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LEI DECRETOS 

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no ao de suas atribuiçks 'curtis c à 
vista do disposto no art. W', incisos 1, II, Ia letras "a" e "b-, combinado com § 4", da 
Emenda C.orrstitucional D20195, 

ti 
PREFEITURA DE GOIÂNIA 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N" 1171, DE li DE JUNDO DE 2002. 

DECRETA: 
LEI COMPLEMENTAR ,N)0( _7 DEA: DE JUNHO DE 2002. 

Introduz alterações eia Lei Complementar 
Municipal a' 014, de 29 dedo:combro de 1992. 

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

Art. Introduz o § 3°, no artkgo 62, da Lei Complementar ir 014, de 29 de 
dezembro de 1992. 

'¢ 3' Frua o Poder ~ice Ainnicipal obrigado a rei' au todas as 
~nas de logradoswas páhfraos, as frentes de tabus de pedorres dfo 
Manieipio de Goiânia, colocando a rimar do necessária para que os 
podadores de defidéneia fiúza  áerharme mais segurança" 

Ari. 2' Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

CABINE 	PREFEITO DE G91ÂN 	ja dias 
do mis de junho de 

O WILSON G 11441' 
Prefeito de Goiálnier 

S DE L1 A'm C 
Secretário do Cove Municipal 

Élio Garcia Duarte 
Elpidio Fiorda Neto 

Rodeio Antunes de Sant'ana Júnior 
Irani Infido de Lima 

Jolut Tdi valei(' da Silveira 
José Humberto A idar 

José Humberto de Oliveira 
Luiz Alberto Gomes de Oliveira 

Luiz Carlos Orno de Freitas 
Maria Aparecida emir. Naves 

Oliva Vieira da Silva 
Obstam Libinio de Morais Neto 

Sandra Ramos de Lima 
Sérgio Paulo Moreyra 

Valdi Camará° Bezerra 
Walderés Nunes Loureiro 

Art. 1' Fica aposentada no cargo de Profissional de Educa 'ção 11, 
Padrão "E", ODAURIA MIRANDA FONSECA (matrícula n.' 1843571. por 
cántar com os requisitos básicos para aposentadoria especial de magistério. 

Parágrafo único. Os proventos da aposentadoria a que se refere este 
artigo serão integrais e compostos das seguintes parcelas mensais, Vencimento: RS 
832.91 (oitocentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos), Qüingiiénios (05): 
RS 624.68 (seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos) e 
Gratificação de Titufarldade: RS 374,80 (trezentos e setenta e quatro reais e 
oitenta centavos), nos termos do Processo 	1.680.866-112000. 

Art. 2' Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA. adis 11 dias do 
mes de junho de 2002. 

PEDRO WILSON GUIMARÃES 
Prefeito de Goiânia 

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES 
Secretário do Governo Municipal 

DECRETO 	1181, DE 12 DE JUNHO DE 2002. 

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

à vista do contido no Processo ri." 1.959.397-5/2002, RESOLVE exonerar, a 

pedido, ELAINE CRISTINA BATISTA BORGES (matricula o.* 472166-1), 

do cargo . de Assistente de Atividades Administrativas 1, Padrão "A". do 

quadro de pessoal regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de 

Goiânia, lotada na Secretaria Municipal de Educação2corn retroação de efeitos 

a 02 de fevereiro de 2002. 

GABINETE DO PREFEITO DE. GOIÂNIA, aos 12 dias do 

mês de junho de 2002. 

PEDRO WILSON GUIMARÃES 
Prefeito de Goiânia 

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES 
Secretário do Governo Municipal 
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kati-to èy4J3  tyz  bt ItTNBO DE 2002. 

O PREFEITO íniË thiANEA, no uso de Suas atribuições legais e 

à vista do contido no Processo o.° 1.992330412004 RESOLVE cronerar, a 

pedido, LIOSVALDO DE JESUS JÚNIOR onatilezda e' 1720571 do 

etirgo dc Auxiliar de Serviços de Higiene e Alittientação 1, Padrão "A", do 

quadro de pessoal regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de 

Goiânia, lotado na Secretaria Municipal de Educação, com retreaçio de 

deites ã 20 cie março dc 2002. 

GABINETE DO PREFEITO DE etiliÂNIA, aos/a dias do 
mês de junho de 2002. A n  

PEDRO WILSON GUIMARÃES 
Prefelici de Goiânia 

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES 
Secretário do Góverno Municipal 

DECRETO N' 1195, DE 13 DE JUNHO DE 2001. 

DECRETO NI 1194, DE 13 DE JUNHO DE 2002. 

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE autorizar EMERSON ANTÔNIO FAGUNDES (matricula rr 
537799-1), lotado na Secretaria Municipal de Saúde. a empreender viagem à 
Cidade de Brasilia - DE, no dia 17 de junho de 2002, em objeto de serviço 
desta Prefeitura, e, de conseqüência, com fundamento no art. 5", parágrafo 
único. inciso IV. do Decreto n" 912, dc 26 de março de 1996, atribuir-lhe 
diária no valor de RS 75,00 (setenta e cinco reais), correndo a despesa a conta 
de dotação especifica 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 Chefe do Executivo Municipal. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 13 dias do 
mês dc junho de 2002. 

PEDRO WILSON GUIMARÃES 
Prefeito de Goiânia 

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES 
Secretário do Governo Municipal 

DECRETO NT' 1193, DE 13 DE JUN110 DE 2002. 

O PREFEITO DE GOIÂNIA. no uso dc suas atribuições 

legais e a vista do contido no Processo o." 1.989.265-412002. RESOLVE 
exonerar, a pedido, TEREZÉNHA ONEIDÁ FALEIRO MIRANDA LIMA 

(matricula n." 46388), do cargo dc Auxiliar de Serviços de Higiene e 

Alimentação I, Padrão "A", do quadro de pessoal regido pelo Estatuto dos 

Sentiriam% Públicos Municipais de Goiânia, lotada na Secretaria Municipal 

de Educação. toat rd/1:1*On de frito a 09 de abril de 2002. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 13 dias do 
mês de junho de 2002. 

PEDRO WILSON GUIMARÃES 
Prefeito de Goiánia 

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES 
Secretário do GOverno Municipal 

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribuições legais. 
RESOLVE autorizar MAISA MIRALVA DA SILVA (matricida n* 
301205-4;  Superintendente da Fundação Municipal de Desenvolvimento 
Comunitário — FUMDEC, a empreender viagem à Cidade dc Brasilia — 1W. no 
dia 17 de junho de 2002, em objeto de serviço desta Prefeitura, e, de 
conseqüência. com fundamento no art. 5". parágrafo único. inciso 1, do Decreto 
n" 912, de 26 de março de 1996, atribuir-lhe diária no valor de R5 95.00 

(noventa e cinco reais), correndo a despesa à conta de dotação especifica do 
Orçamento em vigor, devendo a servidora apresentar relatório descritivo da 
viagem empreendida, no prazo de 10 (dez) dias após seu retorno, a ser 
remetido ao Chefe do Executivo Municipal. 

GABINETE Oh PREFEITO DE GOIÂNIA., aos 13 dias do 
mês de junho de 2002. 

PEDRO WILSON GUIMARÃES 
Prefeita de ~Ia 

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES 
Secretário do Governo Municipal 

DIÁRIO 
Criada pela 

onciAL DO Mitteíruti 
Lei N° 1S523, de 21/08/1959 

PEDRO.  tkliS0/4 dünwmtiEs 
Prefeito de Goiânia 

OSMAR DE LIMA MAC ~ES 
Settetário do Governo Municipal 

DO RIVAL 9~1=È 1:11È AQiii O 
Chefe de apediente G. E. D. 

PAULO Chir~ ~Ó* 
Editor do Ditifio Oficial do Minricipio 



ANTENO 
Ssrperiertend 	gripai de Trinsito e Transportes 

INHE1RO SANTOS 

DECRETO N 1196, DE 13 DE JUNHO DE 2002. PORTARIA N. 090 DE I I DE JUNHO DE 2002. 

O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE nitkçsno, ao uso 
de suas atribuições legais, 

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribuições 
legais, RESOLVE autorizar CÉSAR AUGUSTOS LADRE LEMOS DE 

FREITAS (matricula di 496197-1), Assessor de Planejamento, da Secretaria 
Municipal de Planejamento, a empreender viagem à Cidade de João 
Pessoa-PB, no período de 21 a 26 de julho de 2002, em objeto de serviço deáta 
Prefeitura, e, de conseqüência, com fundamento no art. 5'. parágrafo único, 
inciso 11, do Decreto n° 912, de 26 de março de 1996, atribuir-lhe diárias 
no valor total de RS 900,00 (novecentos reais), correndo a despesa à conta 
de dotação especifica do Orçamento em vigor, devendo o servidor apresentar 
mistério descritivo da viagem empmendida, no prazo de 10 (dez) dias após 
seu retomo, a ser remetido ao Chefe do Executivo Municipal. 

RESOLVE: 

i. 	Constituir a Comissão Permanerde de Licitação, para compras e 
servkos, com poderes a partir de 1 1 de junho de 2002. 

R. 	Compõe a presente Comissão, sob a Presir3Mcia do primeiro, os • 
Inspiram servidores; 

—.ADEMIR OLEGÃRIO 
2 — WASHINGTON FERRAZ 
3 — ÁUREA DE FÁTIMA MARQUES 
4 — OLGA ZORZIN DA MATA 
5 — CARLOS ALBERTO DE MIRANDA 

(Presidente) 
(Membro) 
(Membro) 
(Suplente) 
(Suplente) 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 13 dias do 
mês de junho de 2002. 

Ill - Esta portaria entra cru vigor na data de sua assinatura. 

Pabliqtre,se e Compra-se. 

PEDRO WILSON GUIMARÃES 
Prefeito de Goiânia 

OSMAR DE LIMA MAGALHÃES 
Secretário do Governo Municipal 

GABINETE DO SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMT, aos l i dias do mós de junho de 2002. 

