Apoio Administrativo 
11, Padrio "B", MARIA DAS DORES (mattícula n.• 56138-1), por contar com mais 
de 25 (vinte e cinco) anos de scviços presladqs. 

Parágrafo Ú•ico. Os p:oveotll; da apose~~tadoria a que se refere este 
mtigo ~ Wculad<l6 ~ ~ 4t 15°/o (~ta t cinto por ççnto} ç çompcmos 

das seguintes parcelas mensais: Véllcilllelllo: RS 258,14 (duzentos e cinqüenta e 
oito !tais e qwtúxze centaVQS) e Qiillqiiênios (OS): R$ 67,50 (sessenta e sete reais e 
cinqüenta centavos}, DOS termos do Processo n• L 964.150-3/2002. · 

Art. l' ESte Decreto entrará em ,jgor na data de sua publicação, 
reYOgadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 20 dias do 
mês de maio de 2002. 

PEDRO WLLSON GUiMARÃES 
Prefeito de Goibia 

c..-.-~pdoPnHo 
~~~--.l.

~-~ .. E...-.tDa,o<lleo 

OSMAR DE LIMA MM;ALRÃES 
- Secrdário do Governo Municipal 

DECRETO N• 1&31, 9E 20 DE MAIO DE 2002. 

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribuições legais e a 
vista do disposto no aÍt s•, incisos l, ll, IIL letras "a"" e "b", combinado com§ 4", da 

Emenda Constitucional n< 020/98, · 

DECRETA: 

Art. 1• fica apo5elll8da no cargo de! Proij_ssional de Educação I, Padrão 
"0", ANA MARIA PEDRO DE SOUSA (matricula rf 7~1), por contar com 
os requisitos básicos para aposentadoria especial. (}e professor. _ 

Parágrafo ú•ito. Os pro,-entos da aposentadoria a que se refere este 
artigo serão integrais e compostos das seguintes parcelas mensais, V eatimeato, RS 
566,61 (quinhentos e 5e55e11ta e seis reais e-sessenta e dois centavos) e Qiiinqüêaios 

(115): R$ l33,31 (duzentos e oitl:nta e ttês reais e trinta e um ceDblvos), nos tennos 
do Processo n• 1.766.595-2/2001. 

Art. zo Este Decreto cnlnmÍ em vigor na daU de sua publicação, 

revogadas as disposições em contririo. 

GABL"JETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA. aos 20 dias do 
mês de maio de 2002. 

PEDRO WILSON GUIMARÃES 
. Pmeite d~ Goii!li. 

c..-... ~,...-
~~~ 

0*--·~·llapo<toos 

OSMAR DE UMA MAGALHÃES 
Secretário do GOYemo Manicipal 

------------------------------------------------------------------------------~------------~ 



DECRJ:TO N" lt3l, DE 28 DE MAIO DE lotZ. 

O PREFEITO DE GOL\NIA, no ~so de suas atribuições légais e a Yr.lla 

do disposto no art. 8", inciso5 J, U. m, lctnss ·.~ e "b", combinado com § 4°, da Emenda 
Constitucional n• 020!98, 

DECRETA: 

Art. t• Fica aposentada no cargo de Profissional de Eduçação 11, 
Paddo "B" ROSA MARIA RIBEIRO (.....trkala n.• 313220-J). por cootar com 

os rcquisit;s básicos para aposentadoria espcçial de professor. · 

Parágrafo inito. Os proventos da aposeobdoria a que se refere este 
arti&o serio inte&rais e compostos das seguintes parcelas JIICIISIIis, V endmuto: R$ 

740,39 (selcccnlos e quarmla reais e trinta e nove centavos) e Qillnqllfnlo (01): R$ 

74,04 (serenta e quatro reais e quatro c:enlavos), nos ~amos do Processo n. • 
1.853. 133-0i2001. 

Art. l" Este DecreiXI entran em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINii.U: DO Pll.EFElTO DE GOIÂNU.., ~w. 2ll <liv. do 

mês de maio de 2002. 

· PEDRO WILSON GUIMARÃES 
Prefeito ele Goiânia 

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES 
Secretário do Gow:mo MuniÕI>al 

DEOU:TO N' 1033, DI: 28 DE !\fAlO DE 20&2. 

O PREnn'O lW. <;QlÂMll\, no""" de >UU auiblliçl)es legais e à vi!lla 
do disposto no art. 8°, incisos l li em, letra "a", da .Emenda Constitucional n• 020198, 

DECRETA: 

Art. l' Fica aposeritado no cargo de Agate de Serviços ()pe:aciooais II, 

Padrão "H", JOSÉ SANTA!\" A NUNES (aaatric1da 11. • 1221 .. 1), por ccmtar com mais de 
35 anos de sen.iço prestado. 

