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Diário Oficial
MUNICÍPIO DE GOIÂNIA

2005 Nº 3.664GOIÂNIA, 24 DE JUNHODE 2005 - SEXTA-FEIRA

LEI N° 8323,
DE 25 DEMAIO DE 2005

Dispõe sobre o reconhecimento da atividade de carroceiro e disciplina a circulação de veículos de
tração animal no Município de Goiânia e dá outras providências.

ACÂMARAMUNICIPALDEGOIÂNIAAPROVAEEUSANCIONOASEGUINTELEI:

Art. 1° Fica reconhecido noMunicípio deGoiânia, o exercício da atividade profissional de Carroceiro, sendo a
referida atividade profissional caracterizada comoprestação de serviço e tambémdisciplina a circulação de veículos de
tração animal (carroças).

Parágrafoúnico.Paraos finsdesta lei, sãoconsideradas carroças, veículosde traçãoanimaldestinadoao transporte
de carga e charretes veículos de tração animal destinado ao transporte de pessoas. Carroceiros e Charreteiros são
aqueles devidamente cadastrados e habilitados pelo órgão gestor de trânsito doMunicípio.

Art. 2° -VETADO.

Art. 3°Cabe à SuperintendênciaMunicipal de Trânsito e Transportes disciplinar e regulamentar o processo de
habilitaçãodos condutores de veículo de tração animal, o cadastro e o licenciamento dos veículos de tração animal, assim
comoa fiscalização pormeio de seusAgentes fiscalizadores.

§1°Ahabilitação, que terá validade de 24meses, servirá como autorização para a condução de veículos de tração
animal, sendo renovável a cada dois anos.

§ 2° -VETADO.

Art. 4°Fica proibida a circulação dos veículos de tração animal, semodevido licenciamento.

Parágrafoúnico.ASuperintendênciaMunicipal deTrânsito eTransportesdisciplinaráoprocessode licenciamento
dos veículos, a habilitação dos condutores, os quais serão feitos semônus para os proprietários e condutores dos veículos
de tração animal.

Art. 5°Somente os animais do gênero eqüinos poderão ser utilizados nos veículos de tração animal.

Parágrafo único. Fica proibido o uso do chicote, pedaços de madeira, paus ou outros objetos que venham a
machucaroanimal.

Art. 6°Fica estipulada a cargadiáriamáximadeoitohorasdiárias ouquarenta eoitohoras semanais para circulação
dos veículos de tração animal. (carroças).

§ 1°Acarga horária a que se refere o caput deste artigo deverá ser cumprida da seguinte forma: de oito às doze
horas e de treze às dezessete horas.

§ 2°Os veículos de tração animal (carroças) poderão circular nos dias úteis e nos sábados, respeitando o horário
estabelecido no parágrafo anterior, ficando os domingos para descanso semanal dos animais utilizados no transporte.
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§ 3° Fica estabelecida para as charretes de passeio, a circulação no horário de quatorze as vinte e duas horas,
inclusive domingos e feriados, desde que assegurado outro dia da semana para descanso semanal dos animais utilizados
no transporte.

§4ºOPoderExecutivo, através daSuperintendênciaMunicipal deTrânsito - SMT, definirá os locais de circulação
e os itinerários que os carroceiros poderão atuar, para garantir a segurança dosmesmos, e dos demais usuários das vias
públicas, fiscalizando-os e fixando as tarifas a seremcobradas.

§ 5°Acritério do Poder Executivo, poderá ser feito umplano de zoneamento urbano emque se delimite a área de
atuação para cada condutor (carroceiro) de veículo de tração animal (carroça).

§ 6° Para a execução das operações de coleta, carga e descarga de materiais recicláveis, os veículos de tração
animal (carroças) utilizarão as vagas do estacionamento regulamentar de veículos, ficando seus condutores dispensados
do pagamento da tarifa correspondente, sendo vedada, para esse fim, a utilização das faixas de trânsito e de passeio dos
logradouros públicos.

§7ºOsdejetosdeixadospelosanimaisdeverãoser recolhidospelocondutor edepositadosemcaçambas,distribuídas
em locais estratégicos do bairro, peloÓrgão Público competente.

Art. 7°O trânsito dos veículos de tração animal deverá obedecer às normas gerais de circulação e conduta e a
sinalização imposta peloC.T.B., ficando vedada a utilização de vias de trânsito rápido.

§ 1°Os veículos de tração animal deverão ter condições de uso, compneus, eixo e rolamentos embomestado de
conservação e equipados com catadióptico, dispositivo de reflexão e refração da luz, utilizado na sinalização de vias e
veículos.

§2°Osveículos de tração animal (carroças) deverão ter cores padronizadas e comsistemade freios comalavancas.

§ 3°Os veículos de tração animal (carroças) deverão andar compassadamente, nunca em correria ou disparada.

Art. 8° Fica proibida a utilização de animais doentes ou feridos, bem como de fêmeas prenhas, na tração dos
mencionadosveículos.

Parágrafo único.Para não sobrecarregar o animal, será permitido nomáximo o transporte de até 150 quilos.

Art. 9ºVETADO.

Art. 10Fica autorizado o Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde eMeioAmbiente, em conjunto como
Centro de Zoonoses, a criar uma comissão integrada pormédicos veterinários que anualmente examine e cadastre os
animais, atestando seus estado de saúde.

Parágrafoúnico.Oanimalexaminadoserácadastradoereceberáumanelonumeradoe/ou tatuadopara identificação.

Art. 11 Pelo descumprimento de qualquer das disposições contidas na presente lei serão aplicadas ao infrator as
seguintes sanções cumulativamenteounão:

I.Notificação;
II.Multa;
III. Cancelamento da habilitação;
IV.Apreensão do veículo (carroça).

Art.12Aplica-seàmatériadisciplinadapelapresente lei asdisposiçõespertinentes aoCódigodeTrânsitoBrasileiro.
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Art.13OPoderExecutivoMunicipal regulamentará a presente lei ematé (90) noventa dias após a sua publicação.

Art. 14Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 15Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETEDO PREFEITODEGOIÂNIA, aos25 dias do mês deMaio de 2005.

IRISREZENDE
Prefeito deGoiânia

FLÁVIOPEIXOTODASILVEIRA
Secretário doGovernoMunicipal

AgenorMariano da Silva Neto
ClarisminoLuizPereira Júnior

Dário Délio Campos
FranciscoRodrigues doVale Júnior

Geraldo Silva deAlmeida
IramdeAlmeida Saraiva Júnior
Joel de Sant�ana Braga Filho
KleberBranquinhoAdorno
Luciano deCastroCarneiro

LuizAntônioLudovico deAlmeida
Márcia PereiraCarvalho

Paulo Rassi
Ruy Rocha de Macedo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETON° 1396,
DE 13 DEABRILDE 2005.