PORTARIAS 
Santos 
E Tit ANSPOSTIeS,STal 

SMT 

SUFERI~CIA INUitletPAL ee TeAstuane 
E rearesesenee 
AK lAtIdeitie Corne, deAlmekla • e 250 
Setor Sita 	- CEP 74230-090 
Fone: 2554591 
~e 524-1297 

PORTARIA Por 089 /len 

O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRÂNSTfO, no uso de suas 
atribuições legais em conformidade com o disposto no Regimento Interno da 5MT de 
acordo com a Lei 7.747 de .13111197 e o Decreto tf 963, de 05 maio de 1994, e de acordo 

com v que coaste no Processo 'f 2006553Z RESOLVE, com base no artigo 114 da Lei 
Complancerar re 011, de 1l de maio de 1992, =aceder a servidora MUJA CHAVES , 
numicula 100242-01. Auxiliar de Apoio Administrativo 11, lotado actua Autarquia, 03 (tras) 
rum de Licença-Prèmiu por assiduidade, 'eferente nu quinquénio de efetivo e inirnenupto 
exercício compreendido entre o período aquisitivo de 10/06190 x 0910685, a serem gozadas 
no perlo-do de tel0612002 a ex/09/20132. 

Publica-se e Cumpra-se. 

PORTARIA N.° i 	DE tr-f DE JUNHO DE 2002. 

O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL 
DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, no 
uso de suas atribuições legais, com base 
no Estatuto do Servidor Público 
Municipal, Lei Complementar 011 de 11 
de meio de 1992 e no Regimento interno 
da SMT, aprovado pelo Decreto 963 de 
05 de maio de 1.999.  

RESOLVE: 

1 - Nomear Comissão de Sindicáncia, para sobre a presidância do primeiro, 
apurar os latos constantes do memorando n°019/2002, encaminhado pelo limo. Sr. 
Humberto de Oliveira Ruas, Diretor Administrativo da SMT, envolvendo o senridor Israel 
Castos Gomes. botado na Diretoria Operacional de Trânsito - Divisão Sentaltrica/SIVIT, 
~te a denúncia Ma pelo Marido servidor, dedarenzlo sor conhecedor de varias 
irreguiarielecles na ~mento em que trabeibe, cordame consta do memorando em 
anexo; rio prazo de 30 dias, e contar da data de sua instauração. 

II - Os servidores, ora designados, ficam dispensados de suas atividades, 
durante o prneedsmento, bem como, para elaboração do relatório finai. 

1-Honre - Domingas César de Oliveira Coelho m 20599001 Presidente 
2-Nome - Adilam Jaime Gariteiro 	 m 411043 Membro 
3-Nome - Daniel Mesquita da Fonseca 	m 472555 Membro 

PUBLIQUE-SE E CUMPRIA-SE 
GA BIN-rrE ho SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO, aos 07 

dias do mis de Junto de 2002 
. 	GABINETE DO SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSITO E 

TRANSPORTES. aos 10 ~ do mês de junho de 2002_ 
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PORTARIA N.°  094/02 

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas 
atribuiiies legais, 

RESOLVE: 

Art. 1% Regulamentar os procedimentos de Ias:lundum 
Cubaria, desenvolvida pelo Hospital das Cliniras da Universidade Federal de 
Goiás - UFG. 

EXTRATOS 
COMPÁPONA DE OBRAS E HADfrAÇAD DO MUMCÍPIO DE GOIÂNIA COMOB 

EXTRATO DE CONTRATO 

Com MtIMCIPIO DE GOIÂNIA 1 COMPANHIA DE OBRAS E HABITAÇÃO DO 
IIINICiP13 DE GOI&NIA - CO11106 e a ALFA CENTER IMMS(PROC.URADOR). 

Signatieles: Ade Luiz Calos Orno de Freitas, Presidente da COMOB e Carlos Recalque de 
Sara, Obstar Adninistralivo da CM= e o ~dente legai da CONTRATADA; 

Espécie: Contrate de Locação de ~I ; 

Fundamento Legal %cesso 20234458 , com base no Código Civil Brasileiro. 

Oblato: Co:riste na loca* de imtnrai(casa) situado na Rua 1, Od. V, It. 34, Via SM José, 
nesta caçula pelo período de 12(doze)meses. 

Art. r- Está 	rmria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

CUMPRA-SE: 

Gabinete dó SeCretiii0 Municipal de Saúde, aos dezessete 
dias do mês de jimbo de 2002. 

Ater/ciosamente, 

Otaliba 	Morais Neto rLe" o 
Secretário 

Valor do Canina): O Valor total do contrato é de R$4200,00 (quatro rrll e duzentos reás), 
sendo o vaia' de R.$ 350,00( tramntos e cinquenta reás ) rnensás. 

Dotação Orçarnentarlz Recursos Próprios da COMOB. 

Prazo do Contrato :12 (doze) meses, a parir da data da assinatura do contrato. 

Data de Assinatura: 28/05/02 

COGIPANH1A DE °nas E 'a81r/4o oo reurachno DE ocothsA - corroa 

EXTRATO DE CONTRATO 

DESPACHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIÂNIA-GO. 
GABINETE DO SECRETÁRIO 

Pra!~ a. 	: 2006733112002 
intereanaks 	: Deprime:mo de Ceetrole de 7.00noses 
Objeto 
Amato 	: Inexigibilidade de licita* 

Dopam a.15426./ 02. O Secretário de Saúde do Munielpéo, no uso de suas 
atribuipSes kards, oeittirld'ardo o disposto no pedido inicial; 

Considerando que a produto ~lado *orneie é thrneeido por uma única 
empresa aro Estado de Goiis, conforme declaração de miclusividade, ovo 	rindo assim, 
Np!~ irgel de inerigittilidade de licitaçfo; 

Ouneiderando o aspaste ao art. 25 Inc. 1 da Ui 11,666 193 e mas alterntes 
posteriores. arsout neenrizar a reinação da presente despega erra Ine~dade 

iieltack, para agniskio diretamente da empresa SISTEMA PRODUTOS 
PRODUTOS PARA usemarrizAçÃo LTDA. (hm 01) no valor MUI de RS 
10.856,00 (Dez mil, oitocentos e cinquenta e seis remia). 

Valer total do premam : RS 104156,09 (Der atoe, oitseentsa e cinquenta e peie Temia). 

Publique-se MI forma da ki. 

Giblerie de Secretário hfiakipal de Saúde, a135 17 (dezessete) 
dias do mês de jimbo de 2002. 

Dl—.  • 
°num usArao Idoms fino 

&mãe 

CONTRATANTES: 	Municipio de Goiânia 1 Companhia de Obras e Hablta;Eio 

do Municipto de Goiártia CONSTRUTORA SANTA 

MARIA LTDA. 

SIGNATÁRIOS: 	Senhor LLI12 Cartas Onze de Freitas, Presidente da 

COMOB, Senhor Olimpio Costa Leite Neto, Diretor 

Financeiro da COMOB, Senhor Carlos Henrique da Silva, 

Diretor Administrativo da COMOB, e o representante 

legal da CONTRATADA: 

ESPÉCIE: 	 CONTRATO n• 033 - TOMADA DE PREÇOS 

0071•200Z 

FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666 de 21/0643; 

OBJETO: 	 A execugto da obra de ampliação, reforma e 

/adequação do prédio onde funciona o CAIS DO 

DERGO, localizado à Rua 17 com as Ruas 9 e 17 E -

Cd. 23— Bairro Aeroviário, nesta Capital. 

VALOR DO CONTRATO: O valor do contrato será de R$ 163.511,88 (cento e 

sessenta e trás mia, quinhentos e onze reais e oitenta e 

oito centavos) 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 1e0 (cento e oitenta) dias; 

DATA ASSINATURA: 12106/2002. 



EXTRATO DE nizAmErero DE CLAS5WICAÇÃO 

ORGÃO: DEUR) —Departamento de Estradas de Rodagem do Municipio de Goiânia 
LICITAÇÃO: ~falda n.° 001/2002 
OBJETO: Oxitratação de empresas especializadas em Consultoria eProjetes. 
EMPRESAS CLASSOICADAS: Loto 01 olipasifieradas: INTERPIAN CONSULTORIA 
a PROJETOS LTDA. 89 pontos; ONA S/A ENGENHARIA MMEBC10 E INDOSTRIA. 84. 
pontos; MON ENGENHARIA E INÚÔSTR1A LTDA. 62 palatos.; loto 02 
dIassifiondas! INTERPLAN CONSULTORIA E PROJETOS LTnA. 87 pontos e ORA S/A 
ENGENHARIA COMÉRCIO E INDOWTRIA. 87 pontos.; lote 03 oleaelficohdas:  
INTERPLAN CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. 57 pontos; 	EXTON ENGENHARIA E 
INDOSTP1A LTDA. S6 pontos.; lote 04 clameiticedaa: INTERPIAN CONSULTORIA 
E PROJETOS LTna. 87 pontos.; ONA 5/A ENGENHARIA COMERCIO E INDÜSTRIA. 05 
pontos.; PXTON ENGEWARIA E INDÚSTRIA LTDA. 02 pontoe.; lote 05 
olassifioadae• INTERPLAN CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. 87 pontos e GEOSERV 
— SERVIÇOS DE GEOTECNIA E CONSTRUÇÃO LTDA. 03 pontos. 
E3IYRESA DESCLASSIFICADA: riam. ~ama a modadosomorou uma.. 
com 56 pontos em todos os lotes ou seja por não,ter obtido n nota olnina 
de 70 pontos e não ter 60t das notas ráximas nos quesitos Oonhecisento do 

Problema o EXperiélycia da EMpreak e Equipe Técnica. 

Data do ~coto: 17/06/2002 

GeibiA, 17 de Junho de 2002. 

Visto: 

COMPAYf 
Run dr.", ~te Melena 
cEls USW= 

CODPAV Forno 5740101~~ei75 
pets.: 51141r7G0- fraie E240311 
6-~11 dermiCi~~. tw 

~TO DO TERMO DE RESDICÃO_AO CONTRATO N° DD /O1  

CONTRATANTES: COMPAV - COMPANKIA DE PAVIMENTAÇÃO 00 MUNICÍPIO DE 

COIÁNIA e a firma L.C. COMERCIO E VENTILAÇÃO LTDA. 

LOCAL E DATA: Goiânia-GO, em 21.05.02. 