Parágntfo Ú•ico. Os proventos da aposentadoria a que se refere este 
artigo serão integrais e conlpOStll$ dlls seguintes ~las mensais: Veacimeato: KS 164,22 
(duz.entos e sessenta e <pJ&Iro reais e \'ÍIIte e dois cmtl!VOS), Qm.qllêeios {06): KS 158,53 
(cento e cinqüenta e oito-reais e cinqúeDia e três centavos) e útabilidalk t:coa&aiea: RS 

371,14 (trezentos e setenta e um reais e quatorze oentavos), nos termos do Processo n. • 
1.933.89J..{ifl002. 

Art. r &te Decreto entraJá em \igor na data de sua publicação, m•ogadas 
as disposições em cortrílrlo. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOJÂ ~ aos 20 dias do 
mês de maio de 2002. 

. PEDRO WILSON GUIMARÃES 
Prefcitu de Goiânia 

OSMAR DE LIMA MAGALHÁES 
Secretário do Governo Municipal 

DECJU:TO N' 1034, DE 20 DE MAIO DE 2002. 

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

"ista do disposto no art. 40, I, da Constituição Federal. com nova redação dada pela 
Emenda CorutitucioDal. n• 020/98, combinado com o art. 205, I, da Lei 
Complementar n• Oll/9i - , Estatuto dos Servidores Públicos do Muuicipio de 
Goiânia, 

DEC lU: TA: 

Art. 1' Fica aposentada no ÇaigU de Auxiliar de Apoio Administtativo 
11, Paddo "A», OZÉUA CORREIA PADILIIA (JUtrícula a• 10'7255-1), por ter 

sido considerada definitiY8IIlellte incapaz para o serviço público. 

l'arllcrato flnlc:o. Os proventos !la aposentadoria a que se refere este 

rutigo seria proporcionais ao seu tanpo de serviço (16/30), e compostos das 
seguintes parcelas mensais, VeacimeDU!: R$ 76,33 (setenta e seis reais e trinta e oito 

· centavos) c Qüinqiiêaios (03); lt$ 28,118 (vinte e oito reais e oitenta centavos), nos 
termos do Processo ri' I. 84 J .284-512001. 

Art. r Este Decreto en1rllrá em vigor na data de sua publicaçio, 
revogadas as disposições em CODtrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNL<\, aos 20 dias do 

mês de maio de 2002. 

PEDRO WILSON GUIMARÃES 
Prdeito de Goiâaia 

c...::· .. ~ ... ,__ 
n:.~~7-

Qofo .. '-.. ~·-

OSMAR DE UMA MAGALHÃES 
. Secretário do Govemo Municipal 

DECRITO N' 1035, DI: 20 ))[ MAIO DE 2002, 

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas lllribuições legais e à 
vista do disposto nos tmnos do ut. 40, inciso I, da Constituição Federal com nova 

redação dada pela Emenda Constitncional n° 20198, combinado com art. 205, inciso 
~ § t•, da Lei Complemmtar n• 011, de li de maio de 1992 - Estatuto dos 

Servidores Públicos Municipais de Goünia, 

DECRETA: 

Art. t• Fica aposentado no caigO de Guarda Mllllicipal Il, Padrão "B", 
LUIZ CAETANO DE MELO (JUtricuJa n° 23027-1), por ter sido considerado 

d.cfmitivamen.te lm:apaz. pan o llcrnço púb\ioo. 

Par,grafo único. Os proventos da aposentadoiia a que se refere este 
artigo serão integrais e compostos das seguintes parcelas mensais, Vencimento: RS 

221,28 (duzentos e vinte e um reais e.vin1e-e oiro centavos) e Qüinqüênios (04): RS 

88,51 (oitenta e oito reais e cinqüenta e um cenlllvos ), nos termos do Processo n• 

1.940,985-6/2002. 

Art. r ~ Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 20 dias do 

mês de maio de 2002 . 

PEDRO WILSON GUIMARÃES 
Prf'.feito de Goiiaia 

c..-~""M'A,._ 
o:.::=.~ ... 

QofoO.G-.. ~·~ 

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES 
Secretário do Govemo Municipal 



··------------------~-----------~----·------·~-~----------- ------------. 

DIX:RETO N" 1036, DE 1.0 DE MAIO DE 2002. 