OPREFEITODEGOIÂNIA, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE tornar sem efeito oDecreto n°
1.012, de 21 de março de 2005, que nomeou DOMINGOS MOREIRA COSTA para exercer o cargo, em
comissão, de Assessor Executivo, símbolo FGC, com lotação na Secretaria Municipal de Administração e
RecursosHumanos, e nomeá-lo para exercer o cargo, em comissão, de Coordenador-3, símbolo CC-3, com lotação
na SecretariaMunicipal deAdministração eRecursosHumanos, a partir de 28 demarço de 2005.

GABINETEDOPREFEITODEGOIÂNIA, aos 13 dias domês de abril de 2005.

IRISREZENDE
Prefeito deGoiânia

FLÁVIOPEIXOTODASILVEIRA
Secretário doGovernoMunicipal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETON° 1397,
DE 13 DEABRILDE 2005.

OPREFEITODEGOIÂNIA,nousode suas atribuições legais,RESOLVEnomearJAIRMOREIRACOSTA
para exercer o cargo, em comissão, de Coordenador 3, símbolo CC-3, com lotação na Secretaria Municipal de
Administração eRecursosHumanos, a partir de 04 de abril de 2005.
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GABINETEDOPREFEITODEGOIÂNIA, aos 13 dias domês de abril de 2005.

IRISREZENDE
Prefeito deGoiânia

FLÁVIOPEIXOTODASILVEIRA
Secretário doGovernoMunicipal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETON° 2021,
DE 13 DE JUNHO DE 2005.

OPREFEITODEGOIÂNIA, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE nomearMARIADEFÁTIMA
RODRIGUESCARVALHO para exercer o cargo, emcomissão, de Instrutor, símboloDAS-2, daFundaçãoMunicipal
deDesenvolvimentoComunitário - FUMDEC,a partir de 1° de junho de 2005.

GABINETEDOPREFEITODEGOIÂNIA, aos 13 dias domês de junho de 2005.

IRISREZENDE
Prefeito deGoiânia

FLÁVIOPEIXOTODASILVEIRA
Secretário doGovernoMunicipal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETON° 2022,
DE 13 DE JUNHO DE 2005.

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE dispensar o pessoal abaixo
relacionado,da funçãodeconfiançade Instrutor, símboloDAI-5,daFundaçãoMunicipaldeDesenvolvimentoComunitário
- FUMDEC, a partir de 1º de junho de 2005:

ADELINADASMERCÊSAIRESALMEIDA
ADRAMTANIOSHANNA
ANABELAMENDESRODRIGUES
ANGELICAAZEVEDOJARDIM
CLEUSAMARIALEALSILVA
DEUSÍLIABELÉMMAGALHÃES
ELIANEDE JESUSGOMES
IVANISEMENDESDEMORAIS SILVA
LOUDESROSAFERREIRAMAGALHÃES
LUIZVIRGÍLIOHENIS
MÁRCIOXAVIERSANTANA
MARIADASGRAÇASSOUZADASILVA
MARIAELENAFERREIRAVILELA
MARIA JOSÉCÉSARSANTOSMARRA
NIARAVIEIRABORGES
ONIDEMACHADODOS SANTOS
RONALDOPIRESDASILVA
SILVANOPEREIRADESOUZA
SIMONEBATISTACOSTA
CLEIDEEUNICEAPARECIDADOCARMO
ZILDACANDIDADEOLIVEIRALUIZ.
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GABINETEDOPREFEITODEGOIÂNIA, aos 13 dias domês de junho de 2005.

IRISREZENDE
Prefeito deGoiânia

FLÁVIOPEIXOTODASILVEIRA
Secretário doGovernoMunicipal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETON° 2039,
DE 15 DE JUNHO DE 2005.

Altera o incisoVII, doDecreto n° 1.192, de 11 de abril de 2005, e nomeia representantes daCâmara
Municipal deGoiânia.

OPREFEITODEGOIÂNIA,no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1°Ficanomeadocomomembro suplente junto aoConselhoMunicipal deTurismo, o representante daCâmara
deDirigentes Lojistas - CDL,Andréia BragaAraújo, em substituição a JoséDivinoDias.

Art. 2°Passama integrar o referidoConselho como representantes daCâmaraMunicipal deGoiânia, os seguintes
membros:

a) Bruno Peixoto -Titular;
b) Samuel Belchior -Suplente.

Art. 3°EsteDecreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETEDOPREFEITODEGOIÂNIA, aos 15 dias domês de junho de 2005.

IRISREZENDE
Prefeito deGoiânia

FLÁVIOPEIXOTODASILVEIRA
Secretário doGovernoMunicipal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETON° 2040,
DE 15 DE JUNHO DE 2005.

Altera o Decreto n.° 973, de 1° de abril de 2003.

OPREFEITODEGOIÂNIA, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1° Ficammodificados o § 2°, do art. 41, e o caput do art. 45, do Decreto n.° 973, de 1° abril de 2003, que
passam a ter as seguintes redações:
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�Art. 41...

§ 2º - os recursos do FAC, aplicam-se também aos projetos culturais do Poder Executivo Municipal, não
estando os mesmos sujeitos aos limites estabelecidos no artigo antecedente,�

�Art. 45. Os projetos oriundos do Poder ExecutivoMunicipal, financiados peloFAC, deverão ter seu mérito
apreciado pelo Secretário Municipal de Cultura.

Art. 2° Permanecem inalterados os demais termos doDecreto n.° 973, de 1º de abril de 2003.

Art. 3°EsteDecreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETEDOPREFEITODEGOIÂNIA, aos 15 dias domês de junho de 2005.

IRISREZENDE
Prefeito deGoiânia

FLÁVIOPEIXOTODASILVEIRA
Secretário doGovernoMunicipal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETON° 2041,
DE 15 DE JUNHO DE 2005.

OPREFEITODEGOIÂNIA, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE autorizarANDREYSALESDE
SOUZACAMPOSARAÚJO(matrícula n.° 658340-1),AuditorGeral doMunicípio, a empreender viagemàCidade
deBrasília -DF, no período de 20 a 24 de junho de 2005, emobjeto de serviço desta Prefeitura e, de conseqüência, com
fundamento no art. 5º, parágrafo único, inciso I, doDecreto n.° 912, de 26 demarço de 1996, atribuir-lhe diárias no valor
total deR$950,00 (novecentos e cinqüenta reais), correndo a despesa à conta de dotação específica doOrçamento em
vigor.

