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LEI N° 8.588,
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2007.

Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação 
de atestado médico de aptidão física em academi-
as de ginástica e estabelecimentos similares.

 
A Câmara Municipal de Goiânia aprova e eu pro-

mulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica obrigatória a apresentação de atestado mé-
dico de aptidão física, no ato da matrícula, em academias de gi-
násticas e estabelecimentos similares, no âmbito do Município de 
Goiânia. 

Parágrafo 1º - O atestado aludido no “caput” deste arti-
go deve ser renovado a cada 12 (doze) meses, arquivado na ficha 
do aluno.

 
Art. 2° - A não observação do disposto nesta Lei, pelos 

estabelecimentos em questão, implicará na cassação da licença de 
funcionamento dos mesmos.

 
Art. 3° - O Poder Executivo Municipal regulamentará a 

presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar de sua publi-
cação.

 
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-

ção. 

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE GOIÂNIA, aos 4 dias do mês de dezembro de 
2.007.

DEIVISON COSTA
Presidente

DECRETO N° 2673,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2007.

Declara, no âmbito da Administração Municipal, 
ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro de 
2007 e dá outras providências. 

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribui-
ções legais, nos termos do art. 115, inciso II, da Lei Orgânica do 
Município de Goiânia e considerando as festividades de Natal e 
Ano Novo, 

DECRETA:

Art. 1° Fica declarado ponto facultativo, no âmbito da 
Administração Municipal, nos dias 24 e 31 de dezembro de 2007. 

§ 1° O disposto neste artigo não se aplica aos órgãos e en-
tidades da Administração Municipal que, por sua natureza, exi-
jam atendimento e plantão permanentes. 

§ 2° Os titulares dos órgãos e entidades abrangidas por es-
te artigo, deverão informar ao Gabinete do Prefeito, até o dia 21 
de dezembro, os nomes dos servidores plantonistas, para toda e 
qualquer eventualidade, durante o período mencionado no “ca-
put” deste artigo. 

Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 18 
dias do mês de dezembro de 2007. 

IRIS REZENDE
Prefeito de Goiânia

JAIRO DA CUNHA BASTOS
Secretário do Governo Municipal

LEI DECRETOS
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DECRETO N° 2674,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2007.

Nomeia Comissão Julgadora do Concurso Anual 
de Ornamentação Natalina do Projeto Luzes - 
2007. 

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribui-
ções legais, e nos termos do art. 6°, da Lei n° 7.745, de 13 de no-
vembro de 1997, 

DECRETA:

Art. 1° Fica nomeada a Comissão Julgadora do Concur-
so Anual de Ornamentação Natalina do Projeto Luzes - 2007, 
composta pelos seguintes membros: 

I. Representantes do Poder Executivo: 

a) Secretaria Municipal de Comunicação: 
Célia Maria Silva Valadão 

b) Secretaria Municipal de Finanças: 
Salvador Abrantes Neto 
Abel Araújo Filho 

c) Secretaria Municipal de Turismo: 
Amélia Inácio Carneiro 
Maria Lúcia Gonçalves Costa 

d) Secretaria Municipal de Cultura: 
Antônio Rodrigues da Mata Neto 
Mairone Ferreira Barbosa 

e) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico: 
Adriana Rodrigues Coelho Rabelo 

II. Representante da Câmara Municipal de Goiânia: 
a) Vereador Anselmo Pereira 

III. Representantes da Sociedade: 

a) Maria do Rosário Nunes Hidalgo 
b) Fábio Gainza - ORGANIZAÇÃO JAIME CÂMARA 

Art. 2° Esta Comissão será presidida pela representante 
da Secretaria Municipal de Comunicação, Célia Maria Silva Va-
ladão. 

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 03 de dezembro de 2007. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 18 
dias do mês de dezembro de 2007. 

IRIS REZENDE
Prefeito de Goiânia

JAIRO DA CUNHA BASTOS
Secretário do Governo Municipal

DECRETO N° 2675,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2007.

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribui-
ções legais, RESOLVE exonerar MARCUS RAPHAEL MI-
RANDA DOS SANTOS, matrícula n° 830003-1, do cargo, em 
comissão, de Assessor Executivo, símbolo FGC, com lotação na 
Secretaria Municipal de Saúde, a partir desta data. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 18 
dias do mês de dezembro de 2007. 

IRIS REZENDE
Prefeito de Goiânia

JAIRO DA CUNHA BASTOS
Secretário do Governo Municipal
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DECRETO N° 2676,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2007.

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribui-
ções legais, RESOLVE nomear SARA CAROLINE PIRES 
MIRANDA DOS SANTOS para exercer o cargo, em comissão, 
de Assessor Executivo, símbolo FGC, com lotação na Secretaria 
Municipal de Saúde, a partir desta data. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 18 
dias do mês de dezembro de 2007. 

IRIS REZENDE
Prefeito de Goiânia

JAIRO DA CUNHA BASTOS
Secretário do Governo Municipal

DECRETO N° 2677,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2007.

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribui-
ções legais, RESOLVE autorizar HÉLCIO VAZ DE CARVA-
LHO, matrícula n° 672548-01, e SIRLEY DE FÁTIMA 
OLIVEIRA CAMILO, matrícula n° 197610-01, lotados na Se-
cretaria Municipal de Comunicação, a empreenderem viagem à 
Cidade de Brasília - DF, no dia 18 de dezembro de 2007, em obje-
to de serviço desta Prefeitura e, de conseqüência, com fundamen-
to no art. 5°, parágrafo único, incisos II e IV, do Decreto n° 912, de 
26 de março de 1996, atribuir-lhes diária no valor total de R$ 
112,50 (cento e doze reais e cinqüenta centavos), sendo R$ 37,50 
(trinta e sete reais e cinqüenta centavos) para o primeiro e R$ 
75,00 (setenta e cinco reais) para o último, correndo a despesa à 
conta de dotação específica do Orçamento em vigor. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 18 
dias do mês de dezembro de 2007. 

IRIS REZENDE
Prefeito de Goiânia

JAIRO DA CUNHA BASTOS
Secretário do Governo Municipal

DECRETO N° 2678,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2007.

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribui-
ções legais e tendo em o disposto nas Leis Federais n°s 10.257/01, 
em especial no art. 40, da Lei nº 6.766/79, Leis Municipais n°s 
7.222/93 e 7.502/95, Decreto n° 1.119/94, e Lei Complementar 
n° 031/1994, bem como o contido no processo n° 3.140.866-
1/2007, de interesse de BUENA VISTA EMPREENDIMEN-
TOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, e
 

considerando o disposto no art. 209, da Lei Comple-
mentar n° 171, de 29 de maio de 2007 - Plano Diretor de Goiânia,
 

DECRETA:

Art. 1° Fica aprovado o Parcelamento do “RESIDEN-
CIAL BUENA VISTA III”, com área total escriturada de 

2925.148,40m  (novecentos e vinte e cinco mil e cento e quarenta e 

oito vírgula quarenta metros quadrados), e área a ser parcelada de 
2738.723,48m  (setecentos e trinta e oito mil, setecentos e vinte e 

três vírgula quarenta e oito metros quadrados), de propriedade 
BUENA VISTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA-
ÇÕES LTDA, parte integrante da Fazenda Salinas, localizada às 
margens da BR-060, confrontando com as Chácaras Salinas e 
Chácara São Geraldo, em conformidade com as plantas, memori-
al descritivo, listagem de Lotes e demais atos contidos nos pro-
cessos anteriormente mencionados.
 

Art. 2° O Parcelamento será composto de:

Art. 3° As Áreas Públicas Municipais terão as seguintes 
destinações: 
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Art. 4º Em conformidade com o art. 72, inciso II, da Lei 
Complementar n° 031/94, no loteamento “RESIDENCIAL 
BUENA VISTA III”, ficam previstas as seguintes Zonas de Uso: 

- Zona de Proteção Ambiental - Compreende os espaços 
abertos, praças, parques infantis, parques esportivos, rótulas do 
sistema viário e plantas ornamentais de logradouros. 