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribuiçÕes legais 
e à vista do disposto no art. 8", incisos L lL Ill, letras "a"' e "b", combinado 
com § 4°, da Emenda Constitucional n° 020/98, 

DECRETA: 

Art. t• Fica aposentada no cargo de Profissional de Educação ll, 
Padrao "'Q", EVA DO NASCIMENTO CARDOSO (mafrícula n• 76831-l), 
por contar com os requisitos básicos para aposen~a .especial de p-ofessor. 

Pari:rafo IÍDÍco. Os proventos da aposentadoria a que se refere 
este artigo serão integrais e compostos das seguintes parcelas mensais, 
VeBcimeBto: RS 1.000,14 (dois mil reais e vinte e quatro tentavas), 
QiiiBqüênies (05): RS 1.000,12 (hum mil reais e doze centavos) e 
Gratifittção de Titularidade: RS 400,04 (quatrocentos reais e quatro 
centavos), nos termos do Processo n° 1.850.705-612001. 

Art. z• Este Decreto entrará em vigoc na data de sua publicação, 
revogadas as dispo'3~ t:m COiftríJrio. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂJ\lA, aos 20 dias do 
mês de maio de 2002. 

PEDRO WILSON GUIMARÃES 
Prefeito de GoiiDia 

c..-..-~H ... ~ -~!t!~ 
lllde .. ~·zx..-·~ 

OSMAR DE UMA MAGALHÃES 
Secretário do Govemo Mwnicipal 

DECRETO N" 1037, DE 20 DE MAIO DE 20t2. 

O Pll.EFD.l'O Di. GOIÂNlA, OOUI!O \k --~~e à 
vista do contido no art. 8", § 1•, inciso I, le!ras "a" e "b", da Emenda Constitucional 020198, 

DECRETA: 

Art. 1' Fiai aposeatada no cargo de Profissional de Educaçio n, Padrão 
"Q", TEREZINBA ALVES ROD,RIGUES (matricula a• 431154), por contar com mais de 
26 (vinte e seis) anos de srrnço prestado 

Parágrafo úaico. Os proventos da aposentadoria a que se refere este 
artigo scrio calrulados à proporçio de 75o/, (setmta e ciJlco por cento) .e canpostos das 
seguintes parcelas liiCIIIlÍs: VHcáaeUo: RS 1.500,13 {laliD mil e quinbatos reais e dezoito 
centavos). Quinquêuies (OS): RS 750.09 (selllcelltos e àoqilema reais e no11e u.lllallos), e 
GratifiCição de Tibllaridade: RS 458,~ (quatrocentos e cinqiieDta reais e cinco centavos), 
nos tennos do Processo n' 1.856.672-9,'2001. 

Art. r Este Decreto entrará em vigor oa data de sua \KihlicaGio, rev..W 
as disposições em contnírio. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 20 dias do 
mês de maio de 2002. 

PEDRO WILSON GUIMARÃES 
Prefeito de Goiânil 

1 

DECR!TO N" 1031 , DE 20 DE MAIO DE 20Gl. 

O PREFEITO DE GOIÂNL-\, no uso de suas atribuições 
legais e à vista do disposto no art. 8", incisos L II, m, letras "a" e "b", da 
Emenda Coostituciooal n~_Q20/98, 

DECRETA: 

Art. 1" Fica aposentafla no cargo · de Profissional de Educação 
I. Padrão "R", DALVA DA GLÓRIA DIAS (matriealt a• 58025-l), por 
contar com mais de 30 (trinta) anos de seniço prestado. 

Parigrafo ánico. Os proventos da aposentadoria a que se ~ 
este artigo serão integrais e. compostos das seguintes ~las mensats: 
Vencimento: RS 801,75 (oito<:entos e um reais e setenta e cmco centavos), 
Qliioqiênios (IM): KS 400,88 (quatrocentos reais e oitenta e oito ctnta':os), 
EstaiHiidade Eeooimka: RS 371,14 (trezemos e setenta e um rea1s e 
quatOIZe centavos) e Gratificação de Titularidade: RS 120,16 (tento e vinte 
reais e vinte e seis ceotavos), oos termos do Processo n"I.461.726-4/99. 

Art. r Este Detreto entrará em. vigor na data de sua publica~o, 
revogadas as disposições em contrário. · 

GABINETE 00 PREFEJTO lJE GOl1NIA, aos 20 dias do 
mês de maio de 2002. 

PEDRO WILSON GUIMARÁES 

Prefeitll de Goiinia ~J ' • ~ 
~ .. :r.~.......\,..,---·A.t*' OI* .. ~ .. ,...... .~ 

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES 
Secretário do Govemo Mallicipal 

DECKETO N' 1039, DE 20 DE MAIO DE 2002. 