GABINETEDOPREFEITODEGOIÂNIA, aos 15 dias domês de junho de 2005.

IRISREZENDE
Prefeito deGoiânia

FLÁVIOPEIXOTODASILVEIRA
Secretário doGovernoMunicipal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETON° 2057,
DE 21 DE JUNHO DE 2005.

OPREFEITODEGOIÂNIA, no uso de suas atribuições legais e à vista do contido no Processo n.° 2.645.429-
8/2005, RESOLVE exonerar, a pedido, PAULA BIBIANAALVES ANDRADE (matrícula n.° 676888-1), do
cargo deAssistente deAtividadesAdministrativas I, GrauA03, Padrão �A�, do quadro de pessoal regido pelo Estatuto
dosServidoresPúblicosdoMunicípiodeGoiânia, lotadanaSecretariaMunicipal deAdministraçãoeRecursosHumanos,
com retroação de efeitos a 11 de maio de 2005.

GABINETEDOPREFEITODEGOIÂNIA, aos 21 dias domês de junho de 2005.

IRISREZENDE
Prefeito deGoiânia
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FLÁVIOPEIXOTODASILVEIRA
Secretário doGovernoMunicipal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETON° 2058,
DE 21 DE JUNHO DE 2005.

OPREFEITODEGOIÂNIA, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE exonerarMARIAAPARECIDA
CANTARELLIDOSSANTOS do cargo, emcomissão, deChefe deUnidade Sanitária doCentro de SaúdeVilaÁgua
Branca, símboloDAS-2, doDepartamento deRedeBásica, da SecretariaMunicipal de Saúde, enomearANAPAULA
ANTUNES IZIDORO (matrícula n.° 637870-1), para exercer omesmo cargo, mantida a lotação, tudo a partir de
05 de maio de 2005.

GABINETEDOPREFEITODEGOIÂNIA, aos 21 dias domês de junho de 2005.

IRISREZENDE
Prefeito deGoiânia

FLÁVIOPEIXOTODASILVEIRA
Secretário doGovernoMunicipal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETON° 2059,
DE 21 DE JUNHO DE 2005.

OPREFEITODEGOIÂNIA, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE dispensarMIRTESBARROS
BEZERRA(matrículanº566950-1),da funçãodeconfiançadeChefedaDivisãodeProdutosQuímicoseFarmacêuticos,
símboloDAI-5, doDepartamentodeVigilânciaSanitária, daSecretariaMunicipal deSaúde, enomeá-la, interinamente,
para exercer o cargo, em comissão, de Diretora doDepartamento deVigilância Sanitária, símboloDAS-4, mantida a
lotação, tudo a partir de 14 de junho de 2005.

GABINETEDOPREFEITODEGOIÂNIA, aos 21 dias domês de junho de 2005.

IRISREZENDE
Prefeito deGoiânia

FLÁVIOPEIXOTODASILVEIRA
Secretário doGovernoMunicipal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETON° 2060,
DE 21 DE JUNHO DE 2005.

OPREFEITODEGOIÂNIA, no uso de suas atribuições legais e à vista do contido no Processo n.° 2.643.626-
5/2005, RESOLVE exonerar, a pedido, DEUSIMAR SOARES DE OLIVEIRA (matrícula n.° 448656-1), do
cargo de FuncionárioAdministrativoEducacional III, GrauF03, Padrão �A�, do quadro de pessoal regido peloEstatuto
dos Servidores Públicos doMunicípio de Goiânia, lotada na SecretariaMunicipal de Educação, com retroação de
efeitos a 7 de maio de 2005.

GABINETEDOPREFEITODEGOIÂNIA, aos 21 dias domês de junho de 2005.
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IRISREZENDE
Prefeito deGoiânia

FLÁVIOPEIXOTODASILVEIRA
Secretário doGovernoMunicipal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETOLEGISLATIVON° 010
DE 07 DE JUNHO DE 2.005

Concede o Título Honorífico de CidadaniaGoianiense ao Pastor Oides José DoCarmo.

A CâmaraMunicipal de Goiânia aprova e promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1° - Fica concedido o Título Honorífico de Cidadania Goianiense ao Pastor Oides José do Carmo, pelos
relevantes serviços prestados à comunidade destaCapital.

Art. 2º - EsteDecreto Legislativo entra emvigor na data de sua promulgação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições contrárias.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARAMUNICIPAL DE GOIÂNIA, aos 07 dias do mês de
junho de 2005.

CláudioMeirelles
PRESIDENTE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSON°: 25921232/2005

INTERESSADO:MaguceAdministração e Serviços Ltda

ASSUNTO:Contrato de Locação

DESPACHO N°173/2005 - À vista do contido nos autos, RESOLVO, nos termos do art. 115, XIII, da Lei
Orgânica doMunicípio de Goiânia, combinado com o art. 24, X, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e
alteraçõesposteriores, autorizara firmaturadecontratode locaçãoentreoMUNICÍPIODEGOIÂNIA,cominterveniência
da Secretaria doGovernoMunicipal, eMAGUCEADMINISTRAÇÃOESERVIÇOSLTDA., representada pelo
seu Diretor Executivo, Sr.GULIVERAUGUSTOLEÃO, no valor mensal de R$ 3.666,02 (três mil, seiscentos e
sessenta e seis reais e dois centavos), do imóvel situado à Rua 4, Qd. 69, Lote 76-E, n° 1075, Edifício Guliver Leão,
Setor Central, destinado ao funcionamento de uma guarnição doCorpo deBombeirosMilitar do Estado deGoiás, por
um período de 12 (doze) meses, contados a partir de 1° de janeiro de 2005.

Encaminhe-se à Secretaria do Governo Municipal, para emissão da Nota de Empenho respectiva. Após, à
Procuradoria Geral doMunicípio, para lavratura do instrumento próprio e, em seguida submeta-se à apreciação da
AuditoriaGeral deMunicípio.

GABINETEDOPREFEITODEGOIÂNIA, aos 23 dias domês de abril de 2005.

IRISREZENDE
Prefeito deGoiânia
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PROCESSON°: 26553229/2005

INTERESSADO: NelsonAfonso da Silva

ASSUNTO:Adiantamento

DESPACHON°174/2005 - À vista do contido nos autos,RESOLVO, nos termos do art. 115, inciso XXI, da
Lei Orgânica doMunicípio deGoiânia, e art. 1º, doDecreto n° 1.455/2001, autorizar a concessão de adiantamento no
valor global deR$100.000,00 (cemmil reais), ao servidorNELSONAFONSODASILVA(matrícula n.° 90581-1),
ChefedaDivisãodeContabilidadedaSecretariaMunicipal deSaúde, para cobrir despesas deprontopagamento inerentes
aMandados de Segurança, conforme o Plano deAplicação de fls. 07, e o descrito no Processo n° 2.655.322-9/2005.