- Zona Especial de Interesse Social III (ZEIS-III), art. 
55, inciso III: para as demais quadras e áreas públicas.

 
Art. 5º Os lotes de esquina, em qualquer Zona de Uso, de-

verão atender, obrigatoriamente, os recuos frontais estipulados pe-
la Lei de Zoneamento. 

Art. 6° Conforme art. 3°, inciso I e II e art. 8°, da Lei n° 
7.222/93, e Decreto Municipal n° 1.326, de 13 de abril de 2005, o 
interessado deverá implantar no prazo máximo de 02 (dois) anos, 
a contar da data de aprovação do loteamento: 

a) Rede de energia elétrica e pontos de iluminação públi-
ca nos cruzamentos, quando houver posteamento; 

b) Rede de distribuição e abastecimentos de água potá-
vel;

 
c) Abertura de vias de circulação; 

d) Demarcação dos lotes, quadras e áreas públicas; 

e) Obras de escoamento de águas pluviais, através de ni-
velamento e terraplenagem; 

f) Obras de pavimentação asfáltica, galerias de águas plu-
viais e sarjetas.

 
Art. 7° Como garantia caucionária pela execução dos 

serviços de infra-estrutura, ou seja, rede de energia elétrica e ilu-
minação pública, rede de distribuição e abastecimento de água po-
tável, perfazendo o valor total de R$ 861.201,50 (oitocentos e ses-
senta e um mil duzentos e um reais e cinqüenta centavos), assim 
distribuídas: 1 - Rede de Energia Elétrica: R$ 348.368,92 (trezen-
tos e quarenta e oito mil trezentos e sessenta e oito reais e noventa 
e dois centavos), 2 - Rede de Iluminação Pública: R$ 116.545,54 
(cento e dezesseis mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cin-
qüenta e quatro centavos), 3 - Rede de Abastecimento de Água Po-
tável: R$ 396.287,04 (trezentos e noventa e seis mil duzentos e oi-
tenta e sete reais e quatro centavos), foram dados os Lotes de ter-
ras de n°s. 01 ao 40, quadra 41, Lotes 01 ao 40, quadra 51 , Lotes 
01 ao 27, quadra 52 , Lotes 01 ao 37, quadra 66, Lotes 01 ao 10, 
quadra 40, Lotes 01 ao 25, quadra 39, com a área total de 

255.476,74m  (cinqüenta e cinco mil quatrocentos e setenta e seis 
vírgula setenta e quatro metros quadrados), todos localizados na 
área onde se pretende implantar o loteamento denominado 
“RESIDENCIAL BUENA VISTA I, III , IV”, avaliados em R$ 
2.295.071,52 (dois milhões duzentos e noventa e cinco mil, seten-
ta e um reais e cinqüenta e dois centavos), conforme consta da 
Escritura Pública de Caução, do Livro n° 00968-N, folhas n° 
127/127, lavrado no 5º Tabelionato de Notas da Comarca de Goiâ-
nia, matriculado sob o n° 0021781, bem como a Nota Promissória 
no valor de R$ 3.392.194,63 (Três milhões trezentos e noventa e 
dois mil cento e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos), 

como garantia de execução das obras de pavimentação asfáltica, 
galerias de águas pluviais e sarjetas, conforme consta no Convê-
nio e Termo de Compromisso firmado entre o interessado e esta 
Municipalidade. 

Art. 8° A implantação da infra-estrutura de pavimenta-
ção asfáltica que trata o artigo anterior, será acompanhada e fisca-
lizada pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Município 
de Goiânia - DERMU, a quem compete a sua aprovação. 

Art. 9º A implantação da infra-estrutura de pavimenta-
ção asfáltica que trata o artigo anterior, será acompanhada e fisca-
lizada pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Município 
de Goiânia - DERMU, a quem compete a sua aprovação. 

Art. 10.  O Interessado/Proprietário fica obrigado a co-
municar oficialmente às concessionárias CELG, DERMU, 
SANEAGO e COMURG, o início de qualquer obra de infra-
estrutura do referido Parcelamento. 

Art. 11. A implantação do loteamento é de total respon-
sabilidade e obrigação do Responsável Técnico (R.T.), juntamen-
te com o proprietário do mesmo. 

Art. 12. Após a aprovação do loteamento, o empreende-
dor terá o prazo de 180 (cento e oitenta dias) para registro do lote-
amento em cartório, sob pena de caducidade da aprovação, con-
forme disposição do art. 18 da Lei Federal n° 6.766/79. 

Art. 13. Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 18 
dias do mês de dezembro de 2007.

DECRETO N° 2679,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2007.

 
O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribui-

ções legais e tendo em vista o disposto nas Leis Federais n°s 
10.257/01, em especial no art. 40, da Lei nº 6.766/79, Leis Muni-
cipais n°s 7.222/93 e 7.502/95, Decreto n° 1.119/94, e Lei Com-
plementar n° 031/1994, bem como o contido no processo n° 
3.140.417-7/2007, de interesse de BUENA VISTA EMPRE-
ENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, e
 

considerando o disposto no art. 209, da Lei Comple-
mentar n° 171, de 29 de maio de 2007 - Plano Diretor de Goiânia, 

DECRETA:
 

Art. 1° - Fica aprovado o Parcelamento do “RESIDEN-
CIAL BUENA VISTA I”, com área total escriturada de 

2589.441,53m  (quinhentos e oitenta e nove mil e quatrocentos e 
quarenta e um vírgula cinqüenta e três metros quadrados), e área a 

2ser parcelada de 558.880,19m  (quinhentos e cinqüenta mil e oito-
centos e oitenta vírgula dezenove metros quadrados), proprieda-
de de BUENA VISTA EMPREENDIMENTOS E PARTICI-
PAÇÕES LTDA, parte integrante da Fazenda Salinas, localizada 
as margens da BR-060 no Município de Goiânia, em conformida-
de com as plantas, do memorial descritivo, listagem de lotes e de-
mais atos contidos nos processos anteriormente mencionados. 

Art. 2° - O Parcelamento será composto de: 
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Art. 3º As Áreas Públicas Municipais terão as seguintes 
destinações:

Art. 4º Serão destinados a Prefeitura Municipal de Goiâ-
nia 790 lotes, de acordo com o quadro abaixo, razão de convênio 
firmado entre o Município e o Loteador, que deverão ser transfe-
ridos pelo LOTEADOR ao MUNICÍPIO na forma de dação em 
pagamento, através de Escritura Pública devidamente registrada 
no Cartório de Registro de Imóveis competente, no prazo de 03 
(três) dias úteis após o registro do empreendimento. Os lotes se-
rão utilizados na promoção de um estoque emergencial de Lotes 
Urbanos e Públicos para o desenvolvimento de programas muni-
cipais de habitação de interesse social e execução de projetos habi-
tacionais de assentamento de família de baixa renda e geração de 
emprego e renda, tudo em conformidade com o disposto nas Leis 
Complementares Municipais n° 031 de 29 de dezembro de 1994 e 
048 de 23 de maio de 1996, Lei Municipal n° 7.222 de 20 de se-
tembro de 1993 e Lei Municipal n° 8.534 de 31 de maio de 2007.
 

TOTAL DE LOTES
PREFEITURA RES.

BUENA VISTA I
790
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Art. 5º Em conformidade com o art. 72, inciso II, da Lei 
Complementar n° 031/94, no loteamento “RESIDENCIAL 
BUENA VISTA I”, ficam previstas as seguintes Zonas de Uso: 

- Zona de Proteção Ambiental - Compreende os espaços 
abertos, praças, parques infantis, parques esportivos, rótulas do 
sistema viário e plantas ornamentais de logradouros.