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

RESOLVE eronerar ELAINE GINO DA COSTA (matricula ... 518921-1), 

do G~Jgo, em comissão, de Oficial de Gabinete, símbolo DAI-2; com lotação na 

Procuradoria Geral do Murucipio, a partir de 1" de maio de 2002. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOJMIA, aos 20 dias do 
mês de maio de 2002. 

PEDRO WLLSO~ GUIMARÃES 
Prefeito de Goiânia 

Qsftv~~-

LI ______ O_S_MAR---D-E-LI_MA __ MA __ :-_AL_·~-~-·_:_~ ___ ._~ _________________ O_S_MAR ___ DE--LlM __ A_M_A_G_Al_~_-____________ _ 
- -do c;,.,., M..OOpol Sc<rotirio do Gomao Mniâpal 
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DECRETO N' 1041, DE 22 DE MAIO DE 2002. 

O PREfEITO DI. GOIÂNIA, 1\Q \1SO de suas amn~ ~ga\s, 

RESOLVE dispensar LE.t\NDRO BRASIL VIEIRA (matricula n. • 

243604-1), da função de L'Onfiança de Chefe da llio;isão de Habilitação e 

Controle de Ambulantes, símbolo DAI-4, do Departamento de Controle de 

Atividades Informais, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

- SEDEM, e designar VILMA MENDES SILVA NOGUEIRA (matrícala 

o." 195901-1) para exercer a mesma função, mantida a lotação, tudo a partir 
• 

de I 4 de maio de 2002. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 22 dias do 
mês de maio de 2002. 

PEDRO WILSON GUMARÃES 
Prefeito de Goiânia 

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES 
Secretário do Gonrno Municipal 

DECRETO N' 100, DE 22 DE MAIO D.E 1001 

O PREt'EITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE nomear JOANA DARC DA SILVA (matrícula o." 3913), para 

exercer o cargo, em comissão, de Auxiliar de Execução 2, símbolo FG-2, com 

lotação na Secretaria do Governo Municipal, durante o período de 1" de 

novembro de 2001 a 10 de juaho de 2002. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂ ~IA, aos 22 dias do 

mês de maio de 2002. 

VtD\\(\ 'N\LSON G(J1MARÁ.ES 
Prefeito de Goiânia 

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES · 
Secretário do Governo Municipal 

DECRETO /ti .. 1043, DI 22 DE ~L\10 DE 2002. 

O PREFEITO DE GOL~ no uso de suas atnbuições legais, à 

vista do disposto no art . 49, da Lei n.• 7.747, de 13 de novembro de 1997, Lei 

n.• 7.997, de 20 de j1mbo de 2.000, Lei Complementar o.• 091, de 26 de junho 

de 2000, art. 6", do Decreto o.• 656, de 20 de abril de 1998, e do contido no 

Processo n.o 1.942147-0/2002, RESOLVE altem l! categqria da Escola 

Mwlicipal Jarbas Jayme, da Secretaria Municipal de Educação, para o símbolo 

DAI-5, bem como a de Secretário Geral, para DAI-4, ·ambos com retroaçio de 

efeitos a t• de janeiro de 2001. 

GABIJ\ETE DO PREFEITO DE,GOIÂNlA, aos 22 dias do 

mês de maio de 2002. 

PEDRO WILSON GUIMARÃES 
Prefeito de Goiânia 

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES 
·Secretário do Governo Municipal 

DECRETO N' 1044, DE 22 DE MAIO DE 2002. 

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

e à vista do contido no .Processo n• 1.894.152-0.'2001. RESOLVE 

exonnar, a pedúlo, MAYRE LENE RESE~DE (matrínla •·" .UOS07-l), 

do cargo de Técnico em Saúde I, PFO, Padrão "SOt', Referência ROl , do 

quadiO de pessoal regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos MlUiicipais 

de Goiânia, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com retroaçio de 

deites a Z8 de abril de 1999. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOlit"'IA, aos 22 dias do 

mês de maio de 2002. 

PEDRO WILSON GUIMARÃES 
Prefeito de Goiâllia 

OSMAR DE UMA MAGALHÃES 
Secretário do Governo Municipal 

--------------~-------------------
--------,,----------' 
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DECUTO N" 1045, DE 2Z DE MAJO DI 2002. 

O PREFEITO DE GOlÂNIA, no uso de suas atnbuições 

· legais, e à vista do contido no Processo n.• 1.994.145-112002, RESOLVE 

exonerar, a pedido, AOR. BELO DE OLIVEIRA JÚNIOR (malrícula 

n.• Z52.536-l), do cargo de Guarda Municipal I, Nivel B02, Referência 

"A", do quadro de pessoal regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais de Goiân\a, ~~ \la ~aria Munici-pal de Administwyão e 

Recursos Humanos, com rehvaçio de efeitos a 08 de julho de 1998. 

GABIJiiETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 22 dias do 
mês de maio de 2002. 

PEDRO WILSON GUIMARÃES 
Prefeito de Goiânia 

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES 
Secretário do Goverao Municipal 

DfCRrJ'O N' 1046, DI 22 DE MAIO DI 2002. 

O f'REFE110 DE GOIÂNIA, no uso de SlWi atribuições legais e à 
vista do diSposto no art. s•, incisos I. 11, III. letras ~a" e "b", combiDado com § 4", da 
Emenda Constitllcional n° 02019&, 

DECRETA: 

Art. t• Fica apose!!tada no cargo de Profissional de Educação L Padrio 
"0", MARIA GLÓRIA DIAS TIJB.ÍBIO (matritula o• 74144), por cootar cOm. os 
requisitos básicos paa aposentadoria especial de professor. -

Parágrafo inico. Os proventos da aposentadoria a que se refere este 
artigo serão integrais e comJXlSios daS segaintes parcelas mensais, Venclmeato, 
RS 566,62 (quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos), 
Qüinqilinios (05): RS 283,31 (duzentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos) 
e Gratificaçlo de Tlt•laridade: R$ 113,S:Z (eento e treu reais e cinqüenta e dois 
centavos),nostennosdo ProcesSo n• 1.785.32~1. 

Art. 2• Este Decreto entmã em 'igor na cbta de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 22 dias do 
mês de maio de 2002. 

PEDRO WILSON GUIMARÃES 
PJ-er.ito 4e Goibis 

aos.~ ........... 
~-=-~-~·a.-·Dooto<Mo 

OSMAR DE LI~ MAGALHÃES 
Seeretário do Governo Mnnicipal 

DECRETO N' 11147, DE ll DE MAIO DE 2002. 

O PREFEITO DE GOIÁNIA, no uso de suas atribuições legais e à 
vista do disposto no art. ~. incisos I e ll. § 1°, inciso I, letras aa" e "b~. e inciso IL da 
Emenda Constitucional n. • 02019&, 

DECRETA: 

Art. 1' Fica aposentada no cargo de Auxiliar de Apoio ~ativo 
1. Padrão ~o~. MARIA AVXIUADORA FURTADO (matricula n. · ~774-01), 
por contar com mais de 25 anos de serviço prestado '~ :· ) 

Parágrafo único. Os proventos da aposenhdona a que se refere este 
artig<l ..:rio \l[opotciouais a 70'Y. (setenta -por cenlD ). e COlll(JOstOs das sey,uintes 
parcelas mensais, Ve11cimento; RS 109,55 (cento e nove reais e cinqüenta e cinco 
centavos) e Qüinqüênios (05): RS 30,46 (trinta reais e quaretttll e seis centavos), nos 
tcrm<>s do Processou. • 1.876.493-8!2001. 

Art. z• Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicaçi\{l, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 22 dias do 
mês de maio de 2002. 

PF.DRO WILSO~ GUIMARÃES 
PrefeitQ de Goiinia 

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES 
Secretário do Governo Municipal 

DKRETO N' 1041, DI 22 DE MAIO DE 2002. 

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos do art 40, § 1", incisQ li1, alinea "b", da Constituiçio Federal, com nova 
redação dada pela Emenda Constitucional n. • 020!98, 

DECRETA: 

Art. 1 • Fica apaSemjda no cargo de Profissional de Educação I. Padrão 
"G", MARIA DE LOURDES BARBOSA CARDOSO (matriula a.• 73Z88-1), 
por contar mais de 60 anos de idade. 

'Paligralo único. Os p-ovcotos da aposentaóoria a que: se m= este 
artigo sedo proporcionais ao seo tempo de serviço ( 13/30) e compostos das 
seguintes pan:elas mensais, Veudmento: R$ :Z09,58 (duzentos e nove reais e 
cinqü~ta e oito centavos), Gratificaçio de ntularidade: RS 62.1>7 (sessenta e 
dois reais e oitenta e sete centavos) e Qiioqüênios (02): RS 41,92 (quarenta e wn 
reais e noventa e dois cenll!Vos),-nos temlos do Processo o.• 1.812.620-6/2001. 

Art. r E~ Dt\nt\) tl\tt1ri ~ • lll\ d!h de li\\8. pu~. 
revogadas as disp.osiçõe.s em cootrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNlA, aos 22 dias do 
mês de maio de 2002. 