FUNDAMENTO: Decorre do constante no Processo n° 2.008.242-9. de 15.05.02. 

OLMO: Rescisão do Contrato ri° 003101 e seu Termo Aditivo É. 

Colinla 2; de mala de 2002 

41Ip 

2~4. 	arde.w. 

VISTO: 

114:1•jeliClger-ie 711,0-14-4-47 

N.- ...--... -• 	„,,...,„...„....„ -,:i ,•,,,. •,.,_,....,. - ..„.• 
Quirg-feini 	 002 --; 	1: 

• 

e 

COMURG 
Companhia de urbanização de Goiânia 

EXTRATO DO CONTRATO 044/01 - AJA ]Al  

CONTRATANTES: Companhia de Urbanização de Goiânia -
COMURG e NOVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. 

DATA. 
Goiânia, 11 de _junho de 2002. 

REPRESENTANTES:  

COMURG — Paulo César Fornazicr 
PRESIDENTE; Gerson Vicente de Sousa — DIRETOR 
FINANCEIRO; Argerniro Antônio F. Mendonça - DIRETOR DE 
LIMPEZA URBANA. 

CONTRATADA: Marcos Eduardo Alves Coimbra 
- PROCURADOR 

FINALIDADE:, Fornecimento dc cestas básicas. 

PRAZO: Cinco (05) meses. 

VALOR IX) CONTRATO — Global: R$ 361.550,00 (trezentos e 
sessenta e um mil, quinhentos e cinqüenta reais). 

FÓRUM: Goiânia — Goiás. 

MEU 
Rue 21 adré• 'Ale Sares Md" 
CEP 74~0 

DERNU Roem 524 12~3501113nia2M375 
gata: s24400n - Fez 5244311 
Era dirmefigebria.904po. bt 

EXTRATO DO CONTRATO N° 0 0810 2 

CONTRATANTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO MUNICÍPIO DE 

GOIANIA DENPIU e a firma CONSTRUTORA SINAOSD LIDA. 

LOCAL N DATA: GoiÁnia-GO, em 04.06.02. 

rtinnanarro: Decorre da licitação realizada na modalidade Convite n° 011- 
CLI02. homologada pelo Despacho n° 075102, de 25,04.02, objeto do 
Processo n° 1.967.055-4, de 07.03.02. 

OILINT0: Fornecimento de 5.300m' de pó de britEi. 

VA.LOSI: Estima-se em R$ 78.546.00. 

Prazo.. 12. meses. 

Goiânia, 04 de junho de 2002 • 

gaa./0 &fria 
9,2 

VISTO: 
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EXTRATO 
RIWARIIENTO DE PROPO'STAS 

TOMADA DE PREÇOS 0O2.20172 

COMPAV - COMPANHIA DE PAVIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE 
GOIÂNIA. 

JULGAMENTO 

i• MIMO° sacznaala LTDA 
9° 

cons=roaa GILBUTI L'TDA_ 
CRL =MARTA traa. 2'  ‘,E$PER arr.tanama. casas= e 

INDÕSTRIA LIDA 
3'  COMPACTA CONSTRUTORA LTDA_ 10'  

11'  
SOBRADO WESTROD,RO LTEA. 

•té cossrstrroaa reunia LTDA. — ERMA 12TJENEARIA PATI/1=ACRO E 
2AmusEerro LTDA. 

5' CONSTRUTORA ?RIAMO VITA 121  coasTsonsa cantam ao sarou ma 
e. PORTO MIA CONEIRCZOES E 

COEM TO LTDA. 
13' TERRA USE LITIA 

7' "' G3112 COMTROTORA LTDA. 14" CAE c02ISTRISACS E 0=CW LTDA. 

FUNDA/401TO: Artigo 43, incise V, da Lei 9-66E de 21 de junho de 1.993 e 
suas alterações. 

OBJETO: Execucao dos serviços da galerias de águas 13.1;ridail e pay izentaelo 
no Reeideadal paria Louve •••• =ta wrd, 

Gooloix, i s de jaka de 2002. 

suomuerree~ empam as ~ano 
E TRAMEM:WEB 

Laudelno Genes de Almeida - rr 250 
Safra Me Vale - CEP 74,230-030 
fane: 255-7521 
Paece 524-1N7 

SUPERE~ÉNCI MUNICIPAL az vakesrro c vaArcsroares 
COMISSÃO PF.RMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONVITE 01112002-SMT 

PUBLIÇAÇÃO DE JULGAMENTO 
Objeto: ~kW* de móveis 

EMPRESAS HABILITADAS: 

1. METAL BASE LTDA 
2. CI-IROMMA IND. e COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 
3. CORETO MÓVEIS LTDA ( INABILITADA) 

CLASSIFICAÇÃO: 

1- METAL BASE LTDA - LOTE 1 (vencedora) 
2- CHROMA IND. e COM. DE MÓVEIS LIDA - LOTE 2 (vencedora). 

Obs.: O prazo lepd p/ recursos, conta-se a partir da data da dessa publicação. 

Goifrnia, 18 de junho de 2002. 

TERMOS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

PROCURADORIA DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 

Processo n°8296383 e 11439110 
Interessado: Carlos Barrem Netto 
Asstmto: Indenização 

TERMO D&ACORDO 

Tendo tomado conhecimento, nesta data de que o imóvel 
de minha propriedade, situado na Av. Vital Brasil, Chácara n° 08, 
Setor Anhanguera , nesta Capital, foi alvo de ato expropriatário do 
Município de Goiânia, determinado pelo Decreto n• 1769 dc 1 Ide 
setembro de 2000 para fins de implantação do Cdrrego Cascavel, 
venho pelo presente externar a minha concordância Com o valor 
estipulado para efeito de indenização de R$ 67.582,88 (sessenta e 
sete mil quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos). 
autorizando deste logo a ocupação de área referida. 

Para que surtam os juriclicoa e legais efeitos 
firmo o presente, na conformidade com a legislação cm vigor. 

Goiânia, 09 de meio de 2001 

5 BARONE NE TO 
Expropriado 

c#0,74A 	, 
Dr. Ricardo Aniânio Dias Baptist,a----,-7-DeLediidas Atrui4a da Costa 

Prcconeder Geral do Mardetple 	 Jr  Paiditodor do Piarbitoáo whi 

. 'MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DR GOIÁS 
• PI PROMOTORIA DE. JUSTIÇA 

URBANISMO ' T  

TERMO DE ACORDO 

De um lado o Departamento de Estradas e Rodagem do 
Memlefpío de Goiânia - Derma, neste aio representado pelo seu Assessor 
Financeiro. membro da Comissâo de Deaapropriaçáo, Leonardo Rocha Machado e 
pelos engenheiros lume Dias Moraes Filho e L.ueisno Caetano do Carmo e do 
outro lado o Sr Márcio Luz da Cruz e na presença do Ministério Publico do 
Estado de Goiás, junto a r Promotoria dc Justiça, firmam o presente Teimo de 
Acordo. firmado entre as partes acordado o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O DERMU pegará aos interessados a importância de 
RS 6.500,00 (Seis Mil e Quinbanos Reais) referentes 80 imóvel edificado na Av. 
Oeste, Qd. 3.8, SL Norte Ferroviário - Goiânia - GO, conforme Decreto n° 904, dc 
06/05/02 e laudo dc avaliação anexo. 

CLÁUSULA SEGUNDA O DERMU entregará a importância supra apôs 
liberaçnes do Trilmmal de Contas do 141unicipio. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Os interessados desocupará° o imóvel, área total, 
no prazo máximo dc 20 (vinte) dias, a contar desta data. 

Por ser verdade, firmamos o presente acordo para que surta os 
efeitos legais e jurídicos etre duas vias de igual teor e forma, que vai assinado 
pelas partes. 

Goiânia, 16. dc maio de 2002. 

" 
INTERESSADO 

A MACHADO 

	

ASSESSOR 	 O E 
~OIRO DA COMISSÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - DERMU 

e.„„  f,—,„ 49 Cc;'-'•-• c ¡Aturo CAETANO DO CARMO 
ENGENHEIRO DO DERMU 

	

.10ANICE 	RA BAHIA 
ASSESSORA e' PROMOTORIA 

De acordo: 

rr $1. 

DR. RICARDO ANTÔNIO DIAS likrnynt 
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 

; 	".• 
:d 'C D.:41112 ,11  

LHO 

DOS unos 

DO DERMU 

EM COSTA 

dri 

SIAT 



OERMU 

DERM 
Rua 11- DM- LM Sent. !irriga 
CEP 74355-130 
fanem.  à2.83t143.10013274330.137tà 
gata: 62~ • Face. 524-e3ri 
E 	 nti gmbr 

~dona Osral do ~Moio 
(riais de Dessompriacão, Apropriação e Alisnapko 

Processa:  40 t‘ 0506_ 
Nome: Conjunto Residencial Serra Dourada 
Assunto: DesepropriaGeo 

TERMO UC ACORDO 
Tendo tomado ~hetes:Mo, nesta data. de desap~foa imida a efeito peta 

Protelam. Municipai de Geiánia, Termos do Amato tio õM3, da O3MS12002: cora Gonsoucão da 
Avenida Leses-Oeste, que o interel de minha responsai/Mode tocaia:e:ta a Avenida Oeste, Lote 
número e-A Setor /iode FerrrMário. nesta Capitai, foi atingida Por anuo% ato,  venha Par este 
termo. cementar com o rake abalso esgoelado bem corem adotar aos d'paos competentes do 
Nkmicipio promover ocupação da refunda ema. 

• 

Valor lotai da Desapropritção RS 15.770.00 (Quede mie setecentos e ementa reais). 

Por estarem assim acordados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma. 

Goifnia. 03 de lento de 2002. 

3. DOS REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO 

3.1. Estão crederciados a participar do concurso, os alunos matriculados 

nos cursos de Turismo e ~Maria em rival de gradueção e pés -graduação. 