 
- Zona Especial de Interesse Social III (ZEIS-III), Art. 

55, inciso III: para as demais quadras e áreas públicas.
 
Parágrafo único. Os lotes de esquina, em qualquer Zo-

na de Uso, deverão atender, obrigatoriamente, os recuos frontais 
estipulados pela Lei de Zoneamento.

 
Art. 6° Conforme art. 3°, inciso I e II e art. 8°, da Lei n° 

7.222/93, e Decreto Municipal n° 1.326, de 13 de abril de 2005, o 
interessado deverá implantar no prazo máximo de 02 (dois) anos, 
a contar da data de aprovação do loteamento: 

a. Rede de energia elétrica e pontos de iluminação públi-
ca nos cruzamentos, quando houver posteamento; 

b. Rede de distribuição e abastecimentos de água potá-
vel;

 
c. Abertura de vias de circulação;
 
d. Demarcação dos lotes, quadras e áreas públicas;
 
e. Obras de escoamento de águas pluviais, através de ni-

velamento e terraplenagem; 

f. Obras de pavimentação asfáltica, galerias de águas plu-
viais e sarjetas.

 
Art. 7º Como garantia caucionária pela execução dos ser-

viços de infra-estrutura, ou seja, rede de energia elétrica e ilumi-
nação pública, rede de distribuição e abastecimento de água potá-
vel, perfazendo o valor total de R$ 644.168,21 (seiscentos e qua-
renta e quatro mil cento e sessenta e oito reais e vinte e um centa-
vos), assim distribuídas: - Rede de Energia Elétrica: R$ 
260.575,70 (duzentos e sessenta mil quinhentos e setenta e cinco 
reais e setenta centavos), 2 - Rede de Iluminação Pública: R$ 
87.174,64 (oitenta e sete mil cento e setenta e quatro reais e ses-
senta e quatro centavos), 3 - Rede de Abastecimento de Água Potá-
vel: R$ 296.417,87 (duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e 
dezessete reais e oitenta e sete centavos), foram dados os Lotes de 
terras de n°s. 01 ao 40, quadra 41, Lotes 01 ao 40, quadra 51 , Lo-
tes 01 ao 27, quadra 52 , Lotes 01 ao 37, quadra 66, Lotes 01 ao 10, 
quadra 40, Lotes 01 ao 25, quadra 39, com a área total de 

255.476,74m  (cinqüenta e cinco mil quatrocentos e setenta e seis 
vírgula setenta e quatro metros quadrados), todos localizados na 
área onde se pretende implantar o loteamento denominado 
“RESIDENCIAL BUENA VISTA I , III , IV”, avaliados em R$ 
2.295.071,52 (dois milhões duzentos e noventa e cinco mil seten-
ta e um reais e cinqüenta e dois centavos), conforme consta da 
Escritura Pública de Caução, do Livro n° 00968-N, folhas n° 
127/127, lavrado no 5° Tabelionato de Notas da Comarca de Goiâ-
nia, matriculado sob o n° 0021781, bem como a Nota Promissória 
no valor de R$ 2.537.320,16 (Dois milhões quinhentos e trinta e 
sete mil trezentos e vinte reais e dezesseis centavos), como garan-
tia de execução das obras de pavimentação asfáltica, galerias de 
águas pluviais e sarjetas, conforme consta do Convênio e Termo 
de Compromisso firmado entre o interessado e esta Municipali-
dade. 

Art. 8° A implantação da infra-estrutura de pavimenta-
ção asfáltica que trata o artigo anterior, será acompanhada e fisca-
lizada pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Município 
de Goiânia - DERMU, a quem compete a sua aprovação. 

Art. 9° Deverá ser atendido o Termo de Compromisso 
firmado entre as partes, quanto às exigências técnicas/legais ain-
da não atendidas e contempladas pelo referido Termo.

 
Art. 10. A implantação do loteamento é de total compe-

tência e obrigação do Responsável Técnico (R.T.), juntamente 
com o proprietário do mesmo.

 
Art. 11. Após a aprovação do loteamento, o empreende-

dor tem prazo de 180 (cento e oitenta) dias para registro do lotea-
mento em cartório, sob pena de caducidade da aprovação, confor-
me disposição do art. 18, da Lei Federal n° 6.766/79.

 
Art. 12. Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-

blicação.

 
GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 18 

dias do mês de dezembro de 2007. 

IRIS REZENDE
Prefeito de Goiânia

JAIRO DA CUNHA BASTOS
Secretário do Governo Municipal

DECRETO N° 2680,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2007.

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribui-
ções legais e tendo em vista o disposto nas Leis Federais n°s 
10.257/01, em especial no art. 40, da Lei Federal n° 6.766/79, Le-
is Municipais n°s 7.222/93 e 7.502/95, Decreto n° 1.119/94, e Lei 
Complementar n° 031/1994, bem como o contido no Processo n° 
3.140.900-4/2007, de interesse de BUENA VISTA EMPRE-
ENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, e
 

considerando o disposto no art. 209, da Lei Comple-
mentar n° 171, de 29 de maio de 2007 - Plano Diretor de Goiânia, 

DECRETA:

Art. 1° Fica aprovado o Parcelamento do “RESIDEN-
CIAL BUENA VISTA IV”, com área total escriturada de 

2742.340,08m  (setecentos e quarenta e dois mil e trezentos e qua-
renta vírgula oito metros quadrados), e área a ser parcelada de 

2654.145,24m  (seiscentos e cinqüenta e quatro mil, cento e qua-
renta e cinco vírgula vinte e quatro metros quadrados), de proprie-
dade de BUENA VISTA EMPREENDIMENTOS E PARTI-
CIPAÇÕES LTDA, parte integrante da Fazenda Salinas, locali-
zada às margens da BR-060, confrontando com as Chácaras Sali-
nas, Córrego Salinas e Chácara São Geraldo, em conformidade 
com as plantas, memorial descritivo, listagem de lotes e demais 
atos contidos nos processos anteriormente mencionados.
 

Art. 2° O Parcelamento será composto de:   
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Art. 3º As Áreas Públicas Municipais terão as seguintes 
destinações: 
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Art. 4º Serão destinados a Prefeitura Municipal de Goiâ-
nia 418 lotes, de acordo com o quadro abaixo, razão de convênio 
firmado entre o Município e o Loteador, que deverão ser transfe-
ridos pelo LOTEADOR ao MUNICÍPIO na forma de dação em 
pagamento, através de Escritura Pública devidamente registrada 
no Cartório de Registro de Imóveis competente, no prazo de 03 
(três) dias úteis após o registro do empreendimento. Os lotes se-
rão utilizados na promoção de um estoque emergencial de Lotes 
Urbanos e Públicos para o desenvolvimento de programas muni-
cipais de habitação de interesse social e execução de projetos habi-
tacionais de assentamento de família de baixa renda e geração de 
emprego e renda, tudo em conformidade com o disposto nas Leis 
Complementares Municipais n° 031, de 29/12/94, 048, de 
23/05/96, Lei Municipal n° 7.222, de 20/09/93 e Lei Municipal n° 
8.534, de 31/05/2007.
 

interessado deverá implantar no prazo máximo de 02 (dois) anos, 
a contar da data de aprovação do loteamento: 

a. Rede de energia elétrica e pontos de iluminação públi-
ca nos cruzamentos, quando houver posteamento; 

b. Rede de distribuição e abastecimentos de água potá-
vel; 

c. Abertura de vias de circulação; 

d. Demarcação dos lotes, quadras e áreas públicas; 

e. Obras de escoamento de águas pluviais, através de ni-
velamento e terraplenagem; 

f. Obras de pavimentação asfáltica, galerias de águas plu-
viais e sarjetas. 