PEDRO Wll.SON GUIMARÃES 
Prefeito de Goiinia 

~ ... ~ ... ,...;.., --.. ~ OdotloG-·~·~ 

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES 
Secretirio do Governo M•nicipal 



SECRETARIA 00 GOVERNO MUNICIPAL 

PORTARIA ~· 041, DE 21 DE MAIO DE 2102. 

O SECRETARIO DO GOVERNO MUNICIPAL. no uso de 

suas atribuições legais, e à vista do disposto no Deéreto D0 2.616, de 04 de 

julho de 2001, RESOLVE retificar o Decreto n.0 947, de UI de maio de 

2002, que exonero. o setViOor DA.NlEL ROSSl DE ~OUR.' tmatrieula 

n.• 347175-2), do cargo, em comissão, de Coordenador 2, símbolo CC-2, 

com lotação na Procuradoria Geral do Município, na parte relativa à data, 

para considerar como sendo a pmir 22 ü abrü de 2002, permanecendo 

inalterados os demais termos do referido ato. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DO GOVERNO 

ML"NICIP AL, aos 21 dias do mês de maio de 2002. 

OSMAR Da<: LIMA MAGALHÃES 

Secretário do Governo Municipal 

PORTARIA ~· 042, DE 23 DE MAIO DE 2002. 

O SECRETARIO DO GOVERNO MUNICIPAL, no uso de 

suas atribuições legais, à vista do disposto no Decreto no 2.616, de 04 de 

julho de 2001, bem como o contido no Processo 0° 1.951.722-5/2002. 

RESOLVE retificu o Decrr!to n° &91, de 06 di! mlfio de 2002, que exo11erou, 

a pedido, ALCIDIA ESTEV AM PEREIRA (matrícula o0 91499-2), do 

cargo de Auxiliar de Saúde 1, Grau SOl , Padrão "ROl", lotada na Secretaria 

Muni;;ipal de Saúde, na parte relativa à matrícula, para considerar como sendo 

91499-1, perm~ndo inalterados os demais termos do referido ato. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DO GOVERNO 

MUNICIPAL, aos 23 ruas do mês de maio de 2002. 

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES 

Setretário do Governo }lunicipal 

SIIIT ""· t...-Gamade-·n'21!0 

) 

.......-t"ii!IIGI!IflgA ..... ÇII'liL -~ ·-8oll:w Bela VIsta - CE? 74.83()...000 
Fone: 255-7!iD1 
~524-12117 

PORTAMJAN·~ 

O StJnRJN'l'L~J:N'Tit MIDIICIPAL H TltÁNSITO, no 1100 de """ ' 
IOri~ o~..,.........,""~ .W TIÜOik> .Bnoilcõn>, iaoliNídu pela 
Lei focloa!A• 9.5113 cleZJ de -.o de 1997, e que Clllrou em viaor ao dia 23 de janeiro 
dcl998; .. . 

RJ:SOL.V[: 

I - Desi@nor oomo Ajjeftte da Autoridade de T.taoi1o de Gailnia. oo GU8rdu 
Mualdpalo, obori>a> re.cionadoo, ora i ~o da SMT, a pertír de 09 de Abril de 2002, 
1\cando atribui do, desta fbrma .. aos marnos o poder de ftscatiT.açlo do tráfego de vetculos e 

<lltliUfuelllc> àqGeloo-- .. ~""em--«> Mrmi<;lpio: 

1. c.rtoo Alltilaio Cordeiro 
1. --deMorais 

J. --t..-.i .. ~ MariaM&raliH 
5. JoR de Fili.a.,.. S..tot 
6. Jeoé laleo de Poln 
7. u...anleMead-
11. IIWI>ooa I'ID.-do da Silft 
'· wafJidr re..-. A••nl 

-····-· ~a•lof3MI-I 
.atriaola •• CIUolill-1 _,...ri' l4!10l0-l 
,......,... a• 15334-81 
-x.la •• 0168!111-1 
-··Wl91-l -··-· ~··cnli:N2-J 

GABlNI.TE DO SUPDINTI'.NJ)ENTI: MliNICII'AL DI: TRÂNSITO, aoo !S 
~<lo~de~de2002 . 