3.1 É vetada a participação no presente Concurso, a qualquer pretexto, de 

preffisSionzãs que estelarn na tor~o 	Wcstrálxis, pirrietssests, ~creu, 

colaboradores, integrantes de equipa, constritores, na forma de pessoas fisicas ou 

jurídicas, dos seguintes grupos: 

a) Funcionários, estagiários e dirigentes da Secretaria Municipal de 

Turismo; 

b) Membros da Comissão Julgadora, titulares e suplentes; 

o) 	Coordenadores e consultores do concurso; 

4.1.1. As inscrições deverão ser realizadas diretamente na sede da 

Secretaria Municipal de Ttsisrno de Goiania, respeitado o prazo limite de 22 de 

junho a 15 de setembro de 2002, aos cuidados da Coordenação do Concurso, no 

seguinte endereça: 

secrennia Municipal de Turismo de Goiânia 
Rua 91,147, Setor Sul, Gaitada-GD, CEP: 74083-150 
Tal: (062) 524-1367/524-1366 
Correio Eletrônico 	turisinoceoiánla.qo.qov,br 

4.1.2 A ficha de inscrição estará à disposição dos alunos na Secretaria 

Municipal de Turismo de Goiânia, e nas coordenações dos cursos de turismo e 

hotelaria das Instituições de Ensino Superior que ofertem estes cursos. 

CONCURSOS 

Secretaria Municipal de Turismo 

CONCURSO  
"GOIANIA NA ROTA p0 TURISMO"  

4.1.3. As inscrições serão gratuitas. 

1. JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista o crescimento do Turismo em Goiânia através de 

segmentos diversos como saúde, eventos, compras, negócios e outros, notou-se a 

necessidade de ume maior participação de alunos dos cursos de Turismo e 

Hotelaria, permitindo a estes ampla camtribuição para o crescimento do turismo 

tocai, explorando melhor as suas potencialidades, a fim de gerar maior 

deserwolvimento no setor turístico, oferta de empregos, além de urna interação 

entre e Secretaria Municipal de Turismo, Universidades, Faculdades e 

Comunidade. 

4.1.4. Não serão aceitas inscrições por fax, ou fotocópia da ficha de 

inscrição original. 

. 	4.1.6. A ficha de inscrição devidamente preenchida deverá acompanhar as 

cópias do projeto. • 

4.1.6. No ato da inscrição e entrega do projeto deverão apresentar 

fotocópias da seguinte documentação: . 

a) CPF: 

b) Identidade; 

c) Cópia do comprovante de matricula. 

2. OBJETIVO 

A Prefeitura Municipal de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de 

Turismo, objetivando o crescimento do turismo no município de Gania, promove 

o concurso " Goiânia na Rata do Turismo", onde alunos de Turismo e Hotelaria 

desenvolverão projetos com a finalidade de atrair idéias Inovadoras e possibilitar 

alternativas para o maior aproveitamento do potencial turístico que a cidade 

oferece. 

4.1.7. Quando a par ticipaçãe se der por equipe, deve-se nomear 02 (dois) 

representantes. 

• 
4.2. DA ENTREGA DOS PROJETOS 

42.1. Deverão ser entregues, no ato da inscrição, 05 (cinco) cópias 

krçresses, sendo 01 (urna) delas com identificação do (s) autor (es) e sua (s) 

Dr. Ricardo António mas ~ta 
Procurador Geral do Município 

d) Sócios formais, ciónjugeá, pais, filhos e irmãos dos profissionais 

supracitados; 

e) É vetada a palicipação de inscritos ou membros da equipe em mais 

de i un projeto, seja corno co-autor, colaborador, consultar ou 

qualquer outra condição. 

3.3. Os projetos poderão ser desenvolvidos individualmente ou em grupo, 

de até 10 (dez) componentes 

4. DAS INSCRIÇÕES E DA ENTREGA DOS PROJETOS 

4.1. DAS INSCRIÇÕES 

L. Gonçalves 
comam 

IMPROPRIODOS 

A. *eximo 
111,0. 

f 

De auxerde: 
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- 01 representante do Sindicato de Hotéis de Goiás - SIHGO, 

- 01 representante do Sindicato de Turismo e Hospitalidade; 

- 01 representante da Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis 
ABLA. 

&2.2. A Comissão Julgadora analisará e classificará os 05 [cinco) melhores 
projetos dos pré--selei cionedos pela Comissão Técnica, por ordem de classificação, 

i) captação de investimentos privados para o setor; 

respectiva (s) instituição (ões). Deve-se apresentar ainda uma matriz em mídia 

magnética (disquete, cd room, zip, etc). 

5. SELEÇÃO DOS PROJETOS 

5.1. DA COMISSÃO TÉCNICA 

5.1.1. A Comissão Técnica será composta por especiaiistas nas áreas afins 

e por coordenadores de cursos de turisrno e hotelaria de instituições de nível 

superior. 

5.1.2. A Comissão Técnica avaliará os projetas emitindo pareceres técnicos 

acerca da executabilidade, exectúblidade e viabilidade. 

5.1.3. A Comissão Técnica deverá reurdr-se de 02/10 e 15110 de 2002 paia 

análise, avaliação e pré-seleção dos projetos 

5.1.4. As sessões serão de estudo, análise e deliberação. Às sessões de 

estudo e análise poderão comparecer o Coordenador e Coordenadores Adjuntos, 

caso convocados peia Comissão Técnica, lavrando-se sempre súmulas 

circunstanciais de cada reunião, as quais irão subsidiar o Relatório Finai, sendo ao 

mesmo anexadas. 

5.2. DA COMISSÃO JULGADORA 

5.2.1. A Comissão Julgadora será composta por integrantes efetivos edou 

suplentes do setor de turismo de Goiânia, da seguinte forma- 

- 01 representante da Secretaria Municipal de Turismo; 

- 01 representante do Conselho Municipal de Turismo - GOMTUR; 

- 01 representante da Agência Goiana de Turismo - AGETUR; 

- 01 representante da Associação Brasileira de Agentes de Viagens 

ABAV; 

01 representante do Sindicato dos Guias de Turismo - SINDGETUR; 

01 representante do Goittnia Convention & Visitam Bureeu; 

01 representante da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis - 

ABIH; 

01 representante do SKAL (organização composta por executivos que 

atuam, cornprovadamente, há pelo menos cinco anos na área turística); 

01 representante da Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores de 

Turismo - ABRAJET; 

01 representante do Programa Nacional de Municipalização do Turismo 
- PNMT; 

01 representante da Associação Goiana das Atividades de Turismo 

Rural - AGOTUR; 

01 representante das Companhias Aéreas; 

01 representante do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e 

Similares - SINDHORBS; 

proclamando um único vencedor seguido dos segundo, terceiro, quarto e quinto 

colocados premiados. 

53.3..A Comissão Julgadora classificará os projetos com base nos 

pareceres técnicos da Comissão Técnica, considerando-se ainda os critérios de 

criatividade, objetividade e clareza. 

5.2.4. A Comissão Julgadora se reunirá no período de 01111 a 10/11 de 

2002. 

6. DAS NORMAS DE APRESENTAÇÃO 

6.1. O papel do público, ai  representado pela Secretaria Municipal de 

Turismo de Goiânia é o de ordenador do processo de fomento ao turismo. Assim 

sendo, os projetos devam ser desenvolvidos a partir dos seguintes eixos 

temáticos: 

a) planejamento do fomento da atividade. 

b) 'controle da qualidade do produto; 

c) promoção institucional de destinação; 

d) financiamento dos investimentos da iniciativa privada: 

e) capacitação de recursos humanos; 

f) controle do uso e da conservação do patrimônio turístico; 

g) captação, tratamento e distribuição da informação turística; 

h) implantação e manutenção da infra-estrutura urbana básica; 

I) prestação de serviços de segurança pública; 

k) desenvolvimento de campanhas de conscientização turfstica; 

I) apoio ao desernrolvimento de atividades culturais locais, tais como o 

artesanato. o folclore. a gastronomia típica. etc.; 

m) implantação e manutenção de infra-estrutura turística voltada para a 
população de baixa renda; 

n) implantação e operação de sistemas estatísticos de acampa  nharnentos 
mercadológico. 

- 	6.2. Os projetos deverão contemplar parcerias entre a poder público e a 

iniciativa privada visando a sustentabilidade econômica, social e ambiental do 
projeto. 

6.3.. Para a elaboração do projeto deverão ser respeitadas normas 

estabelecidas pata ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), seguidas 

rigorosamente. As mesmas estarão à disposição dos alunos na Secretaria de 

Turismo de Goiânia. O projeto deverá constar, minimamente, de: 

a) identificação, segundo o modelo anexo X; 

b) Justificativa/Introdução; 

c) Objetivos; 

d) Descrição e Metodologia; 

e) Resultados Esperados; 

f) Considerações Finais; 

g) Estimativa Orçamentária; 

h) Cronograma Físico e Financeiro; 

i) Investimento e Financiamento (optativo); 

2.7 
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Corpo do texto 

MODELO DE PAGINA 

	-Maqp3M-IgdWICK 	  
2 em 

• 

j) Bibliografia 

k) Anexes e Apêndices. 

64. 0 conteúdo descritivo deverá possuir padrão de apresentação do texto 

da seguinte forma: 

a) Fonte: Arial; 

b) Tamanho: 12; 

C) Eritrelinhamento: 1,5; 

d) Margens: direita:2,00 

esquerda 4,00 

superior. 3,00 

inferior. 2,00 

e) Paginação: superior direita; 

f) Papel: A-4. 

7. DAS PREMIAÇÕES 

7.1. Está estabelecido a seguinte premiação: 

1° lugar. Um computador Pentium com todas es especificações e um 

Pacote TtaiSiir:0 Nacional para duas pessoas com passagem aérea; 

2°  lugar. Uma Rb-nadara de Video e urna Máquina Fotográfica: 

- 3°  lugar: Uma TV de 20 polegadas e um DVD: 

4° lugar: Uni Celular e um Pacote Turístico para duas pessoas com 

passagem aérea: 

- 5° lugar. Uma TV de 20 polegadas e um Vídeo. 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. Os direitos dos projetos e de sua divulgação serão reservados á 

Secretaria Municipal de Tuismo de Goiânia 

92. Os concorrentes autorizam tacitamente, a Secretaria Municipal. de 

Turismo de Goiânia, o direito de exposição e publicação dos projetos alou 

apresentados alou execução, a qualquer tempo, sem que tal feito implique em 
qualquer forma de remuneração aos seus autores. 