Art. 8° Como garantia caucionária pela execução dos 
serviços de infra-estrutura, ou seja, rede de energia elétrica e ilu-
minação pública, rede de distribuição e abastecimento de água po-
tável, perfazendo o valor total de R$ 765.114,07 (setecentos e ses-
senta e cinco mil, cento e quatorze reais e sete centavos), assim dis-
tribuídas: 1 - Rede de Energia Elétrica: R$ 309.500,11 (trezentos 
e nove mil, quinhentos reais e onze centavos), 2 - Rede de Ilumi-
nação Pública: R$ 103.542,13 (cento e três mil, quinhentos e qua-
renta e dois reais e três centavos), 3 - Rede de Abastecimento de 
Água Potável: R$ 352.071,83 (trezentos e cinqüenta e dois mil, se-
tenta e um reais e oitenta e três centavos), foram dados os Lotes de 
terras de n°s. 01 ao 40, quadra 41; Lotes 01 ao 40, quadra 51; Lo-
tes 01 ao 27, quadra 52; Lotes 01 ao 37, quadra 66; Lotes 01 ao 10, 
quadra 40; Lotes 01 ao 25, quadra 39, com a área total de 

255.476,74m  (cinqüenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e seis 
vírgula setenta e quatro metros quadrados), todos localizados na 
área onde se pretende implantar o loteamento denominado 
“RESIDENCIAL BUENA VISTA I , III e IV”, avaliados em 
R$ 2.295.071,52 (dois milhões, duzentos e noventa e cinco mil, 
setenta e um reais e cinqüenta e dois centavos), conforme consta 
da Escritura Pública de Caução, do Livro n° 00968-N, folhas n° 
127/127, lavrado no 5º Tabelionato de Notas da Comarca de Goiâ-
nia, matriculado sob o n° 0021781, bem como a Nota Promissória 
no valor de R$ 3.013.714,96 (três milhões, treze mil, setecentos e 
quatorze reais e noventa e seis centavos), como garantia de exe-
cução das obras de pavimentação asfáltica, galerias de águas plu-
viais e sarjetas, conforme consta no Termo de Compromisso fir-
mado entre o interessado e esta Municipalidade.

 
Art. 9° A implantação da infra-estrutura de pavimenta-

ção asfáltica que trata o artigo anterior, será acompanhada e fisca-
lizada pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Município 
de Goiânia - DERMU, a quem compete a sua aprovação.

 
Art. 10. A implantação da infra-estrutura de pavimenta-

ção asfáltica que trata o artigo anterior, será acompanhada e fisca-
lizada pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Município 
de Goiânia - DERMU, a quem compete a sua aprovação. 

Art. 11. O Interessado/Proprietário fica obrigado a co-
municar oficialmente às concessionárias CELG, DERMU, 
SANEAGO e COMURG, o início de qualquer obra de infra-
estrutura do referido Parcelamento. 

Art. 12. A implantação do loteamento é de total compe-
tência e obrigação do Responsável Técnico (R.T.), juntamente 
com o proprietário do mesmo. 

TOTAL DE LOTES
PREFEITURA RES.

BUENA VISTA I
418

Art. 5º Em conformidade com o art. 72, inciso II, da Lei 
Complementar n° 031/94, no loteamento “RESIDENCIAL 
BUENA VISTA IV”, ficam previstas as seguintes Zonas de Uso: 

- Zona de Proteção Ambiental - Compreende os espa-
ços abertos, praças, parques infantis, parques esportivos, rótulas 
do sistema viário e plantas ornamentais de logradouros. 

- Zona Especial de Interesse Social III (ZEIS-III), 
art. 55, inciso III: para as demais quadras e áreas públicas. 

Art. 6° Os lotes e esquina, em qualquer Zona de Uso, de-
verão atender, obrigatoriamente, os recuos frontais estipulados pe-
la Lei de Zoneamento. 

Art. 7° Conforme art. 3º, inciso I e II e art. 8°, da Lei nº 
7.222/93, e Decreto Municipal n° 1.326, de 13 de abril de 2005, o 
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Art. 13. Após a aprovação do loteamento, o empreende-
dor tem prazo de 180 (cento e oitenta) dias para registro do lotea-
mento em cartório, sob pena de caducidade da aprovação, confor-
me disposição do art. 18, da Lei Federal nº 6.766/79. 

Art. 14. Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 18 
dias do mês de dezembro de 2007. 

IRIS REZENDE
Prefeito de Goiânia

JAIRO DA CUNHA BASTOS
Secretário do Governo Municipal

DECRETO N° 2682,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2007.

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribui-
ções legais e tendo em vista o disposto na Lei Orgânica do Muni-
cípio de Goiânia, Lei Complementar n° 031, de 29 de dezembro 
de 1994 e Lei Federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001, bem co-
mo considerando o contido nos Processos n°s 3.091.961-1/2007 e 
3.172.651-4/2007, de interesse de ANIS RASSI, e 

considerando o disposto no art. 209, da Lei Comple-
mentar n° 171, de 29 de maio de 2007 - Plano Diretor de Goiânia, 

DECRETA:

Art. 1° Fica autorizado o direito de utilização do índice 
2de aproveitamento adicional equivalente a 34.560,00m  (trinta e 

quatro mil, quinhentos e sessenta metros quadrados), em contra-
partida à doação dos imóveis urbanos constituídos dos lotes 5 a 7, 
da Quadra 53; dos lotes 1 e 2, da Quadra 58; dos lotes 2 a 5, da Qua-
dra 59 e dos lotes 1 a 5, da Quadra 60, somando um área total de 

217.280,00m  (dezessete mil, duzentos e oitenta metros quadra-
dos), todos situados no Setor Jardim Petrópolis, nesta Capital, de 
propriedade do Sr. Anis Rassi.

 
Art. 2° O índice de aproveitamento adicional equivalen-

2te a 6.464,60m  (seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro vírgula 
sessenta metros quadrados), será utilizado no imóvel receptor 
constituído dos lotes 8, 9, 10, 21, 22, 23 e 24, da Quadra 145, Av. 
T-15, Setor Bueno.

 
Art. 3º Em contrapartida à doação dos imóveis citados 

no artigo 1º, resta um crédito de coeficiente de aproveitamento 
2adicional correspondente a 28.095,40m  (vinte e oito mil, noventa 

e cinco vírgula quarenta metros quadrados), resultante dos imó-
veis doados, e que será utilizado com a condicionante de indica-
ção dos imóveis receptores da medida administrativa urbanística 
e avaliação pela Secretaria Municipal de Planejamento - 
SEPLAM, observados os ditames legais, respaldados pela Procu-
radoria Geral do Município, a qual efetivará o controle da utiliza-
ção da medida administrativa urbanística. 

Art. 4º A aquisição do direito de utilização do índice adi-
cional de aproveitamento só se concretizará com a lavratura da 
Escritura Pública de Doação do imóvel, descrito no art. 1º, deven-
do ser levada ao registro de imóveis, para fins de averbação, junto 
à matrícula do imóvel, cujo direito de construir foi transferido e 
junto à matrícula dos imóveis, cujo direito de construir foi ampli-
ado, nos termos do art. 129, da Lei Complementar n° 031/1994. 

Art. 5º O imóvel doado destina-se à constituição do pa-
trimônio ambiental nas proximidades do Parque Pedreira, previs-
to pelo Programa Macambira/Anicuns e denominar-se-ão Área 
Pública Municipal - Área Verde, categorizada como bem de uso 
comum do povo, resgatando, assim, as áreas que formam a Área 
de Preservação Ambiental - APA, do Morro do Mendanha.

Art. 6° Na elaboração e aprovação dos Projetos de 
Arquitetura para os imóveis receptores da medida administrativa 
urbanística dever-se-á atender à legislação vigente aplicável e às 
exigências dos Pareceres Técnicos n°s 695 e 2.116/2007, ambos 
da SEPLAM e o Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Muni-
cípio. 

Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 19 
dias do mês de dezembro de 2007. 

IRIS REZENDE
Prefeito de Goiânia

JAIRO DA CUNHA BASTOS
Secretário do Governo Municipal

DECRETO N° 2686,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2007.