Encaminhe-se à SecretariaMunicipal de Saúde, para emissão da respectivaNota de Empenho.Após submeta-se
à apreciação daAuditoriaGeral doMunicípio.

GABINETEDOPREFEITODEGOIÂNIA, aos 23 dias domês de junho de 2005.

IRISREZENDE
Prefeito deGoiânia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMOB

EXTRATODECONTRATO

Contratantes:MUNICÍPIODEGOIÂNIA / COMPANHIADEOBRASEHABITAÇÃODOMUNICÍPIO
DEGOIÂNIA - COMOB e CONSTRUTORAEENGENHARIAROMANOBARBOSALTDA.

Signatários:Arqt.°Geraldo Silva deAlmeida, Presidente daCOMOB ,Bel. Sebastião PeixotoMoura, Diretor
Financeiro e o representante legal da CONTRATADA;

Espécie: Contrato n.° 013/2005, Tomada de Preço 035/2004;

Fundamento Legal: Processo n.° 21644358 de 20/01/2003, com base na Lei n.° 8.666/93 e alterações da Lei n.°
9.648/98, e legislação pertinente.

Objeto: O objeto deste Contrato consiste na obra de ampliação (almoxarifado) e cobertura e iluminação de
uma quadra poliesportiva da E.M. ProfªAmélia FernandesMartins, localizado naAv.Angélica c/ RuaOcan -
Pq. Acalanto, nesta Capital, nos termos da Tomada de Preços n.° 035/2004, cujo edital, juntamente com a
proposta daCONTRATADA, constituem parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos.

Valor doContrato: R$ 271.925,61 (duzentos e setenta e ummil, novecentos e vinte e cinco reais, sessenta e um
centavos).

Dotação Orçamentária: 2003.1750-12.361.0017.1.002.-449051.00.06 - Fundo Municipal de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino

Prazo doContrato: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do recebimento daOrdemde serviço.

Data deAssinatura: 11/05/2005
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COMOB

EXTRATODECONTRATO

Contratantes:MUNICÍPIODEGOIÂNIA / COMPANHIADEOBRASEHABITAÇÃODOMUNICÍPIO
DEGOIÂNIA- COMOB eCOVIC - CONSTRUÇÕESDEOBRASVIÁRIAS ECIVIS LTDA.

Signatários:Arqt.°Geraldo Silva deAlmeida, Presidente daCOMOB ,Bel. Sebastião PeixotoMoura, Diretor
Financeiro e o representante legal da CONTRATADA;

Espécie: Contrato n.° 017/2005, Carta Convite 003/2005;

Fundamento Legal: Processo n.° 26303206 de 15/04/2005, com base na Lei n.° 8.666/93 e alterações da Lei n.°
9.648/98, e legislação pertinente.

Objeto: O objeto deste Contrato consiste na execução da obra de reforma de banheiros e cabine de força do
CEPALdoSetor Sul, Localizado naRua 115, SetorSul,Goiânia -GO, nos termos doConvite n.° 003/2005, cujo
edital, juntamente com a proposta daCONTRATADA, constituem parte integrante deste instrumento, para
todos os efeitos.

Valor do Contrato: R$ 53.260,98 (cinqüenta e três mil, duzentos e sessenta reais e noventa e oito centavos).

Dotação Orçamentária: 2005.1801-04.122.000701001.44905100.00 - Fundo Municipal de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino

Prazo doContrato: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do recebimento daOrdemde serviço.

Data deAssinatura: 14/06/2005

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIAMUNICIPALDESAÚDE

EXTRATODODISTRATODOCONTRATOPORTEMPODETERMINADO

DISTRATADO:KhodrMahmudAleCharafeddine
PROCESSO: 24764672/04
OBJETO:Distrato da prestação de serviçosmédicos por tempo determinado.
DATA: 13/09/2004

DISTRATADO:SérgioCláudioVilarinho
PROCESSO: 24764630/04
OBJETO:Distrato da prestação de serviçosmédicos por tempo determinado.
DATA: 05/08/2004

DISTRATADO: Patrícia FernandaToledoBarbosa
PROCESSO: 25356004/04
OBJETO:Distrato da prestação de serviçosmédicos por tempo determinado.
DATA: 31/03/2005

DISTRATADO:ValdivinoRochaNeto
PROCESSO: 24819272/04
OBJETO:Distrato da prestação de serviços de Técnico de Enfermagempor tempo determinado.
DATA: 14/03/2005
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DISTRATADO:BeneditaMaria de JesusMartins
PROCESSO: 26253314/05
OBJETO:Distrato da prestação de serviços de Técnico de Enfermagempor tempo determinado.
DATA: 17/05/2005

DISTRATADO:MariaNogueiraMoreira
PROCESSO: 24601650/04
OBJETO:Distrato da prestação de serviços deAuxiliar de Enfermagempor tempo determinado.
DATA: 30/07/2004

Goiânia, 21 de junho de 2005

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FUMDEC

EXTRATODETERMODECONVÊNIO

Local e data:Goiânia, 22 de junho de 2005.

Contratantes: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA / FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
COMUNITÁRIO - FUMDEC E SOCIEDADE CIDADÃO 2000 PELOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE.

Fundamento:LeiFederal n.° 8.666/93, e suas alterações,ConstituiçãoFederal/1988,Lei n° 8.069/90LeiOrgânica
daAssistência Social, observando a Lei n° 9.604 de 05 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto n°
2.529 de 25 de março de 1998 e a Instrução Normativa 001 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 15 de
janeiro de 1997, bem como as Resoluções Normativas n°. 021/84, 003/91 e 006/98, doTribunal de Contas dos
Municípios do Estado deGoiás, bem como na LeiMunicipal n.° 7.294/94.

Objeto: A implantação do Programa Sentinela, (Programa de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual e
Comercial de Crianças eAdolescentes), destinado a atender 50 (cinqüenta) crianças e adolescentes abusadas
e/ou exploradas sexualmente, em situação de risco e extremo risco, na busca do fortalecimento da sua auto-
estima e de alternativas de vida que lhes permitam construir um processo coletivo, para a garantia de seus
direitos de cidadania, e promovendo sua capacidade de reconstruir seu projeto de vida, conforme Plano de
Trabalho devidamente aprovado, que passa a fazer parte integrante do presente Instrumento, independente
de transcrição.

Prazo: 21.06.2005 a 31.12.2005.

Vlr. do Contrato: R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais).