9.3. Os direitos autorais sabre os projetos apresentados pertencem aos 

seus autores, observado o disposto no artigo'111 da Lei n.° 8.666/93. 

9.4. A transgressão de algum concorrente em relação ao exposto no item 

3.2. deste Regulamento, além de plágios parciais ou integrais, antes ou depois de 

julgados os promulgados os resultados, implicará na classificação do projeto 

comprometido, respondendo o autor, na forma da Lei, aos eventuais processas 

abertos pelas entidades organizadoras. 

9.6. Denúncias fundamentadas e infração far-se-ão por representação 

formal e comprovada por qualquer pessoa, 5 dias úteis após a divulgação do 

resultado, dirigida à Coordenação do Concurso, que as avaliará e tomará as 

medidas cabíveis e responderá em até 3 dias úteis. 

9.6. A participação no presente Concurso Implica, por parta dos 

concorrentes, em estrita e integral anuência e aceitação plena do Regulamento, 

em todos os seus aspectos e condições. 

9.7. Os participantes deverão satisfazer as exigéncias deste Regulamento, 

sob pena de desclassificação do trabalho. • 

9.8. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela 

Coordenação do Concurso. 

Margem superior 3,0 cm 

7.1 A critério da Comissão Julgadora, serão atribuídos diplomas de 

Menção Honrosa aos participantes que fizerem )tis a essa distinção, sem direito a 

prémio em espécie. 

7.3. Serão conferidos certificados de participação a todos os concorrentes. 

7.4. Os trabalhos apreciados peta Comissão Julgadora serão expostos em 

focal público por um período mínimo de 45 dias a partir do dia 15 de novembro de 

2002. 

7.5. Os classificados receberão os respectivos premias da Secretaria 

Mimicipal de Turismo de Goiânia, entidade Promotora, no ato público de 

homologação dos vencedores. 

7.6. Todos os projetos considerados exeqüíveis, executáveis e viáveis pela 

Comissão Técnica, serão enviados à Comissão de Orçamento Participativo do 

Municipio de Goiânia para possível implantação. dentro da temática de 

desenvolvimento °eugenia°, urbano e qualidade de vida. 

a. DA DIVULGAÇÃO DO RESUL-TADO 

8.1. Os trabalhos serão identificados e o resultado do julgamento anunciado 

através da imprensa local e fixado na Secretaria Municipal de Turismo de Goiânia 

e nas Universidades e Faculdades de Turismo e Hotelaria de Goiãnia: dia, hora, 

locai. 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Os trabalhos serão identificados e o resultado do julgamento enunciado 

através da imprensa local e fixado na Secretaria Municipal de Turismo de.Goieria 

e nas Universidades e Faculdades de Turismo  e Hotelaria de Goiânia: dia, hora, 

local. 
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APÊNDICES 

Nomes dos autores em 
ordem utabdtkra 

TITULO 

GO1ÁNlArGO 
2002 

CNN 

OBJETIVOS 

Secretaria Municipal de Turismo 

COnCura0 
~ia Ne Rota Do Turismo' 

FICHA tr: 	 

Titulo do Proierer 	  

Autor : 

Responsável: Sim ) 	 Hão ) 

Eixo Temático. 	  

insii~o do Ensino. 	  

Curso: 	  

Perlado' 	  Iteelcula 	  

Endereço reeidencisi: 	  

Data de nescirnerdo: 	t I CPF: 	 RG nr. 	  

"rel:  	Tet Comoulat 	Ceariam. 	  

Correio EletrOnico- 	

Data Inscdçáo: Graniu. de 

Assinatura do candidato 	 At atura do rutuarmarlo da SEWTIJR 

Secretaria Municipal de Turismo 
C:0M~ 

'Ormibda 

 

e. Roia do Turbam" 

Titulo da projeto: 	  

Nome do autor. 	  

Carimbo 

Assinatura do ~nano da sEMTUR 

anGiumuimprro 

A San:Ude Mi, 	ale Cultura de &Mala lema público, para coabecimano dos intaxesides, o proserue 
reamberesio, que esmbekno numas para a participação no Concurso de Quadra" a as radicar noa dàs 
24 e 30 de junho de 2002. 

1 Das Disposição( Preliminares 

1.1- O comuna de quadrilhas instituído pela Secretaria Municipal da Cuinna objetiva estimular e valorizar a 
duma popular o a Meca da dança de quadrilha mu nossa legião. 

12- Para o ano de 2002, tendo eco vista a oceserroução das ferias joeires, o concurso corderaphri mu 
seguirem cmororiaw 

Ficho ti s. 

Responatevet: Sim ( ) • 	 Não ( ) Data da Insuir,ão ; 	 

CONSIDERAÇÕES 
- FINAIS 

Considsrações 

INVESTIMENTO E 
FINANCIAMENTO 

investimento" 

ANEXOS 

Anexos 

TERMO DE COMPROMISSO 

Eu, 	  
CPF 	 - 	declaro 	os devidos fins, ter o 
conhecimento e estar de pleno acordo ah, o regulamento do concurso: 
"Goiânia, na, na Rola do Turismo". 

Goiânia, 	de 	 de 

ASSINATURA DO ALUNO 

a) Estralueii, pira grupos de quadrilhas fivelas a cambo pilão= ou privadas, de ensino ~o ou 
fiesdameatd; 
b) Catowdebia, para grupos ou orriidadee culturais, grupos Nados a assodaOss de moradores, parknin ou 
entidades relisiosss, e ainda de outras cidades da argila lueturpoli~ de Ooireda e detrais imereasados 

2 Dia loserição 

2_1- Todas as inseriplea aedo grearitas. 

2.2- As irocrigiet deveio ter fieiras, ne periedo de 14 de mio a 21 de jambo de 2002, na fede de 5o:solada 
~Pai de Olhem. na regi:date endeteço: Av. $4 e' 535 - Suor Sul - Oqx74 0N0-400 - Coibia - GO. As 
fichas de h:aerizais poderio ser aolicitadas e enviadas pce itra.:Ozz(62) 524-1214, correios as e-mail: 
prodocao.eaitera@tensoom.br 
2.21- Serio aceites as imo 	enviadas par con-eie, com dite de postem até o dia 21 de junho de 2002. 

23- No ato da ixamição dando ne• moregoes os fflanifitch documentos: 
a) ficha de irt~ devidamente rreendlida e assinada pelo coordenador do grupo: 
bViastibrizts tio grilos, 
c) miemo (resto sobre o grupo inscrito) peta divulgação; 
d) nome, n* de KG e endereço de cada cconpoonme; 
e) ama ibas mente do zum pua diveigração, aarrane e cadete:mento, 

2.4- Em caso de eabscituipko de um ou mais corepometra do pipo, após s inscrição, a Coco:~ do 
evento deverá ser ~cada ofleialosents. 

23- Os grupos que pearei= menores de idade entre os soas ooteponereas deverão umectar autorização 
dos pais e do Juizado da ~a e itiverreede. 

2..6- Poderio se inscrever os grupos ioteromadea. da Bera° do emanto de Goleai& através de Amociampeea de 
Bairro, &caba Mim6~ Cooperativas. ~som ao mdclader alo govensarnertais 
26.1 - Como Regão do IngetflO de Goilaia ~Mese tu cidade,: Senador Cudo Apiredida de Golfei; 
Hichoiladia. Trindade. Nerepoixs, Terezaprdis, 00~061, Bonfinépelis e min_ 

2.7- Os grupos de quadrilha oriundos de outras cidades deveio ser oficialmente indicado& pela Prdeitura do 
soa mouirdpio ao por ergo público compeconto. 

3 Sarado e Elled~: 

3.1- Em asa de grande cromada& de ancriçães linvert uma pré-seleção realizada pela Coordenação Geral 
do evento. Esta pai-s' eiego man feia enxuta dos domarem= ~talos limados do imo 02 do prwmrite 
Regokamento. 

r 
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• 

3.2- A ordena das spremMedm dos eremeneuree priselecionadm será defini& por sorteio. na sede da 
Secretaria Municipal de Cultura, sito à Av. 84 ? 535 • Setor Sal Goilnia - GO, no dia 22 de junho de 2002 
em Consoem Técnico. 

3.3- Cada gemo ~amado deverá erreáir can reg:Presenteei° emigremo Técnico, ficando sere ~a 
qamiessamentoe do item 4.2 o gemo que aio o fizer. 

3.4- A ceogoria Commitária ~terá eco a participado de 06(mis) vimos por dia, nos dias 28 e 29, 
classificando 02 (dois) pus dia pua a fitado dá 10 de judo_ 

3.3- Pira o jesigar~ da categoria ~ima a Coardeeepio do Evento Oformed aras m6eiparees COMO 
má realizada e classificado. de mordo tom o Mirrem de inscritos. 

4 Dei Regras 

Coreografia : 
4.1.1- A evolução da ~lha teta a durado rabino de 21 (via* e um) minutos, contados a pedi do 
tremamo eme o enereedor oficial der o sinal de inicio; 
4.1.2- Seer desconsiderar os aspectos =dirimia, os grupos podereis irem em mareagem paras a ~rilha, 
Miados em scomecimerrees =emes, na criadvidede dos genes e ~ores; 
41,3- 0 Meiem dm passas seri ~do, °bete:andem e:~ a limitado de meço, 
4.1.4 • 0 primeiro minuto da perene& terá ~do paras pm-imo° do ~derreou batedeira do 
grupo, ficando ceda grupo livre pear criar ataras de ~aedo. ~Mo que alo exceda o mexem 
detomMele 

4.2- 0 grupo deverá wpreineetn um CD, non rirdsica rime sed etam;ada perimem relecionda, 
~ficado com o eme do grupo. 

4.3.0 mamados de quadrilha que for fazer mo do atierefenes deverá sofieid-lco, por escrita, com 
aneoedëmcia enloira de 10 (dez) dias. 