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribui-
ções legais e à vista de contido no Processo n° 3.024.403-6/2006, 
nos termos da Lei Complementar n° 011, de 11 de maio de 1992, 
RESOLVE nomear o pessoal abaixo relacionado, para, em cará-
ter efetivo, exercer os cargos discriminados, do Quadro de Pesso-
al regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Goiânia, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde. 
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GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 19 
dias do mês de dezembro de 2007. 

IRIS REZENDE
Prefeito de Goiânia

JAIRO DA CUNHA BASTOS
Secretário do Governo Municipal

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N° 051,
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2007.

 
Abre Créditos Adicionais de Natureza Suplemen-
tar. 

O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribui-
ções legais e tendo em vista o disposto no art. 43 e seus parágra-
fos, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964 e do art. 6°, 
da Lei n° 8.504, de 28 de dezembro de 2006, 

DECRETA:

Art. 1º São abertos à SECRETARIA MUNICIPAL 
DE FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E SECRETARIA MU-
NICIPAL DE HABITAÇÃO 04 (quatro) Créditos Adicionais de 
Natureza Suplementar, no montante de R$ 1.597.000,00 (hum mi-
lhão, quinhentos e noventa e sete mil reais), correspondentes a 
251.496,0629 UROMG’s (duzentas e cinqüenta e uma mil, qua-
trocentas e noventa e seis vírgula zero seis vinte e nove Unidades 
de Referência Orçamentária do Município de Goiânia), destina-
dos a constituir reforços das seguintes dotações da vigente Lei de 
Meios: 
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Art. 2° Os créditos abertos pelo artigo anterior serão co-
bertos com a anulação total e/ou parcial das seguintes dotações: 

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 13 
mês de dezembro de 2007.
 

IRIS REZENDE
Prefeito de Goiânia

JAIRO DA CUNHA BASTOS
Secretário do Governo Municipal

DECRETO LEGISLATIVO N° 038,
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2007.

Concede Título Honorífico de Cidadania Goiani-
ense ao Monsenhor Nelson Rafael Fleury.

 
A Câmara Municipal de Goiânia aprova e promulga 

o seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1°. Fica concedido o Título Honorífico de Cidada-
nia Goianiense ao MONSENHOR NELSON RAFAEL 
FLEURY, por ser um dos ícones na história da Arquidiocese Goia-
niense. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua promulgação.

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE GOIÂNIA, aos 4 dias do mês de dezembro de 
2007. 

DEIVISON COSTA
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO N° 039,
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2007.

Concede Título Honorífico de Cidadania Goiani-
ense ao Senhor Joaquim Rosa Fonseca.

 
A Câmara Municipal de Goiânia aprova e promulga 

o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Fica concedido o Título Honorífico de Cidada-
nia Goianiense ao SENHOR JOAQUIM ROSA FONSECA, por 
ser um empresário notável do Município de Goiânia.

 
Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 

de sua promulgação.

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MU-
NICIPAL DE GOIÂNIA, aos 4 dias do mês de dezembro de 
2007. 

DEIVISON COSTA
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO N° 040,
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2007.

Concede Título de Cidadania Goianiense ao Pe. 
Divino Alves Pereira da Silva. 

A Câmara Municipal de Goiânia, com fundamento nas 
disposições contidas no inciso XXI, do artigo 64 da Lei Orgânica 
do Município de Goiânia no parágrafo 1°, do artigo 71, do Regi-
mento Interno aprova e promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1°. Fica concedido o Título Honorifico de Cidadão 
Goianiense ao Reverendo Pe. DIVINO ALVES PEREIRA DA 
SILVA, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Goiâ-
nia. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua promulgação.

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MU-
NICIPAL DE GOIÂNIA, aos 4 dias do mês de dezembro de 
2007. 

DEIVISON COSTA
Presidente

DECRETO LEGISLA TIVO N° 041,
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2007.

Concede Título Honorífico de Cidadania Goiani-
ense a Danilo Marcos da Cunha. 

A Câmara Municipal de Goiânia aprova e promulga o se-
guinte Decreto Legislativo: 

Art. 1º. Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão 
Goianiense ao Administrador Professor DANILO MARCOS DA 
CUNHA, pelos relevantes serviços prestados à comunidade desta 
Capital.

CÂMARA MUNICIPAL 
DE GOIÂNIA

DECRETOS LEGISLATIVOS
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Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua promulgação.

 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MU-
NICIPAL DE GOIÂNIA, aos 4 dias do mês de dezembro de 
2007. 

DEIVISON COSTA
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO N° 042,
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2007.

Concede Título de Cidadania à Irmã Petra Silvia 
Pfaller.

A Câmara Municipal de Goiânia aprova e promulga o se-
guinte Decreto Legislativo: 

Art. 1°. Fica concedido o Título Honorífico de Cidada-
nia Goianiense à IRMÃ PETRA SILVIA PFALLER, pelos rele-
vantes serviços prestados à comunidade goianiense. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua promulgação.

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MU-
NICIPAL DE GOIÂNIA, aos 4 dias do mês de dezembro de 
2007. 

DEIVISON COSTA
Presidente

DECRETO LEGISLA TIVO N° 043,
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2007.

Concede ao Engenheiro Sérgio de Souza Queiroz 
Capps, Título Honorífico de Cidadania Goiani-
ense. 

A Câmara Municipal de Goiânia aprova e promulga o se-
guinte Decreto Legislativo: 

Art. 1°. Fica concedido ao Engenheiro SÉRGIO DE 
SOUZA QUEIROZ CAPPS o Título Honorífico de Cidadania Go-
ianiense, pelos relevantes serviços prestados à comunidade desta 
Capital. 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua promulgação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE GOIÂNIA, aos 4 dias do mês de dezembro de 
2007. 

DEIVISON COSTA
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO N° 044,
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2007.

Concede o Título Honorífico de Cidadania Goia-
niense ao Sr. Lamartine Reginaldo da Silva Júni-
or.

A Câmara Municipal de Goiânia aprova e promulga o se-
guinte Decreto Legislativo: 

Art. 1°. Fica concedido o Título Honorífico de Cidada-
nia Goianiense ao Sr. Lamartine Reginaldo da Silva Júnior, pelos 
relevantes serviços prestados à comunidade goianiense. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua promulgação. 

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MU-
NICIPAL DE GOIÂNIA, aos 4 dias do mês de dezembro de 
2007. 

DEIVISON COSTA
Presidente

DECRETO LEGISLA TIVO N° 045,
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2007.

Concede o Título Honorífico de Cidadania Goia-
niense ao Sr. Everson Maurício Mendes Maga-
lhães. 

A Câmara Municipal de Goiânia aprova e promulga o se-
guinte Legislativo:

Art. 1°. Fica concedido o Título Honorífico de Cidada-
nia Goianiense ao Sr. Everson Maurício Mendes Magalhães, pe-
los relevantes serviços prestados à comunidade Goianiense. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua promulgação.

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MU-
NICIPAL DE GOIÂNIA, aos 4 dias do mês de dezembro de 
2007. 

DEIVISON COSTA
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO N° 046,
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2007.

Concede o Título Honorífico de Cidadania Goia-
niense ao Senhor Luiz Inácio Lula da Silva. 

A Câmara Municipal de Goiânia aprova e promulga o se-
guinte Legislativo:

Art. 1º Fica concedido o Título Honorífico de Cidadania 
Goianiense ao Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, pelos relevantes 
serviços prestados a benefício do Município de Goiânia.
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Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
sua promulgação.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MU-
NICIPAL DE GOIÂNIA, aos 4 dias do mês de dezembro de 
2007. 

DEIVISON COSTA
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO N° 047,
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2007.

Concede o Título de Cidadão Goianiense ao Se-
nhor Leonardo Carlos da Silva Prudente. 