N° do Processo: 26601959

EdileneGarcia deAlmeidaDaher
Divisão deApoio Jurídico/FUMDEC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMURG

EXTRATODOCONTRATODELOCAÇÃODECONTÊINERN° 004/2005-DRO

ProcessoAdministrativo nº 26587034/05
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CONTRATANTES:Companhia deUrbanização deGoiânia -COMURGeCooperativa deTransportes doEstado de
Goiás -COOTEGO

DATA:Goiânia, 03 de junho de 2005.

REPRESENTANTES:

COMURG - Wolney Wagner Siqueira Júnior - PRESIDENTE; Luciano Henrique de Castro - DIRETOR
ADMINISTRATIVO;Wesley Souza deAlmeida -DIRETORFINANCEIRO; Júlio César Rodrigues de Lemos -
DIRETORDEOPERAÇÕES.

CONTRATANTE:Washington José deOliveira -DIRETORADMINISTRATIVO.

FINALIDADE:Locação de umcontêiner para acondicionamento de lixo domiciliar.

PRAZO:Doze (012)meses.

VALORDOCONTRATO:Global R$ 974,88 (novecentos e setenta e quatro reais, oitenta e oito centavos).

FORO:Goiânia -Goiás

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRATODOCONTRATODELOCAÇÃODECONTÊINERN° 005/2005-DRO

ProcessoAdministrativo n° 26586950/05

CONTRATANTES: Companhia de Urbanização de Goiânia - COMURG e EDUARDAE JANAÍNA LTDA -
SUPERMERCADOTENDTUDO.

DATA: Goiânia, 13 de junho de 2005.

REPRESENTANTES:

COMURG - Wolney Wagner Siqueira Júnior - PRESIDENTE; Luciano Henrique de Castro - DIRETOR
ADMINISTRATIVO;Wesley Souza deAlmeida -DIRETORFINANCEIRO; Júlio César Rodrigues de Lemos -
DIRETORDEOPERAÇÕES.

CONTRATANTE:AndréAlexandrino da Silva -PROCURADOR.

FINALIDADE: Locação de umcontêiner para acondicionamento de lixo domiciliar.

PRAZO: Doze (012)meses.

VALORDOCONTRATO: Global - R$ 974,88 (novecentos e setenta e quatro reais, oitenta e oito centavos).

FORO:Goiânia -Goiás

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRATODOCONTRATODELOCAÇÃODECONTÊINERN° 006/2005-DRO

ProcessoAdministrativo nº 26642132/05
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CONTRATANTES: Companhia deUrbanização deGoiânia -COMURGeSOTREQS/A.

DATA:Goiânia, 15 de junho de 2005.

REPRESENTANTES:

COMURG - WolneyWagner Siqueira Júnior - PRESIDENTE; Luciano Henrique de Castro - DIRETOR
ADMINISTRATIVO;Wesley Souza deAlmeida -DIRETORFINANCEIRO; Júlio César Rodrigues de Lemos -
DIRETORDEOPERAÇÕES.

CONTRATANTE: GeraldoRodrigues Rosa -PROCURADOR

FINALIDADE:Locação de umcontêiner para acondicionamento de lixo domiciliar.

PRAZO:Doze (012)meses.

VALORDOCONTRATO:Global - R$ 974,88 (novecentos e setenta e quatro reais, oitenta e oito centavos).

FORO:Goiânia -Goiás

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGOV

AVISODERESULTADODO
PREGÃOPRESENCIALN° 059/2005
(TIPOMENORPREÇOGLOBAL)

APregoeiraMaria de Lourdes Silva, designada pelo Decreto n° 2.176/2003, torna público, para conhecimento dos
interessados, o RESULTADO do PREGÃOPRESENCIALN° 059/2005, visando atender SecretariaMunicipal de
Saúde, processo nº 26051053/2005 de conformidade com as disposições da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e,
subsidiariamente, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

EMPRESAVENCEDORA ITEM
SÍLVIA�SCOMERCIALDECARNESLTDA 01

Goiânia, 23 de junho de 2005.

Maria deLourdes Silva
Pregoeira

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGOV

AVISODEHABILITAÇÃOEADJUDICAÇÃODO
PREGÃOELETRÔNICON° 395/2004
(TIPOMENORPREÇO, ITEMAITEM)

APregoeiraMaria de Lourdes Silva, designada pelo Decreto n° 2.176/2003, torna público, para conhecimento dos
interessados, a HABILITAÇÃO eADJUDICAÇÃO do PREGÃOELETRÔNICON° 395/2004, visando atender a
SecretariaMunicipal de Saúde, processo n° 25185811/2004 de conformidade com as disposições da Lei n° de 17 de
julho de 2002, e, subsidiariamente, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
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EMPRESAVENCEDORA ITEM
SOQUÍMICALABORATÓRIOSLTDA05

Goiânia, 23 de junho de 2005.

Maria deLourdes Silva
Pregoeira

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CMTC

Portaria n° 102/2005

Goiânia, 10 demaio de 2005.

ODiretorTécnico - Presidente Interino daCompanhiaMetropolitana deTransportesColetivos -CMTC,no
uso de suas atribuições legais

RESOLVE:

Art. 1º - Excluir da respectiva Portaria n° 118/2004 de 23/04/2004, a servidoraGISELLEGONZAGADOS
SANTOS do cargo deAuxiliarAdministrativo.

Art. 2° -Designá-la para ocupar o cargo deAssistenteAdministrativo I.

Art. 3º - Solicitar aoDepartamento de Pessoal que envide as providencias decorrentes.

Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 01 demaio de 2005.

Dê-se ciência e cumpra-se.

Gabinete da Presidência daCompanhiaMetropolitana deTransportes Coletivos - CMTC, emGoiânia,
aos 10 dias do mês de maio do ano de 2005.

MARCOSANTONIOMASSAD
Diretor Técnico - Presidente Interino

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portaria n° 103/2005

Goiânia, 11 demaio de 2005.

ODiretorTécnico - Presidente Interino daCompanhiaMetropolitana deTransportesColetivos -CMTC,no
uso de suas atribuições legais

RESOLVE:

Art. 1º -Excluir da respectivaPortaria n° 042/2004de23/03/04 a servidoraDEBORAFERREIRADACUNHA
do cargo deAnalista deTransportes.

Art. 2° - Solicitar aoDepartamento de Pessoal que envide as providências decorrentes.
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Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 30 de abril de 2005.

Dê-se ciência e cumpra-se.

Gabinete da Presidência daCompanhiaMetropolitana deTransportes Coletivos - CMTC, emGoiânia,
aos 11 dias do mês de maio do ano de 2005.