4.4 - Ceettagero cie figurantes: 
44.1- Ceda eriço deverá ser composto de mo afaimo t2 coo rednimo 20 pares: 
4.4.2 - Será ~perda mim omissão de contagem dos ~onerem de cada grupo, designada pela Secretaria 
Mardeiral de Colem, que ar ~negará de verificar o numero de participa :a. preenchendo um mapa 

~ria 

4.5 - Cronamealgem: 
4,5, I . Llo CPXKIMeili" derivado pela comdando do ermo, ~má os bodum de inicio e término da 
apresentado de cada grupa, 
4.5.2 - O mencenneieta deverá mocho um mio de cada grupo apresentado, acere:ode o ~e do inicio e 
término de ceda speesentago. 

4.3.3- A repreermargo de cada grupo se dará pelo comando do marcador da quadrilha, que seguirá o aias, do 
crerserseeistu 

4 Após a eprdernado de ceda grupo será vedado o retonm de qualquer integrante ser local de 
apresmeado; 

4,7- Todas ea gruem devais repremeterse trajando indumeaiuia caipin conplem, Mdmive pau receber as 
emareleçam_ Emende-Ge por indo:medrá arespiete: cerniu, calça. calça& e chapéu peei os homens e 
vertido, caleede e arranjo de cabeça para as etulherce.. 

48- Nenhum grupo poderá te eimeemar cem ~da vilificara amaciai ou com vestimenta ou ~de 
de ~apoio ao bramem do campo. 

4 9- Os gemas devoto es pontos para iniciar a amesentação 01 (um) hora antes da ~é previsto, 

4.10- N.o será permitido =aso no inicie das apremedadm. por menor que ida. 

5 Dm Pmelidadee 

5.1- O lenço eme 9C speemeer cem senos de 12 (doze) pares, emalai 01(um) porto, e o que se apresentar 
com menu de OB (dm) pares geri Visado; 

5,2- O grupo gere do ~primo leadsio pré-estaheleeido peie o alicia da epreseendo será amenunicamente 
dm:lenificado; 

5,3- 0 apupo que patim pertos egrezeine e ~noa perderá euternatiemenee 05(eirmo) pornme 

SA-0 stmers noa eives aresmen~ emienito inclismerásiamipixamemkra uni drememaloades, 

tç De Aligpeaserm: 

6.1- O ~Me de orcem terá matizada qee unes creniado kaleedmeomoriCe seer peemealidedea de 
reconhecida saber, denegada per pontaria de Seameria Municies! de Cotam 

62. As &cisem da ~do julgadora sedo urberams, elo ~do quaisquer recursos 

63- Ao Presidente da mentido julgadora cabeei, além de ma veres, o weSsi de ~pite: 

6.4- 0.inl~  obedoend aos riegniotee critérios de perdoada:e 
Aramado - de O a 10 pontos 
Ritmo - de O a 10 
Comogiefia - do 0 .10 
Traje- de O a 10 
Evolu¢o-dcOa 10 
limmenia de cojureis- de O a 10 
Torcida - de 0 .03 porta 

7 Da Apuado: 

7.1-Sio obstas:1os a empe= anelo denteado a Cometendo Geral do "Grande Amã! de ~ui" e 
01 (hum) represenemte de mia sapo de cendrilha selecionado. 

7.2- Apta ewifimeto do némiero de menpemeno de cada ~de e das mos hodrica de ideio e término, 
4~ pelos mocometisss e comissão de contegm, e aplicadas as penalidades pmeheis. a ~doo 
nemetene da Cr:1mi~ *eado* teci tramerim pia ao mapa geral, 

7.3.O multado da clarsificado à quadrilha sede oficilmeme comunicado a todos Os candidatos após 
mundo da ~a, depois de 01(etna) hm do b!Tudieo das apeseatiedea de cada dia. 

13 Da Prendado 

111 - F.m qualquer ima dai megeriaa, será declarado vem:Ge:kir o concorrente que somar miar minem de 
pontos. 

8.2 - Os einpos vencedores receberão os seguintes prémios: 

-1° Lugar: RS 1.500.00 + Troféu 
-2° leigro. RS 1100,00 4 Trak 
-3° Lugar. RS 400,00 + Troféu 

8.3 - Todos os grupos que :e apmentnem incei:ela Certificado de Pan:iMpedi 

8.4 =  Sei concedido um troféu d Meilmr Torcida, a ~o de Comissão Orgteizadora e de Comissão 
Julgadora. 	8.4,1- Itera deito de avaliado da excids. sedo observados em quesitos ames*,, 
airecwafia e adereços 

õ.3- A solenidade de pembigo do ~CUM da ~ilba ocorrerá no dia 30 de jimbo de 2002, no 
encenamono de Evento - 'Grande Arraial de Goiinie. 

9 Dm Dlepestige Finais 

9.1- Não poderio perticipar do tomento os julgadores e fintili;eres, as pessoas que 141115 diretamente ligadas 
organização e pernxeção da &ate, bem cano os servidorm da Sentiria Municipal dr Cultura. 

9.2- Aflita de earreprinareto de qualquer ~cie deste regulamento marretará na automática eliminação do 
grupo conconente. 

9.3- Os grupas sd~dos, cujos partiOmmen riniditem fibra de Gailnis, deveria errar com suas despesas 
&transporte, hospedagem e alimentado; 

9.4- Todos os grupas inscritos Cano~ em ceder à Secretaria Munieipal de Cuieira de Goiinis o direito de 
utilizado das imagens de aeroarso, pua quaisquer fins: 

• 9.3- Todos os insCritees deverão assinar Mimo de aceite do presente regulamento: 

9.6. Cabe i Coordenação do evento cumprir e fazer cumprir es normas estabeleeidas no presente regulamento. 
bem como ~mo e ecompeeter todo o andamento do anceurso; 

9,7- A Fendente dos interne:idos neste cearam silo gela reerdnem direito adicional ao previamente 
estabelecido nas cláusulas aremedenter, 

9.8- Os caos omisso, 9C2199 ~que tão envolvam° mériee intrEntaco dos gruços, sego resolvidas pela 
orpai=çla do evence, de ~Desabilidade da Semeia Municipal de Cultura.  

RILGULAMENTO 

A Semearia Municie/g de Cultura de Gaiteis toma páblieb, para maheeimenes dos b~dos, o premie 
regala:~ que ~em normas pua a penicipado suo Fesemil Aberto de Cativa de Goifrria. a se redime 
em dias 28, 29 e 31) de Mim de 2012. 

Doe diaposielem per/1~m 

01 - O Festiva! Abem de Cetim de (Manje intimido pela Somaria ~Md de Cultera tom como 
oltierive mimam e valorizara ¡telim multar e a pretira da dança de retira em notas região e mo inahipei 

nacional. . 

02 - O comum para o receraleio de 2002 lendo em vista a celebrado de lestes e estádias popuhues, 

offillemPiari le seguirem categorias: 
a) Todicional - somente heribrffl (id ltMI); 
b)1 ivrc - onde Poderia participa grupos: 

- Misto - ~ e colheres 
-~eit driS1 eme 
- Feminino 
- Carice-dow: eme Mondei no ritmo, andurresto 

e ~ente. 

Das Muriçoca 

03 - Todas as inscrições mio gratuitas. 

04 - As Mendes deveio ser Nus, no período de 23 de maio a 21 de junho de 2002. 

05 - Sedo aceitas as inscrições enviadas pear ceceio, cem data de preseigeer até o dia 21 de junho de 2002. 

06 - Local da inserido-  sa sede da Semearia Municipal de Cultura. no seguinte endereço: Av. 84 e* 335 - 
Setor Sul - Cep74 080-400 	- GO ou ainda por. hi_ehee(62) 524-1214 eu por senil: 
predereao.culturegeomecen.br 

07 - No ato da Mexido deverio ser entregues ea seguirem documentos: 

A) Ficha de Ineerido &vi~e proeselskta e =Unida pelo emderrador do grupo. 
D) Histórico do grupe. 
C) Release pez divulgado. 
D) Cada grupo deve:deprimentes no aso da Meado nome, 
e° de RG e endenieo de rada componente. 	 • 

E) Uras foto remete do grupo (erre eveledo), para divulgada, arquiva e estastrenunito. 
F) Nome dos violei= e desçarinen do grupo. 
G) aso o dançarino reja morar de 18 anos, deverá apresentar atearizado dos paia ou responsável, 

01- Podada ae instarei.= os grupos de qualquer parte do Pais, medo que a Secretaria Municipal de Cubam se 
~Mi peia alireMedo, limado a cargo de cede &lepgio participante a responeabilidede da 
1~gees e eiceporte. 

AirDedgm da courdesede geral 

09 - Currerrii e finar curou es munas estahdecidea ao pome regulam" 

10 - Supervisionar e =dem lemes doa respoosivela pelas vem Irem, designados oficialmente pelo 
Sesentino Mernicipal de Calem. 



De Denscrefue 

11 - A evoluçio da Cada Md a diinaisie de Do ~o 15 (spireat) minutos, cotado a partir do rerarneetu 
que o grupo coempar a emolido de sue dança 

12 - O ouço melo trapo de 01 (eia) miou afta • danada apresenaçao pua deerairstrucee do palco. ~1 

~riem a ~anais de canperiçeo. 

Serieis e diaaacte 

13 - Cebo arda eatowirio, pá grande ~idade de gamos imanes, fartai tua cré-Mole sob 
~nubilidade dos Coordenadores do evade. Esta pró-selecto sai feita anu& dos documentos 
emantados Do Dera 07 - remoa da insericlo 

14 - A acres xis Tadicioral, m da 28 de jimbo, acari mos a participepio de 10 (da) grupos, dates se 
trataria 4 (quatro) peu a faial do dia 30 dela:deo, que concorato ou 1'. 2' e 3' bqpires. 

15 - A categoria Livre, coa dia 29 delimito, oueral com te ~tio de Oe (alto) grupos, dam estes se 
danificaria 04 (quatro) grupes pane a froa1 do die 30 de junho, que cancorraln os 1', 2' e 3' legam. 

Csaagra de faansere / leduartirla 

16 - adagiam deverá seu campeado de to minara 04 (guirri:1)de~ e 02 (dois) violeiro e no ~imo 
10 (dee) deaçaince e 02 (doi') valeiros_ 

17 - A ageseatnio de cada grupo se deli peio comutado do Tramada da Cutia. 0 inicio e ~ire rei darto 
quando o rameador der o siava ao cronometrista. 