A Câmara Municipal de Goiânia aprova e promulga o se-
guinte Legislativo:

Art. 1°. Fica concedido o Título de Cidadão Goianiense, 
ao Senhor Leonardo Carlos da Silva Prudente, pelos serviços pres-
tados a este Município. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua promulgação.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MU-
NICIPAL DE GOIÂNIA, aos 4 dias do mês de dezembro de 
2007. 

DEIVISON COSTA
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO N° 048,
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2007.

Concede o Título de Cidadania Goianiense ao Se-
nhor Sebastião Donizete de Carvalho. 

A Câmara Municipal de Goiânia aprova e promulga o se-
guinte Decreto Legislativo:

Art. 1°. Fica concedido o Título Honorífico de Cidada-
nia Goianiense ao Senhor Sebastião Donizete de Carvalho, pelos 
relevantes serviços prestados ao Município de Goiânia. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua promulgação.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MU-
NICIPAL DE GOIÂNIA, aos 4 dias do mês de dezembro de 
2007. 

DEIVISON COSTA
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO N° 049,
DE 06 DE DEZEMBRO DE 2007.

Fixa o número de Vereadores para a Legislatura 
2009/2012. 

A Câmara Municipal de Goiânia, com fundamento no 
inc. IV, alínea “b”, do artigo 29 da Constituição Federal, e § 52 do 
artigo 61, da Lei Orgânica do Município de Goiânia, Aprova e Pro-
mulga o seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1°. Fica fixado em 35 (trinta e cinco) o número de 
Vereadores Município de Goiânia, para a legislatura 2009/2012. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua promulgação, revogando as disposições em contrário. 

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE GOIÂNIA, aos 6 dias do mês de dezembro de 
2007. 

DEIVISON COSTA
Presidente

EXTRATO DO CONVÊNIO N° ___/2007

1. LOCAL E DATA: 06.12.2007
 
2. CONVENENTES: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, com a Assistência da Pro-
curadoria Geral do Município, e interveniência das SECRE-
TARIAS MUNICIPAIS DE HABITAÇÃO E PLANEJAMEN-
TO, DA AMMA E DA COMPAV, e BUENA VISTA EMPRE-
ENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. 

3. OBJETO: A parceria entre o Poder Público Municipal e a ini-
ciativa privada com a finalidade de promoverem o parcelamento 
das seguintes glebas de terras: BUENA VISTA I, com área total 

2589.441,53 m  (quinhentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e 
quarenta e um vírgula cinqüenta e três metros quadrados) e área 

2parcelável de 558.880,19 m  (quinhentos e cinqüenta oito mil, oi-
tocentos e oitenta vírgula dezenove metros quadrados), sendo 
composta por 1.324 (um mil trezentos e vinte e quatro) lotes; 

2BUENA VISTA II, com área total 925.148,40 m  (novecentos e 
vinte cinco mil cento e quarenta e oito vírgula quarenta metros 

2quadrados) e área parcelável de 738.723,48 m  (setecentos e trinta 
e oito mil, setecentos e vinte três vírgula quarenta e oito metros 
quadrados), sendo composta por 1538 (um mil quinhentos e trinta 

2e oito) lotes e BUENA VISTA IV, com área total 742.340,08 m  
(setecentos e quarenta e dois mil trezentos e quarenta, vírgula ze-

2ro oito metros quadrados) e área parcelável de 654.145,24 m  (se-
iscentos e cinqüenta e quatro mil, cento e quarenta e cinco vírgula 
vinte e quatro metros quadrados), sendo composta por 1.456 (um 
mil quatrocentos e cinquenta e seis) lotes, situadas na Fazenda Sa-
linas, localizada às margens da BR-060, região sudoeste deste Mu-
nicípio. Os parcelamentos citados são de propriedade do 
LOTEADOR e totalizam 4.318 (quatro mil trezentos e dezoito) lo-
tes. 

4. PRAZO: O prazo estipulado para vigência do presente Convê-
nio será a partir da data de sua assinatura até 31/12/2008, podendo 
ser prorrogado através de Termo Aditivo. 

5. PREÇO: O valor da contrapartida do MUNICÍPIO será de R$ 
5.221.925,48 (cinco milhões, duzentos e vinte e hum mil, nove-
centos e vinte cinco reais e quarenta e oito centavos), de acordo 
com a avaliação realizada, pela Comissão Especial de Avaliação 
da Prefeitura Municipal de Goiânia, na forma de isenção de taxas 
e execução dos serviços e das obras do Sistema de captação de 
águas pluviais, de terraplenagem e de pavimentação, meios-fios e 
sarjetas.

EXTRATO
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6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
2007.29.50.16.482.0021.2011.449061.00.20
 
7.  PROCESSO: 31404177/2007;  31408661/2007;  
31409004/2007. 

TERMO DE COMPROMISSO

Termo de compromisso que fazem, de um lado O 
MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, pessoa jurídica de Direito Público 
Interno, com sede no Paço Municipal, sito à Av. PL-1, Quadra 
APM-9, Lote 02, Park Lozzandes, nesta cidade de Goiânia, capi-
tal do Estado de Goiás, inscrito no CNPJ/MF, sob o n° 
01.612.092/0001-23, a seguir denominado simplesmente 
MUNICÍPIO, neste ato representado por seu Prefeito Municipal 
Dr. IRIS REZENDE MACHADO, brasileiro, casado, advoga-
do, portador da CPF/MF N° 002.472-25 e RG n° 23929-1291416 
- SSP-GO 2ª via, devidamente assistido pelo Procurador Geral, 
Dr. MARCONI SERGIO DE AZEVEDO PIMENTEIRA, bra-
sileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB-GO sob o n° 
11.641, portador do CPF/MF n° 463.456.201-49 e RG n° 
15.862.515, SSP-GO, e do outro lado, VICENTE RODRI-
GUES DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro, casado, fazendeiro, 
portador da CI n° 44.874, SSP-GO e do CPF n° 042.580.538-72, 
residente e domiciliado na Avenida T-1, n° 2107, Setor Bueno, Go-
iânia - Goiás, CEP 74.215-100 e Outros e como Interveniente Ga-
rantidor a empresa TEODORO E CAETANO EMPREEN-
DIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° 03.671.404/0001-03, com sede na Rua Rui 
Brasil Cavalcante, nº 571, Setor Oeste, Goiânia-GO, neste ato re-
presentada por seu Diretor, ERNESTO TEODORO DE 
MORAES FILHO, brasileiro, empresário, divorciado, portador 
da CI n° 22.560-SSP/GO, e do CPF/MF n° 062.597.071-34.
 

Firmam o presente TERMO DE COMPROMISSO, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA

A Empresa acima mencionada, já devidamente qualifi-
cada, com a assinatura do presente termo se compromete, de acor-
do com a solicitação da Procuradoria Geral do Município e frente 
a edição do Decreto n° 1.326/05, de 13 de abril de 2005, e Portaria 
Normativa, bem como Portaria Conjunta n° 01 da Secretaria do 
Planejamento e Procuradoria Geral do Município, datada de 
14.11.05, a atender as exigências ali contidas para o fim de obten-
ção da autorização para a aprovação do loteamento de sua propri-
edade, denominado Residencial Buena Vista I, zona urbana de 
Goiânia: Executar as obras de PAVIMENTAÇÃO ASFÁL-
TICA, GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS E SARJETAS, do 
sistema viário do projeto urbanístico do mencionado lotea-
mento, aprovado pela Secretaria de Planejamento. 

CLÁUSULA SEGUNDA

As Empresas acima qualificadas, para a garantia da exe-
cução da obra mencionada na cláusula primeira, anexa ao presen-
te Nota Promissória n° 01/01 , no valor de R$ 2.537.320,16 (Dois 
milhões quinhentos e trinta e sete mil trezentos e vinte reais e 
dezesseis centavos), datada de 22/10/2007, com vencimento em 
22 de outubro de 2009, para conforme parecer a tabela das folhas 
_____ a ____ dos processos n° 31409799 / 31408661 / 31404177 
/ 31409004. Fica acordado entre as partes envolvidas neste, que 

após a entrega das referidas obras, a Nota Promissória deverá ser 
devolvidas às empresas. 