MARCOSANTONIOMASSAD
Diretor Técnico - Presidente Interino

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portaria n° 104/2005

Goiânia, 16 demaio de 2005.

ODiretor Técnico - Presidente Interino daCompanhiaMetropolitana deTransportesColetivos -CMTC,no
uso de suas atribuições legais

RESOLVE:

Art. 1º - Excluir da respectivaPortaria n° 013/2005, de 07/01/05 a servidoraFLÁVIARODRIGUESPEREIRA
MARÇALdo cargo deASSISTENTETÉCNICO.

Art. 2° - Solicitar aoDepartamento de Pessoal que envide as providências decorrentes.

Dê-se ciência e cumpra-se.

Gabinete da Presidência daCompanhiaMetropolitana deTransportes Coletivos - CMTC, emGoiânia,
aos 16 dias do mês de maio do ano de 2005.

MARCOSANTONIOMASSAD
Diretor Técnico - Presidente Interino

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portaria nº 105/2005

Goiânia, 16 demaio de 2005.

ODiretor Técnico - Presidente Interino daCompanhiaMetropolitana deTransportesColetivos -CMTC,no
uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - DesignarANAMÔNICACOELHOREBELLO a ocupar o cargo deASSISTENTETÉCNICO.

Art. 2° - Solicitar aoDepartamento de Pessoal que envide as providencias decorrentes.

Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 09 demaio de 2005.

Dê-se ciência e cumpra-se.
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Gabinete da Presidência daCompanhiaMetropolitana deTransportes Coletivos - CMTC, emGoiânia,
aos 16 dias do mês de maio do ano de 2005.

MARCOSANTONIOMASSAD
Diretor Técnico - Presidente Interino

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portaria n° 106/2005

Goiânia, 17 demaio de 2005.

ODiretorTécnico - Presidente Interino daCompanhiaMetropolitana deTransportesColetivos -CMTC, no
uso de suas atribuições legais

RESOLVE:

Art. 1° - Excluir da respectiva Portaria n° 032/2004, de 23/03/04 o servidor IGORMARTINSCARVALHO
do cargo deAGENTEDETRANSPORTE.

Art. 2° - Solicitar aoDepartamento de Pessoal que envide as providências decorrentes.

Dê-se ciência e cumpra-se.

Gabinete da Presidência daCompanhiaMetropolitana deTransportes Coletivos - CMTC, emGoiânia,
aos 17 dias do mês de maio do ano de 2005.

MARCOSANTONIOMASSAD
Diretor Técnico - Presidente Interino

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portaria n° 107/2005

Goiânia, 18 demaio de 2005.

ODiretorTécnico - Presidente Interino daCompanhiaMetropolitana deTransportesColetivos -CMTC,no
uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - DesignarLUIZEDUARDOVALENTINI a ocupar o cargo deAGENTEDETRANSPORTE.

Art. 2° - Solicitar aoDepartamento de Pessoal que envide as providências decorrentes.

Esta portaria entra emvigor nesta data.

Dê ciência e cumpra-se.

Gabinete da Presidência daCompanhiaMetropolitana deTransportes Coletivos - CMTC, emGoiânia,
aos 18 dias do mês de maio do ano de 2005.

MARCOSANTONIOMASSAD
Diretor Técnico - Presidente Interino
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Portaria nº 108/2005

Goiânia, 20 demaio de 2005.

ODiretorTécnico - Presidente Interino daCompanhiaMetropolitana deTransportesColetivos -CMTC,no
uso de suas atribuições legais

RESOLVE:

Art. 1º - Designar IVANSIQUEIRAa ocupar o cargo deASSISTENTETÉCNICO.

Art. 2° - Solicitar aoDepartamento de Pessoal que envide as providências decorrentes.

Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 1º demaio de 2005.

Dê-se ciência e cumpra-se.

Gabinete da Presidência daCompanhiaMetropolitana deTransportes Coletivos -CMTC, emGoiânia,
aos 20 dias do mês de Maio do ano de 2005.

MARCOSANTONIOMASSAD
PresidenteCMTC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portaria n° 108/2005

Goiânia, 01 de junho de 2005.

O Presidente daCompanhiaMetropolitana deTransportes Coletivos -CMTC, no uso de suas atribuições
legais.

RESOLVE:

Art. 1° -DesignarGISELYPAULADESOUZASILVAaocupar o cargodeAUXILIARADMINISTRATIVO.

Art. 2° - Solicitar aoDepartamento de Pessoal que envide as providências decorrentes.

Dê-se ciência e cumpra-se.

Gabinete da Presidência daCompanhiaMetropolitana deTransportes Coletivos -CMTC, emGoiânia,
ao 1º dia do mês de junho do ano de 2005.

MARCOSANTONIOMASSAD
PresidenteCMTC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portaria n° 0110/2005

Goiânia, 01 de junho de 2005.

O Presidente daCompanhiaMetropolitana deTransportes Coletivos - CMTC, no uso de suas atribuições
legais.
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RESOLVE:

Art. 1º - Designar CLEITON RODRIGUES DA SILVA a ocupar o cargo de AUXILIAR
ADMINISTRATIVO.

Art. 2° - Solicitar aoDepartamento de Pessoal que envide as providências decorrentes.

Dê-se ciência e cumpra-se.

Gabinete da Presidência daCompanhiaMetropolitana deTransportes Coletivos -CMTC, emGoiânia,
ao 1º dia do mês de junho do ano de 2005.

MARCOSANTONIOMASSAD
PresidenteCMTC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portaria n° 0111/2005

Goiânia, 02 de junho de 2005.

O Presidente daCompanhiaMetropolitana deTransportes Coletivos -CMTC, no uso de suas atribuições
legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Excluir da respectiva Portaria n° 090/2005, de 01/05/05 o servidorNELSONAPARECIDOVIEIRA
SANTOS do cargo deAUXILIARADMINISTRATIVO.

Art. 2° - Solicitar aoDepartamento de Pessoal que envide as providências decorrentes.

Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos à 31 demaio de 2005.

Dê-se ciência e cumpra-se.

Gabinete da Presidência daCompanhiaMetropolitana deTransportes Coletivos -CMTC, emGoiânia,
aos 02 dias do mês de junho do ano de 2005.

MARCOSANTONIOMASSAD
PresidenteCMTC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portaria n° 0112/2005

Goiânia, 06 de junho de 2005.

O Presidente daCompanhiaMetropolitana deTransportes Coletivos - CMTC, no uso de suas atribuições
legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Excluir da respectiva Portaria n° 067/2005, de 09/03/05 o servidorLUIZALBERTOTRAJANODE
SOUSAdo cargo deAGENTEDETRANSPORTES.
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Art. 2° - Solicitar aoDepartamento de Pessoal que envide as providências decorrentes.

Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 01 de Junho de 2005.

Dê-se ciência e cumpra-se.

Gabinete da Presidência daCompanhiaMetropolitana deTransportes Coletivos -CMTC, emGoiânia,
aos 06 dias do mês de junho do ano de 2005.

MARCOSANTONIOMASSAD
PresidenteCMTC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portaria n° 0113/2005

Goiânia, 06 de junho de 2005.

O Presidente daCompanhiaMetropolitana deTransportes Coletivos -CMTC, no uso de suas atribuições
legais.

RESOLVE:

Art. 1º - DesignarDIOGOMELODASILVA a ocupar o cargo deAGENTEDETRANSPORTES.

Art. 2° - Solicitar aoDepartamento de Pessoal que envide as providências decorrentes.

Esta portaria entra emvigor nesta data.

Dê-se ciência e cumpra-se.

Gabinete da Presidência daCompanhiaMetropolitana deTransportes Coletivos -CMTC, emGoiânia,
aos 06 dias do mês de junho do ano de 2005.

MARCOSANTONIOMASSAD
PresidenteCMTC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portaria n° 0115/2005

Goiânia, 08 de junho de 2005.

O Presidente daCompanhiaMetropolitana deTransportes Coletivos -CMTC, no uso de suas atribuições
legais.

RESOLVE:

Art. 1° - Excluir da respectiva Portaria n° 092/2005, de 01/05/05 o servidor ROBÉRIO PEREIRA DOS
SANTOS do cargo deAUXILIARADMINISTRATIVO.

Art. 2° - Solicitar aoDepartamento de Pessoal que envide as providências decorrentes.

Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 06 de Junho de 2005.
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Dê-se ciência e cumpra-se.

Gabinete da Presidência daCompanhiaMetropolitana deTransportes Coletivos -CMTC, emGoiânia,
aos 08 dias do mês de junho do ano de 2005.

MARCOSANTONIOMASSAD
PresidenteCMTC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portaria n° 0116/2005

Goiânia, 07 de junho de 2005.

O Presidente daCompanhiaMetropolitana deTransportes Coletivos -CMTC, no uso de suas atribuições
legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar WELLINGTON BATISTA DA SILVA a ocupar o cargo de AUXILIAR
ADMINISTRATIVO.

Art. 2° - Solicitar aoDepartamento de Pessoal que envide as providências decorrentes.

Esta portaria entra emvigor nesta data.

Dê-se ciência e cumpra-se.

Gabinete da Presidência daCompanhiaMetropolitana deTransportes Coletivos -CMTC, emGoiânia,
aos 07 dias do mês de junho do ano de 2005.

MARCOSANTONIOMASSAD
PresidenteCMTC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portaria n° 0117/2005

Goiânia, 15 de junho de 2005.

O Presidente daCompanhiaMetropolitana deTransportes Coletivos -CMTC, no uso de suas atribuições
legais.

RESOLVE:

Art. 1° - Excluir da respectiva Portaria nº 100/2004, de 23/04/04 a servidoraGIÓRGIAMARYDESOUSA
ROCHAdo cargo deAUXILIARADMINISTRATIVO.

Art. 2° - Solicitar aoDepartamento de Pessoal que envide as providências decorrentes.

Esta portaria entra em vigor nesta data. Dê-se ciência e cumpra-se.

Gabinete da Presidência daCompanhiaMetropolitana deTransportes Coletivos -CMTC, emGoiânia,
aos 15 dias do mês de junho do ano de 2005.
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MARCOSANTONIOMASSAD
PresidenteCMTC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portaria n° 0118/2005

Goiânia, 21 de junho de 2005.

DISPÕESOBRENORMASPARAOPROTOCOLODACOMPANHIA

OPresidente daCompanhiaMetropolitana deTransportes Coletivos -CMTC, no uso de suas atribuições
legais,

RESOLVE:

Art. 1° -Que toda documentação encaminhada àCMTCdeverá ser recebida somente pelo(a) titular do Protocolo
e em sua ausência, pelas recepcionistas;

Art. 2° - Que as documentações, ao serem recebidas, deverão ser encaminhadas àChefia deGabinete que verá a
necessidade ou não da abertura de processo, visto que existem assuntos que dispensam a formalidade processual;

Art. 3°Que autorizada a abertura doprocesso, o(a) titular doProtocolo fará sua abertura, entregando ao interessado
e ou ao requerente, documento que conste o número com que foi aberto o processo, o nome da parte interessada ou
requerente e assunto do que se trata;

Art. 4° - Que o(a) titular do Protocolo fará o encaminhamento ELETRÔNICO e FÍSICO, de todos os processos
àChefia deGabinete, que, por exigência de trâmites junto àCOMDATA, devolverá ao Protocolo comdevido despacho
encaminhando para as diretorias, assessoria, ou gerências pertinentes ao assunto que versar a documentação;

Art. 5° - Que o(a) titular do Protocolo fará o encaminhamento ELETRÔNICO e FÍSICO dos processos para as
diretorias, assessorias, gerências, etc, sendo os FÍSICOS, através de documento intitulado �ANDAMENTO DE
PROCESSOS�, os quais deverão conter a assinatura do recebedor;

Art. 6° - Que todamovimentação de processo deverá ser efetuada através do Protocolo, tanto ELETRÔNICO
comoFÍSICO, cabendo ao Protocolo, enumerar páginas, proceder juntada, fazer encaminhamentos, arquivamentos e
outras providências sugeridas através do último ato Processual;

Art. 7° - Que fica expressamente proibida a abertura, pelo Protocolo, de qualquer correspondência que chegue
lacrada à esta Companhia, podendo fazê-la, somente a Chefia de Gabinete, quando o assunto for afeto à CMTC e ao
destinatário, quando este estiver identificado na correspondência.

Esta portaria entra emvigor nesta data,

Dê-se ciência e cumpra-se.

Gabinete da Presidência daCompanhiaMetropolitana deTransportes Coletivos -CMTC, emGoiânia,
aos 21 dias do mês de junho do ano de 2005.

MARCOSANTONIOMASSAD
PresidenteCMTC
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Portaria n° 0119/2005

Goiânia, 17 de junho de 2005.

O Presidente daCompanhiaMetropolitana deTransportes Coletivos -CMTC, no uso de suas atribuições
legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar ANDRÉ LUIZ QUEIROZ DOS SANTOS a ocupar o cargo de ANALISTA DE
TRANSPORTE.

Art. 2º - Solicitar aoDepartamento de Pessoal que envide as providências decorrentes.

Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 01 de junho de 2005.

Dê-se ciência e cumpra-se.