11 - Sai catapulta neta cerrado de aretagem das eamponeuter de cada !empo deskparla pela Seellaria 
1~1 de Cohltia. Ciar se ~piá de ~irar a ancoro de participantes, moendo am etapa próprio. 

19 - Todos es grupo deveio se apreartar ren palco trajando rodarratrakria caipira ~bua, inclusive para 
receber ss premiaçõee, ou seja: 

Tradicional: 
- %is *Pico 
- Chapéu de orle ou hauri 
• ~a de rangi ca nprida taterrapeda ou xadrez 
-Calça a emoliu ida sendo permitido bens 
- Boinas ou boles mero caso (sena esponto) 

- Laçar enampados 

Livre: 
-Meara com alguas inovações devera ter aprisionada de Nina a conasmpitr os quesitos próprios da Cidra. 

Patelidada 

20 - 0 grupo que Trio us aramou codornas o item e' 16. perdoe 01 (em) ponto. 

21 - Após a asteuntudo de ode grupo arei vedado o recamo de qualquer Miguem ao local de 

22 - 0 empaque mia campeiro locará pé-embelecida para o inka da apraentaçao, soada autornatiounente 
.deacierstfirado. 

23 - Nadar grupo podará se apreamar can oefflueda política ou meampreco ao banem do cem». 

24 - 0 grupo que Deliver com elven ccaponente, aso coado visivelnaade embriagado efoo atrapalhand o o 
bom anda moto das (atividulea, roderã 01  Ima) POnto por  cagirPoc" 

25 - O grupo que penico gema agremias. e ofneenra perdera alearatimmerne 05 (cinco) poeto 

26 - 0 grupo que aio estiver marrado o mgelarecem cadime o bens a°  39 ecrã desclassificado. 

Jelipmespea 

27 - 0 julgemeano do Festival safo ~finado por una camisa° ~um compoeta por permaalidada de 
~tecido saber. desiluda por meteria da Secreta-ia Municipal de Catam 

21 - As de eis~ da DM iodo jalipdpra sedesobeffines, IÃO admitindo (poisares masca, podendo, 
acireive. a moncierada coarierao doirar de conferir qualquer preatapeo. 

29 - Mi:acendam da comina° julgadora caiem além de seu amo, o voto de deeempete. 
• 

30 - Ojalgenseeto obedecei aos messintes ~os de premiorio: 	• 

Tadiciarak 
- meou es 	da dupla: de O a 5 pontoe. 
- Dança i sincopa: de O e 10 pomos. 
- Mutuário: de O a 10 poma. 
- rtseiras ?perco: de O a 5 punas. 

Livro: 
- Ineerproaele da duptr de O a 10 pomos. 
- Aprearuaçlo/ vestimenta: de Oa Meada. 
- Criatividade e inovações: de Oa 10 ponto 
- Oeuee 	&da 10 pontos 

~cão 
• 

31- São obrigados a oxepamour ao ato de aplana° a Coordenação Geral do Fanal Aberro de Catita de 
Coibia e 01 (mal ~rematam de cada grupo prertierzente. 

32 - Apôs ~collo do ~ao de competentes de cada inspire dos mau taxaria de início e *mino -
anotado* pelos aorsoreetrisess e comiseão de comarlern - *aplicadas as pena lidadespaarveia, a /aliar ia dos 
maubros da Comissão Julgadas será tocaia pua uns ouça gemi. 

33 - O ereadtado da ~to do reagirei seara ~eme cooneeicado a indo ce candidato após 
reunião da catioelo. depois de 01 (ama) boa do abatia" das amuando de cada dia_ 

Da ~lio 

34 - Em maiquar das ~nu sai declarado voador o coraerreeee que uma ratava número de pontos 

35 - Saio earegues araïiles aos primeiros, segundos e amei= lagoa de cada magorie 

~danai: 
1* luar ramificado rlepatt~ie + peéraMeo alo de Ri 2.000,00 (dais mil reta)+ troara. 

2' lugar certificada da ~cima° + prèrrás no valer de R$ L200,00 (um mil e loteemos reais) + troféu .  

3° hpz certificado de partiripmffir +peado ao valor de R$ 6110.00 (oieoceams meia) + trofeu . 

Livro: 
1° lopr: ~cedo de prdieipepio 4-per is ao valor de Ri 1.500,00 (toatI s quialtamos reais) • troféu 

2' lugar ontifiaido de participarfflo+ premio novelos de RI 100.00 (0100~ roda) • trofeu . 

3' lugar. cr rlificedo de puticapaplo 4- pendo no valer do RS 400,00 (qoatementoa mais)* trofeu 

35.1 - Saio carecido pseudo; de participago a todos cia itapu selecionados no vala da RS 150,03 Noto 
e cinqierda 

36 - A solenidade de mumieção-  do ~vai Aluno de Ceia de Geada ocorrei em cerimónia revelai no 
recereemado do Evento ' 1Gesade Anaid de Goarác. 

Dam aia deka lixais 

37 Nle poderio participar do cortam ca sem julga:loca, se pessoa eme Broa mimo dintamente ligadas ou 
á arpai:~ e paranio do eversio, hien corno os servidexes da Sermaiie 1~1 da Cabem 

38 - Todos ea grupos aurigas duelo concordar era ceder á Simearia Mareicieal da °dona de Gaitai& o 
direito da utilizado das imagem do Furtiva!, para quaisquer Enn da divolemia 

19 - O trempe:mediaria, durante o Festival, mei de responsabilidade de cada grupo. 

40 - Os anos omissos matai normas, que aio encham o minto inirineeco dos grupos, pato decidido pelo 
presidente da comissão julgadora. 

REG I II, A 11114 1' O 

A Semearia ~si de Cetim de °Moia tona ~ice, peta conbecrietooeles ineerearados, optantes 
teademento. que estebeleoe nomes pua a participo,* ao Casario Nacional de Caiadora de Celso de 
Goiânia, a :emalo:ar no dias 22, 29 e 30 &jimbo de 2002. 

1- Dos Disposição* Redimiram 

1.1- O C,ancram Nacional de C. 	de Coem, irtatimida pele Secretaria ~ido! de Cultua de 
Gradeie tem por &adido& a ~moio e a vafoácmio dm anca e das =New da cultua popu ler. 

2- Do ~Ma 

2.1- Todas as inscrições seria grei/eito 

2.2 As Mastigo deado sor [riste, Ir período de 14 *rodo a 21 &lenho de 2000, na mde da ~a 
Mraicipid de Cultua. no segaram cedeneço: 
Av. 84 a' 535 - Som Sul - Cep,74080.400 - ~aia - 00. Au fiei= de inaziele poderio ser molinhadas e 
enviada per fa..:~(62) 524-1214, coradas ou eank. pendiam eulter~oem.te 

2,221- Serio acenas a bac:~ enviadas par correio cosi dais de magna atã 21 delambo da 2002. 

23 - Notem da inscrição, e ousdidaso deverá apearemar: 

Faia de inimigo. 
Cotara de identidade ou similar (cópia) 
Comprovante de endereço, 
04 (grato) cópias do texto a Der aratuaio. 
01 dia de vidro oa cagar can e reme inscrito. 
Deelaupeo de lanada do texto os autornaçio do mgr para utlbaapo doem axe fino reconhecida. 
23,1 . Aa Soe &valo ter contendo nítido o indiciem para &avalia*. 

2.4- Os 'Ceemos' dana ser datile~ digados. era 	Mo oficio, de um só lado do papel. 

2.5 - Era uso de grande qamidada de ieseeinke haverá nina pn5ealeprio radiada pela Coortkraçõo Geai 
do evento, Esta ~mi licita ~rés do deemseneos amarada lixado do item 23 do pregam 
Rapdansato. 

2.5.1 - Em caso de précelecla, es nuca= selecionados melo eneacieloe ao dia 22 de jimbo de 2002. 

2.5.2 - Os mato sebraorada sedo tubi:odes amava sa eer leeçaile paia Seca-aarielturrietpal de Cultura de 
Cladala, devendo os candidatos aplacarar por escrito, e ou elmo recodemide, ~seio da enlodo tare 
pua tal ~idade 

2.6 - O emassesoaeonseneti derruo dia sevioles categorias: 
	 rat 

a) ire~ramil - aindidetos ali 17 (deaseesele) anos 
b) Adufa -seixos de 17 (dom areie) anos 

2.7 - O drenem de earsearerMe por dia sai de 04(quaro) por eseewirik aos dia 21 * 29 delata" 
~ceado 02 (dois) de cada categoria ima a aedo dia 30 de judie. 

3 • Da Cemileaie Julgadora 

3.1 - A Coarisello fel:adere será rionesiedda par oca asinino de 03 (lide) pessoa da eeeoehecida capacidade 
na raspa:tinam Iodas elee designadas pais Sescrearie Maticipel de Cedem 
3.2 As decisões da Onsiasbe Julgaloa aedo Bobam" elo cabeado amuo de qualquer atuencei 
3.3 - °sombras& Camisas Osga Mega elo pedalo participa dom coacareo, beato:dna soas parenta 
e contra-pareedes. 

4 - Das Regras 

4.1 - Ceda ~ente econai 01 (ora) ema, mal ou IkticiO. dosei amaria ara airada, a que sadia no 
nadarmo 30 linhas. 

4.2 - Coda ~go Mo podai exceder o mixila. de 05 (cinca) nimba. e o mínimo de 01 (boa) 

43 - A Comisere Avaliadora= panará pelo seguiam ~rio: 
a) interpreto:10 3,0 pomos, 

criadvidede 3,0 pontos; 
c) panara enoita 2,0 ~Ira; 
d) direi* 2,0 panos 



GADENETC DA okRIA MUNICIPAL ,D 
RECURSOS RIMAMOS, aos SrETdias do més de 

ADMINISTRAÇÃO E 
11Z) 	de 2002. 

5 - Das ~idades 

5.1 - Sedo desclassificados os vencer:entra que; 
e) deixam de obteve' era nomeia estasekeidts: 

dkigkem-se dc modo dewespeitoro ou alentam corem queasgocr doe coaconrentes, dos promotores, doe 
orgenizedotea arca ~não Julgadora. 