CLÁUSULA TERCEIRA

Em contrapartida o MUNICÍPIO se compromete, atra-
vés da Procuradoria Geral do Município, a dar prosseguindo aos 
processos da liberação do decreto de aprovação do referido lotea-
mento, de interesse da Compromissada acima já mencionadas, 
ora em andamento na Prefeitura. 

CLÁUSULA QUARTA

Fica estabelecido, entre as compromissadas, que as 
obras acima mencionadas terão um prazo de execução e conclu-
são de 04 (quatro) anos, a contar da data do decreto de aprovação 
do parcelamento. 

CLÁUSULA QUINTA

Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia, Capital de esta-
do de Goiás, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 
Termo de Compromisso.
 

E, por estarem Justos e compromissados, firmam o pre-
sente instrumento em 02 (duas) vias, na presença das testemunhas 
abaixo. 

Goiânia,18 de dezembro de 2007.

PREFEITO MUNICIPAL
IRIS REZENDE

PROCURADOR GERAL
MARCONI SÉRGIO DE AZEVEDO PIMENTEIRA

Pelos LOTEADORES

Vicente Rodrigues de Oliveira Filho
e Outros

LOTEADOR

Teodoro e Caetano Ltda.
INTERVENIENTE

TERMO DE COMPROMISSO

Termo de compromisso que fazem, de um lado, O 
MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, pessoa jurídica de Direito Público 
Interno, com sede no Paço Municipal, sito à Av. PL-1, Quadra 
APM-9, Lote 02, Park Lozzandes, nesta cidade de Goiânia, capi-
tal do Estado de Goiás, inscrito no CNPJ/MF, sob o n° 
01.612.092/0001-23, a seguir denominado simplesmente 
MUNICÍPIO, neste ato representado por seu Prefeito Municipal 
Dr. IRIS REZENDE MACHADO, brasileiro, casado, advoga-
do, portador da CPF/MF N° 002.472-25 e RG n° 23929-1291416 
- SSP-GO 2ª via, devidamente assistido pelo Procurador Geral, 
Dr. MARCONI SERGIO DE AZEVEDO PIMENTEIRA, bra-
sileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB-GO sob o n° 
11.641, portador do CPF/MF n° 463.456.201-49 e RG n° 
15.862.515, SSP-GO, e do outro lado, VICENTE RODRI-
GUES DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro, casado, fazendeiro, 
portador da CI n° 44.874 SSP-GO e do CPF n° 042.580.538-72, 
residente e domiciliado na Avenida T-1, n° 2107, Setor Bueno, Go-
iânia - Goiás, CEP 74.215-100 e Outros, e como Interveniente Ga-

TERMOS
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rantidor a empresa TEODORO E CAETANO EMPREEN-
DIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° 03.671.404/0001-03, com sede na Rua Rui 
Brasil Cavalcante, n° 571, Setor Oeste, Goiânia-GO, neste ato re-
presentada por seu Diretor, ERNESTO TEODORO DE 
MORAES FILHO, brasileiro, empresário, divorciado, portador 
da CI n° 22.560-SSP/GO, e do CPF/MF n° 062.597.071-34. 

Firmam o presente TERMO DE COMPROMISSO, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA

A Empresa acima mencionada, já devidamente qualifi-
cada, com a assinatura do presente termo se compromete, de acor-
do com a solicitação da Procuradoria Geral do Município e frente 
a edição do Decreto n° 1.326/05, de 13 de abril de 2005, e Portaria 
Normativa, bem como Portaria Conjunta n° 01 da Secretaria do 
Planejamento e Procuradoria Geral do Município, datada de 
14.11.05, a atender as exigências ali contidas para o fim de obten-
ção da autorização para a aprovação do loteamento de sua propri-
edade, denominado Residencial Buena Vista III, zona urbana de 
Goiânia: Executar as obras de PAVIMENTAÇÃO ASFÁL-
TICA, GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS E SARJETAS, do 
sistema viário do projeto urbanístico do mencionado lotea-
mento, aprovado pela Secretaria de Planejamento. 

CLÁUSULA SEGUNDA

As Empresas acima qualificadas, para a garantia da exe-
cução da obra mencionada na cláusula primeira, anexa ao presen-
te Nota Promissória n° 01/01 , no valor de R$ 3.392.194,63 (Três 
milhões trezentos e noventa e dois mil cento e noventa e qua-
tro reais sessenta e três centavos), datada de 22/10/2007 com 
vencimento em 22 de outubro de 2009, para conforme parecer a ta-
bela das folhas _____ a ______ dos processos n° 31409799 / 
31408661 / 31404177 / 31409004. Fica acordado entre as partes 
envolvidas neste, que após a entrega das referidas obras, a Nota 
Promissória deverá ser devolvidas às empresas. 

CLÁUSULA TERCEIRA

Em contrapartida o MUNICÍPIO se compromete, atra-
vés da Procuradoria Geral do Município, a dar prosseguindo aos 
processos da liberação do decreto de aprovação do referido lotea-
mento, de interesse da Compromissada acima já mencionadas, 
ora em andamento na Prefeitura. 

CLÁUSULA QUARTA

Fica estabelecido, entre as compromissadas, que as 
obras acima mencionadas terão um prazo de execução e conclu-
são de 04 (quatro) anos, a contar da data do decreto de aprovação 
do parcelamento. 

CLÁUSULA QUINTA

Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia, Capital de esta-
do de Goiás, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 
Termo de Compromisso. 

E, por estarem Justos e
 compromissados, firmam o presente instrumento em 02 

(duas) vias, na presença das testemunhas abaixo. 

Goiânia,18 de dezembro de 2007.

PREFEITO MUNICIPAL
IRIS REZENDE

PROCURADOR GERAL
MARCONI SÉRGIO DE AZEVEDO PIMENTEIRA

Pelos LOTEADORES

Vicente Rodrigues de Oliveira Filho
e Outros

LOTEADOR

Teodoro e Caetano Ltda.
INTERVENIENTE

TERMO DE COMPROMISSO

Termo de compromisso que fazem, de um lado, O 
MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, pessoa jurídica de Direito Público 
Interno, com sede no Paço Municipal, sito à Av. PL-1, Quadra 
APM-9, Lote 02, Park Lozzandes, nesta cidade de Goiânia, capi-
tal do Estado de Goiás, inscrito no CNPJ/MF, sob o n° 
01.612.092/0001-23, a seguir denominado simplesmente 
MUNICÍPIO, neste ato representado por seu Prefeito Municipal 
Dr. IRIS REZENDE MACHADO, brasileiro, casado, advoga-
do, portador da CPF/MF N° 002.472-25 e RG n° 23929-1291416 
- SSP-GO 2ª via, devidamente assistido pelo Procurador Geral, 
Dr. MARCONI SERGIO DE AZEVEDO PIMENTEIRA, bra-
sileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB-GO sob o n° 
11.641, portador do CPF/MF n° 463.456.201-49 e RG n° 
15.862.515, SSP-GO, e do outro lado, VICENTE RODRI-
GUES DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro, casado, fazendeiro, 
portador da CI nº 44.874 SSP-GO e do CPF n° 042.580.538-72, re-
sidente e domiciliado na Avenida T-1, nº 2107, Setor Bueno, Goiâ-
nia - Goiás, CEP 74.215-100 e como Interveniente Garantidor a 
empresa TEODORO E CAETANO EMPREENDIMENTOS 
LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 03.671.404/0001-03, com sede na Rua Rui Brasil Caval-
cante, n° 571, Setor Oeste, Goiânia-GO, neste ato representada 
por seu Diretor, ERNESTO TEODORO DE MORAES 
FILHO, brasileiro, empresário, divorciado, portador da CI n° 
22.560-SSP/GO, e do CPF/MF n° 062.597.071-34. 