-# 
SECRETARIA 

·~ ' 

PROCESSO N' 18.696.738f.!OOI 

IECIWTAIIIA H C:OIRJNICAÇlO 
Av. do Cermdo. n. • 999, APM~. 3• N-IDAR. 
"'«'Mmoópoi -1-llrqael.o~ 

SEÇC)II CEP 74.805-010 
Font!s:~7 

c-tnal !~:COl' .br 

ASSL'NTO· Li<-itaçíio p!11a a COillnllação de Ajt&tcias de Propaganda 

l.NTt:RESSADA: Secretaria Mnnicipol de Comunicaçlio 

Despacho ~ologatório 001102- O SECRETARIO MUNICIPAL DE COMt'N!CAÇÃO, no 
uso de SU8I llllibuições ~<:!!ai• e, 

Considermdo a mocessidade de oontrataçlo de agências de pmpaganda ""'""'ializadllS na 
prestação de serviços lécnioos de projetos de divulgaçllo de atos, prng=na.•. obras, serviço• c 
campanhas; 

Coosidenndo a coacluslo dos ln!balhm do proce<'IO de licitação ao modalidade ele concoiTência 
o• 00112001, de 19.09.0 1, daComissin E.opecial de UcMção. 

RESOLVE: 

li HOMOLOGAR o Relatório do rd'erida C .omissão, !>obre"" pÍupons apresentlldas na citada 
Licitação, OOft!llallii:S no processo licitatóri<> de rf I 8696738; 

2") ADJ11DICAR as agàlcias ~do certame: LOGOS PROPAGANDA LTDA, Grupo 
I; VBRBO COMUNICAÇÃO. LTDA, Grupo U; e CONSOROO G.~A, Grupo m. toda.• 

praticando o menor Custn Total, de 2,08 (laXII de de!oonto igual a O?Yo; e taxa de produção igual 
a 15%), para prestaçio dos serviços acima mencionados, no valor de Jt$3.600.000,00 (tres 
mi!Mes e seiscentos mil ""'is) 

J•) Dt:TMCMNAR ao Departll!llellto oo~eme que tome as providências cablveis p!lla a 
imediata e><ecuçio dos serviços acima mencionados. 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE (.'0Ml!NIC"Ç40, ll<l-' 13 dia.• do mês de 

maio de 2002. 

~~ .I # !J ..L.. :1< . 
Prof HORÁCIO A..'nlJNES D~ SANT'A.'IA JÚNlOR 

Secretário de Comunicaç!o 

.. 



PROCURADORIA GERAL DO IIUNiciPIO 

EXTRATO DO CONTRATO N° 03712002 

1. DATA: Goiânia, 08 de maio de 2002. 

2. CONTRATANTES: MUNICIPIO DE GOIÂNIA, com a interveníência da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE COf/IUMCAÇÃO, e a 
DUPLO OÁCIO COMUNCiçAO L TOA. 

3. OBJETO: Prestação de seNiços de aiaçâo e in1ltessão de rema em 
quadrinhos e folhetos da campanha ·xo Dengue'. 

4.PRAZO: 

5.PREÇO: 

30 dias, após a assinatura. 

Estima-se em R$ 291.860,00 ( duzentos noventa e um 
mu, oitocefltos e sessenta reais). 

6. PROCESSO N": 19447464102. 

COMURC 
Companhia de \M.caiÜDÇ6o de Goienkl 

EX"I'KA'l'O DO CONTRATO 1'-. 036/01 

CONTRATANTES: Companhia de UJbanizaçao de Goiânia -
COMURG e MBR ENGENllARIA L TDA. 

DATA; . 
('J{)ünia, 13 de maio de 2002. 

.REPRESENTANTES= 

CQMURG Paulo César Fomazicr 
PRESIDENTE~ Gerson Vicente de Sousa - DIRETOR 
FINANCEIRO; Paulo de Tarso Batista - DIRETOR DE 
PARQUES E JARDINS 

CONTRATADA: Elias Morais Borges -SÓCIO
PROPRIETÁRIO 

FINALWADE· Olxml de dcmoliçlo e teCOllStrw;lo da ~ 
Praça do Jardim Pompéia 

PRAZO: Até 070 (setenta) dias: 

VALQR DO CONTRATO: Global: R$ 20.997,31 (vinte mil, 
novecentos -e noventa e sete müs, trinta e um centavoS), pagos em 
até 30 dias apóS a entrega ele toOas as etapas da obra. 

FÓRUM: Goiânia- Goiás. 

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICACÃO AO 
SEGUNDQ TERMQADJTlVO DO CONTRATO N" 025101 

CQNTllATAN]'ES: Companhia de UrbanW.t;ac> de Goiariia -
COMURG e SOMA AGiNCIA DE TURISMO LTDA. 

Goüoia, 09 de maio de 2002. 

REPRESENTANTES; 

COMURG Paulo César Fomazier 
PRESIDENTE; Gerson Vicente de Sousa - DIRETOR 
FINANCEIRO; Aigemiro Antônio Fontes de Mendonça -
DIRETOR DE LIMPEZA URBANA! 