6 • Dee Remimos 

6.1 - Todo e qualquer recurso cor eas e inscrição ou participação do conoceratie deverá ser ericantinhado, e 
Coordenado dó Evacuo, par emalo e com proves camela peia ptiEio, enate da divagação das mischndas e 
OS 50 (seesarta) mimem *pás o término da epteseciração do concorrente. 

6.2 - Após ~Ui v =MO, ouvida e Comi:Ido Avaliadora, a Coordenado do Evado cozo:alará e parte 
korona:Ia e teci* piem de 01 (uma] hodanda o medelesecito de manso iam labak4c, e dere veredicto. 

63 - EM caso de recamo interposto e provada a ~bridada, a Coonimerção do Evento poderá 
demdassificer o ecinconeete. 

7 - Da Premiaçie: 

7.1 - Ao vencedor da cidesoria Adoba caberá premie:10 ao valor de RS 2.000,00 (dois mil meia) troféu. 

- Ao vencedor da megorie ~meai cabeai proatisçao no vaiar dc %IS 1.000,00 (bom mil reais) + 
nofitu. 

7.3 - Todos os participantes raebelo Certificado de Participação. 

7.4 - A ~rega das prisniaçõea Ocarina em Vinis especial no enceramento do 'Grude Anual de 
ficilin is". 

8 - Das Dát~aeli raiai 

S.1 - Rio poderio participar do concurso os mas julgadores e &aliares, as pessoas que mijem diretamente
ligadas à erganizaçilo e piemanção do evento, bem sano os servidor da Socestaria Municipal de Catem. 

52 - Malta &comprimento de qualquer exigemia desse regulamento ecerretad autonsárira el intimação do 
contorreare. 

- Os corroam seis préaeleãomedos nos tomos do bem 02 deve mgilswasta, que não =Wire= em 
Geada, mano com uns despesas de transporta e bospoducm. A Ottani:melo do Evento %ruma 
gimes:adio aos oxicenentea que ceurprotradarnette Residiam ira de Goillnia: 

B.4 - Todos os grupos inscritos deverão concordar eu cederá Somsteria Municipal de Catem sie Gaitada o 
diedro de utilinido da imagms do Festival, para erreinneg fira de clive iga$0.,  

8.5- Os casca mimo oestes nomes, ger não envolvem o mérito Mirins:eco dos grupas, aedo decididos pele 
'umidade de corne elo Julgadora. 

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO 
• 

SMARII 
Secretaria Municipal de Adraisdaraclo e Recursos flumsees 

	

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 01 	/2002 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E 
RECURSOS HUMANOS, 110 USO de suas afribuicães legais e considerando o resultado do 
Concurso Pública aberto pelo Edital de Concurso o.° 001/98,da Secretaria Municipal de 
fio, CONVOCA as pessoas constantes da listagem anexo, para, t prazo de até 30 
(trinta) dias, coutados de data de publicação deste, tomarem posse nos cargos para os quais foram 
aprovados, }trato a Divisão de Cadastro Funcional desta Pasta, sito à Rua 16, a° 97, esq c/Rua 12, 

Edifício CAPE?" 1°  andar, Centro, no horário de 12:00 às 18:00 horas, munidos dos seguintes 
documentos: 

Carreira de Identidade - I(uma) cópia mais original; 
Titulo de Eleitor com quitação eleitoral - 1(unta) copia mais original; 
CP.F. - 1(uma) cópia mais original; 
PISIPASEP 1(urna) cópia mais original; 

- Certificado de Reservista - 1(uma) cópia mais original; 
Certidão de Casamento - 1(uttut) cópia mais original; 

- Certidão de Nascimento de filhos menores de 21 anos - 1(tuna) cópia mais originai: 
- Comprovante de Conclusão de Curso, ?,(dum) cópias mais originais; 
- Ceanprovante de Registro Profissional - expedido pelo respectivo Conselho02(duas) cópias 

mais originais; 
03 fotos 3x4 iguais e recentes; 
Atestado de aptidão expedido pela Junta Módica Municipal, situada à Rira 16, n.°  97, 

enq.c/lilla 12, 1°  nau Edificio C APEM1 - Centro, nesta Capital. 

CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE 

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DEZMINISTRAÇÃO E 

	

RECURSOS mrmANos, aos 13 dias do mês d.e 	jaéryl 	 de 1002. 

Maria Aparecida Eivtra Naves 
SECRETÁRIA 

PROFISSIONAL PC EDUCAÇÃO III - LÍNGUA PORTUGUESA 

CLAS. 	NOME DO CANDIDATO 

105 	R0511.DA ARAL110 DE OiiVEIRA 
106 	MIRIAM VIEIRA Rf2ENDE 
107 	SUEIS DE SOUSA BELO 
108 	MARTHA LUCIENNE DA SILVA CAMPOS 
1119 	JOSÉ CARLOS RODR1GOF.S COSTA 
W 	 AB tGAII. RODRIGUES DOS SANTOS 

111 	MARIA APARECIDA DOS REIS FRAZÂO 
1 l2 	ClENE PFRETRA RASTOS 
113 	FM-A SOUSA DA S11.VA 
114 	EGUINALDO CATALANI 
115 	OLSLA1NE FERREIRA DE REZENDE 
116 	JANETE RODRIGUES DA SILVA 
117 	SULVANA ARAÚJO MARTINS 
118 	VFRIDIANA CÂNDIDA DOS SANIOS 
119 	ALESSANDRA A RAl...-J0 
irá 	&mi DE KASSIA TM ROCHA BORGES 
121 	MARIA ACAeIA SAMPAIO TERRA 
122 	MÉRCIA I IELENA GONÇALVES DE MELO 
123 	ROSANA COSTA FERNANDES 
124 	AGIDA MARIA DOS SANTOS 1-ELJPES 
125 	LISZANDREABE'ERRA DE MELO 
126 	MARIA CÀNDIDA MADUREIRA 
127 	NADION NOBRECsA DE OLIVEIRA 
128 	ANA PAULA DE AGUIAR 
129 	ERMESINDA PEREIRA DA SILVA CORRÊA 
130 	GUMMI...MA PASSOS BARBOSA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.' Ci 1 1- "M2  

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
RECURSOS FIUNIA NOS, no uso de suas atribuições legais e considerando o resultado do 
Concurso Público aberto pelo Edital de Concurso o.° 001/99,da Secretaria Municipal de 
Educou:21e. CONVOCA es pessoas constantes da Sanem anexo, para, no-prazo de até 3D 
(cúria) dias, contadas da data de publicação deste, tomarem posse nos cargos para os quais foram 
aprovadas, junto a Divisão de Cadastro Funcional desta Pista, sito à Rua 16, ri." 97. em; c/Rua 12, 
Edifício C APE,MI, 1" andar, Centro, no horário de 12:00 às 18:00 horas, munidos dos seguintes 
documern os: 

Carteira de Identidade - 1(uma) cópia mais original; 
Titulo do Eleitor com quitai" deitarei - 1(urna) cópia mala original; 
C.P.P. - l(uma) cópia mais original; 
P1S/PASEP - 1(urna) cópia mais original; 

- Certificado de Reservista - l(ume) cópia mais originei; 
Certidão de Coseres-ruo - I(uma) cópia mais original; 
Certidão de Nascimento dc filhos menores de 21 anos - 1(unsa) cópia mais original; 

- Casisproviorte de Conchtsio de Curso, 2(6.uss) cópias mais originais; 
Comprovante de Registro Profissional - impedido pelo respectivo Conselho-02(dm) cópias 
mais originais; 
03 rolos 3x4 iguais e receites; 
Atestado de aptidão expedido pela Junta Médica Municipal, situada à Rua 16, n.°  97, 
esq.c/Run 12, andar Edifi cio CAPall - Centro, resta Capital. 

CUMPRA-SE- PUBLIQUE-SE. 

Apa-7ecirM Evirn N aves 
SECRETÁRIA 

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO 111 - ESPANHOL 

CLAS. NOME DO CANDIDATO 

25 	MARIA MADDALENA FERREIRA DE SOUZA LIMA  
26 	OLGA MOREIRA DE SOUSA 
27 	WALNEY JOSÉ DA SILVA 
28 	KELLEN LEONAIR PIRES 
29 	VIVIANE IvfUNIZ MOURA 

IPROFISSIONA I. DE EDUCAÇÃO RI - GEOGRAFIA 

CLAS. NOME DO CANDIDATO 

82 	INEZ MARIA MILHONTE VIANA 
83 	NEILAMAR SALES GUIMARÃES 

SILVA DE FREITAS ALVES 
$5 	'ANA MARIA DA SILVA 
86 	MARCOS AURÉLIO ALVES 
87 	CLODOALDO FREIRES DA SILVA 
88 	GILDA DE ASSIS CORRETA 
89 	LIVIA BETANIA GONÇALVES 
90 	ECIONE DE CARVALHO SOARES 
91 	LORENA DE ASSIS FERNANDES 
92 	GILDECY ARAÚJO MARINHO 
93 	GLEYCY DOMINGUES BITTENCOURT 
94 	IZAURA MACHADO DE LIMA 
95 	ERTUA ALVES RIBEIRO 
96 	MARTA DE PAIVA MACEDO Ì_ 



xô, Dengue  
Acabe com esse 

perigo na sua casa 
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Lave os °Trios de plzgas can mona 
uma vez po. semana. 
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Sc pretet erda de sta os prainhas 
das Mas. 
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alarde as ondas sacas e de 
Para Lião). 

ateria 
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MaliterÉa as Lukas tampadas e secas. 

1. 

' 	• 	 . 

Cara bem os pneus ou guatt-os em 
locais fedia. 

Lm oxa escalfa as paredes illernas das 
depósks de ken urna va per suma e 
matilha-os bem troados. 

Sintomas: 

Fique atento. Os ovos do mosquito da. 

dengue podem durar mais de 6 meses 

. 

* Dores de cabeça 
* Febre alta 
* vômitos 
* Manchas na corpo 
* Dores no corpo 
* Diarréia 
* Falta de apetite 
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