Gabinete da Presidência daCompanhiaMetropolitana deTransportes Coletivos -CMTC, emGoiânia,
aos 17 dias do mês de junho do ano de 2005.

MARCOSANTONIOMASSAD
PresidenteCMTC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÂMARAMUNICIPALDEGOIÂNIA

RESOLUÇÃON. 003,
DE 08 DE JUNHO DE 2005.

Cria a Comissão deDireitos doConsumidor.

ACâmaraMunicipal aprova e promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º - O artigo 24 fica acrescido do incisoXII, com a seguinte redação:

�Art. 24- ...

XII -Direitos doConsumidor�.

Art. 2°-Oartigo 29 fica acrescido do § 5°, com a seguinte redação:

�Art. 29 - ...

§ 5° - Compete àComissão deDireitos doConsumidor, opinar sobre assuntos atinentes à defesa do consumidor,
emitindo parecer emprocessos que atinjamo consumidor daCapital, apreciando projetos de lei que venham repercutir a
interesses diretos e indiretos do consumidor, bemcomoacolher e dar providência a qualquer reclamação de consumidor
emgeral�.

Art.3°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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GABINETEDOPRESIDENTEDACÂMARAMUNICIPALDEGOIÂNIA, aos 08 dias domês de junho de
2005.

CláudioMeirelles
PRESIDENTE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUÇÃON.° 004,
DE 07 DE JUNHO DE 2005.

Cria a Comissão Permanente de Legislação Participativa e fixa normas a seu respeito.

ACÂMARAMUNICIPALDEGOIÂNIAAPROVAEPROMULGAASEGUINTERESOLUÇÃO:

Art. 1°Fica incluído aoArt. 24 doRegimento Interno daCâmaraMunicipal deGoiânia o IncisoXI, que conterá a
seguinte redação:

XI -DeLegislaçãoParticipativa.

Art. 2º Fica incluído aoArt. 30 doRegimento Interno da CâmaraMunicipal deGoiânia o Parágrafo único, que
conterá a seguinte redação:

Parágrafo único - Compete à Comissão de Legislação participativa receber dos Órgãos de representação da
SociedadeCivil -Associações deMoradores, Sindicatos, CentrosRecreativos e Cooperativas - sugestões de interesse
domunicípio a seremapreciadas peloLegislativoMunicipal.

Art. 3ºAorganização e o funcionamento daComissão deLegislação Participativa obedecerão às formalidades e
aos critérios estabelecidos nesteAtoComplementar.

Art. 4ºPara efeito de recebimentodas sugestões de iniciativa legislativa, pareceres técnicos, exposições epropostas
apresentadas pelas entidades a que se refere o presente Ato Complementar, serão exigidos os documentos abaixo
relacionados:

a) registro em cartório da entidade sugestora:

b) documento legal que comprove a composição da diretoria efetiva e responsáveis, judicial e extrajudicialmente,
pela entidade à época de sugestão.

§1°-APresidênciadaComissão solicitará informações adicionais edocumentos semprequeconsiderar necessários
e pertinentes à identificação da entidade e seu funcionamento.

§ 2°-As sugestões e demais instrumentos de participação referidas no �caput� serão recebidos pela secretária da
Comissão em papel impresso ou datilografado ou ainda, pelo sistema correspondência postal, devendo neste ato ser
protocolado comnumeração progressiva para posterior conferência e verificação de andamento.

Art. 5°-Não serão conhecidas sugestões de iniciativas legislativas quando oferecidas por:

I - órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta de qualquer Poderes daUnião, Estados,Distrito
Federal eMunicípios;

II - organismos internacionais;
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Art. 6°-As sugestões de iniciativa legislativa que atenderam às formalidades desteAto Complementar serão
distribuídas e posteriormente classificadas pelaComissãoda seguintemaneira:

I - projeto de Lei Complementar será denominado Sugestão de Projeto de Lei Complementar (SPLP);

II - projeto de lei ordinária será denominado Sugestão de Projeto de Lei (SPL):

III - projeto de decreto legislativo será denominado Sugestão de Projeto deDecreto Legislativo (SPDC);

IV - projeto de resolução denominado Sugestão de Projeto de Resolução (SPRC);

V - projeto de consolidação será denominado Sugestão de Projeto de Consolidação (SPC);

VI - requerimento solicitando a realização de audiência pública será denominado Sugestão deRequerimentos de
AudiênciaPública (SRAP);

VII - requerimentosolicitandodepoimentodeautoridadeoucidadãoquepossacontribuirpara trabalhosdaComissão
será denominadoSugestão deRequerimento deDepoimento (SRD);

§ 1º - Complementarão a classificação da sugestão o número de recebimento (pela ordemde entrada e ano a que
se refere) em séries específicas.

§ 2°- Os pareceres técnicos, exposições e propostas oriundas de entidades científicas e culturais específicas e
estritamente voltadas aos interesses propostos nas sugestões de iniciativa legislativa serão identificadas pela designação
do tipo de contribuição e número de recebimento estabelecido sequencialmente por ordemde entrada.

§3° - Encerrada a legislatura, será reiniciada a numeração das sugestões e demais instrumentos de participação.

Art. 7° -APresidência daComissãomandará verificar se existe sugestão recebida que trate dematéria análoga ou
conexa já em análise quando fará a distribuição por dependência determinando sua apensação após devidamente
protocolado e numerado.

Art. 8° -Caberá àComissão promover e observar quando couber, a adequação formal da sugestão para assegurar-
lhe asmínimas condições de redação e técnica que a habilite a tramitar.

Art. 9° -Acomissão informará às entidades proponentes da sugestão a data e o horário emque sua proposta será
discutida.

Art. 10 -AComissãodeverá examinar as sugestões legislativas e sobre decidir noprazode30 (trinta) dias contatos
da data de seu recebimento, salvo as sugestões que devam ser reformuladas o que necessitem pareceres técnicos que
específicos que receberão novo prazo para decisão.

Art. 11 -Constaráda sinopse relativa aoencaminhamentodas sugestões e, posteriormente, ao trâmitedaproposição
daComissão em todos os registros institucionais, a indicação da entidade cuja origem sua autoria remota.

Art. 12 -AComissãomanterá as entidades informadas da tramitação de sua sugestão.

Art. 13 -AComissão elaborarámanual destinado a orientar as entidades contendo informações relativas a suas
atividades, aoprocesso legislativo, aos limites legais emodelospara aelaboraçãodosatos eespécies legislativas constantes
destaResolução.

Art. 14 -Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARAMUNICIPAL DE GOIÂNIA, aos 07 dias do mês de
junho de 2005.

CláudioMeirelles
PRESIDENTE
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