CONTRATADA: Flávia Andrade Rosa Ozório
PROCURADORA 

FINALIDADE: Ratificação de vigência 

PRAZQ: Nove (09) meses, ou sttia. llté 21/ll/2002. 

YALOR DO APITIVO: Retificado para RS 20.000,00 (vinte mil 
reais), equivalente a 25% do calor do contrato original. · 

SIOCaETARIA M1JNICIPAL DI: J.1INANÇAS 
DJ.KI:roiWio DO DEPARTAMUITO DA JU;CEITA lMOBILIÁIUA 

NOTililCAÇÃO 

NOiificamos o propriottrio dos imóvcis de lnsc:riQ(Ies Cadastrais 
ri's 323.073.0060.000 - O, 332.1780200.000 - O, 332.127.0104.000 - O, 
332.1!15.0329.000 - 3, 332.195.0315.000 - 7, 332.127.0331 .000- 4, que o..,.. pedido 
de nM.slo do valor veaaJ fui DID'I:RJDO ,_, o exerclcio de 2002, infurmamos ainda. 
que li>i feilo ~o de pepmento, reslaDdo um Sllldo devedor . 

DJ.KI:roRIA DO DEPARTAMENTO DA RU:UI'A 
IMOBil.IÁIUA - DJ:RIM, •• 14 diao ..., .., 11r ..m de 1eo.t. 

NI'.SI"A 



NOTII'ICAÇÃO 

Notiftcamos o proprietário dos imóveis de Inscrições Cadastrais 

n•s 334.080.0222.000 - 9, 364.005.0045.000 - 1, 332.042.0228.000 - I, 

412. 135.0191.000 - 7, 330.08.S.0091 .000 ·- O, 351> o', IU. IHO.OOO - 2, IJ0.087.1JJ7.000 

- 2, 365.004 0178.000 - 8 e 40l.l02.00JO.OOI -O, que o seu pedido de revisio do 

valor venal foi INDEFERIDO para o exe.-cicio de 2002, pois os ~-alores estão de 

acordo com a Lei ~ .064/l\)ln, qm: apnNa a l'lanta de valotesl'lOOl. 

DIRETORIA. DO DEPARTAMENTO DA RECEITA 

IMOBILIÁRIA- DERIM, 81>.' 16 dias do mês de outio 4e 2002. 

NESTA 

NOTIFICAÇÃO 

Notificamos o proprietário dos imóveis de Inscrições Cadastrais 

n•s 323.068.0274.000 - 3, 323.060.0275.000 - O, 323.102.0023.000 -

l,l23.070.0040.000 - 9, 323.091.0045.000 - 6, 323.073.0239.000 - 2, 

323.075.03_66.000- 8, 323.075.0380.000 - 4, 323.066.01 I 5.000- 3, que o seu pedido 

de revisão do valor venal foi DEFlRIDO para o exm;ício de 2002. 

DIRETORIA DO DI:PARTAMENTO DA RECEITA 

IMOBILIÁRIA- Dt:RIM, aos 16 dia do mês de maio de 2082. 

NESTA 

NOTIFICAÇÃO 

Notífi<:amos o proprietário do imóvel de Inscrição Cadastral n• 

446.050.0193.000 - 8, a tomar ciência do despacho a• 2743/02 -· DPRI, que sestJ1! em 

IIDCXO. 

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DA RECEITA 

IMOBILIÁJUA • DERIM. ~os 15 dias do mês de ~aicnfll. 

'1 / .. 
i 

u.o~ • 
VlVJANE DA SILVA MARQUES fERREIRA 

NBSTA 

PREFIJTURA DE GOIÂNIA 
. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
DMsÁO DE EXPEDIENTE 

NOTIFICAÇÃO N" 007/ZOOZ- DVEX 

Senllor(a) C.atribuiate, 

\ I 

\ 
I 

Coilforine Decisio n° lZ571100l-GAB, do Senhor 

Secretário de Finanças, c:onstante no proceso a0 1.576.313-2/2000, fica 

I10tifu:ado a comparecer à Secretaria MuniciJ,IW de Finanças, Central de 

Atendimento Múltiplo, situada na Praça Cívica rf 105 Centro, para dar ciência 

no referido processo, bem como, receber cópia Oo l"areur n• 071·R/100l-

ASJUR. -

Fica fixado o prazo de lO (dez) diu úteis, coo.tados da 

data da ciência desta, para o cumprimento, o do 1tadialento no pruo 

rstipalado, illpliari ao arqlÔftlllste dos autos. 

GoiiDil, 16 de mio de 1002. 

J~CL\' ~ 
L BERT~,!!! DE OLIVEIRA 