Firmam o presente TERMO DE COMPROMISSO, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA

A Empresa acima mencionada, já devidamente qualifi-
cada, com a assinatura do presente termo se compromete, de acor-
do com a solicitação da Procuradoria Geral do Município e frente 
a edição do Decreto n° 1.326/05, de 13 de abril de 2005, e Portaria 
Normativa, bem como Portaria Conjunta n° 01 da Secretaria do 
Planejamento e Procuradoria Geral do Município, datada de 
14.11.05, a atender as exigências ali contidas para o fim de obten-
ção da autorização para a aprovação do loteamento de sua propri-
edade, denominado Residencial Buena Vista IV, zona urbana de 
Goiânia: Executar as obras de PAVIMENTAÇÃO ASFÁL-
TICA, GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS E SARJETAS, do 
sistema viário do projeto urbanístico do mencionado lotea-
mento, aprovado pela Secretaria de Planejamento. 

CLÁUSULA SEGUNDA
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As Empresas acima qualificadas, para a garantia da exe-
cução da obra mencionada na cláusula primeira, anexa ao presen-
te Nota Promissória n° 01/01 , no valor de R$ 3.013.714,96 (Três 
milhões treze mil setecentos e quatorze reais e noventa e seis 
centavos), datada de 22/10/2007, com vencimento em 22 de outu-
bro de 2009 , para conforme parecer a tabela das folhas _____ a 
____ dos processos n° 31409799 / 31408661 / 31404177 / 
31409004. Fica acordado entre as partes envolvidas neste, que 
após a entrega das referidas obras, a Nota Promissória deverá ser 
devolvidas às empresas. 

CLÁUSULA TERCEIRA

Em contrapartida o MUNICÍPIO se compromete, atra-
vés da Procuradoria Geral do Município, a dar prosseguindo aos 
processos da liberação do decreto de aprovação do referido lotea-
mento, de interesse da Compromissada acima já mencionadas, 
ora em andamento na Prefeitura. 

CLÁUSULA QUARTA

Fica estabelecido, entre as compromissadas, que as 
obras acima mencionadas terão um prazo de execução e conclu-
são de 04 (quatro) anos, a contar da data do decreto de aprovação 
do parcelamento. 

CLÁUSULA QUINTA

Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia, Capital de esta-
do de Goiás, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 
Termo de Compromisso. 

E, por estarem Justos e compromissados, firmam o pre-
sente instrumento em 02 (duas) vias, na presença das testemunhas 
abaixo. 

Goiânia,18 de dezembro de 2007.

PREFEITO MUNICIPAL
IRIS REZENDE

PROCURADOR GERAL
MARCONI SÉRGIO DE AZEVEDO PIMENTEIRA

Pelos LOTEADORES

Vicente Rodrigues de Oliveira Filho
e Outros

LOTEADOR

Teodoro e Caetano Ltda.
INTERVENIENTE

AMMA

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2007.

Ratifico, nos termos da justificativa da Diretoria Admi-
nistrativa Financeira, dos documentos contidos nos autos, e, do 
Parecer Técnico da Assessoria Jurídica, a contratação da empresa 
TOTALSEG - TOTAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA no valor de R$ 25.647,50 
(VINTE E CINCO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SETE 
REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), com dispensa de licita-
ção, nos termos do art. 24, inc. IV da Lei Federal n° 8.666/93 e su-
as alterações posteriores. 

Cumpra-se, publique-se. 

PRESIDÊNCIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO 
MEIO AMBIENTE, aos 10 de dezembro de 2007. 

ADV. CLARISMINO LUIZ PEREIRA JUNIOR
PRESIDENTE

CGL

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 262/2007 

DATA ABERTURA: 08 de Janeiro de 2008 

HORÁRIO: 14:30 horas 

OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de materiais de consu-
mo hospitalar (eletrodo, gel p/ eletrocardiograma e outros), con-
forme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus 
Anexos. 

TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço por Item 

LOCAL DA SESSÃO DE ABERTURA: Sala de abertura da Co-
missão Geral de Licitação da Prefeitura Municipal de Goiânia, si-
tuada na Av. do Cerrado n° 999 - Parque Lozzandes - Paço Muni-
cipal - Mezanino - Torre Sul - Goiânia/GO. 

PROCESSO N°: 31617120/2007

INTERESSADO: COMURG

Retire e Acompanhe o edital: no site www.goiania.go.gov.br - 
Fone: (62) 3524-6320 / Fax: (62) 3524-6315, e-mail: 
cgl@cgl.goiania.go.gov.br 

Goiânia, 20 de dezembro de 2007.

Econ. Paulo Roberto Silva
Pregoeiro

Visto:

Renor Juriti Sampaio
Presidente da CGL

RESOLUÇÃO N° 009
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2007.

Institui a Comenda Municipal do Mérito Comu-
nicação Wilmar Alves. 

AVISO DE LICITAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL 
DE GOIÂNIA

RESOLUÇÃO
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A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA APROVA 
E PROMULGA SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

Art. 1º Fica instituída a Comenda do Mérito de Comuni-
cação Wilmar Alves. 

Art. 2°. A Comenda do Mérito de Comunicação Wilmar 
Alves destina-se a homenagear pessoas físicas e jurídicas que se 
tenham destacado na promoção e no exercício da comunicação, 
em defesa da democracia, da ética, da transparência e dos direitos 
humanos, por meio de atividades relacionadas com: 

I. a divulgação e veiculação da notícia nas suas variadas 
formas (escrita, televisiva, radiofônica e internet) com o registro 
fiel dos fatos de forma ética e transparente;

II. campanhas de formação e informação que auxiliam o 
pleno exercício cidadania, de forma independente, em defesa da 
democracia e na luta pelo respeito aos direitos humanos. 

Art. 3°. A Comenda do Mérito de Comunicação Wilmar 
Alves será concedida em conformidade com a Lei Orgânica do 
Município de Goiânia, art. 64, inciso XXI, emenda nº 002, de 
02/04/2001. 

Art. 4°. A Comenda do Mérito de Comunicação Wilmar 
Alves será concedida no mês de junho, a dois nomes, em Sessão 
Solene, no Plenário da Câmara Municipal de Goiânia, em cerimô-
nia a se realizar nas atividades alusivas ao dia 01 de junho. 

§ 1°. Os agraciados receberão, das mãos do Presidente 
da Câmara Municipal de Goiânia e do Vereador ou da Vereadora 
propositor, diploma e medalha, na forma do cerimonial estabele-
cido por este parlamento. 

§ 2°. O diploma será assinado pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Goiânia e Vereador ou Vereadora propositor da con-
cessão, tendo espaço para assinatura do homenageado. 

Art. 5°. A Medalha da Comenda do Mérito de Comuni-
cação Wilmar Alves será aferida com as seguintes especificações 
permanentes: terá formato circular, com 4,5 mm de diâmetro e 2,5 
mm de espessura, será cunhada em metal inoxidável, tem no an-
verso ao centro o nome de Comenda do Mérito de Comunicação 
Wilmar Alves, figurando abaixo as datas do seu nascimento e mor-
te, e em alto relevo a imagem da Bandeira de Goiânia, no reverso, 
no centro o brasão e o nome da Câmara Municipal, embaixo o nú-
mero desta resolução e a data da sua promulgação. 

Parágrafo único. A Medalha lerá uma fita vermelha. 

Art. 6°. O diploma deverá ser confeccionado com os 
mesmos elementos artísticos e gráficos da medalha de que trata o 
artigo 5º.

 
Art. 7°. O Plenário escolherá 2 (dois) nomes dentre os 

apresentados pelos Vereadores e Vereadoras.

Art. 8°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua pro-
mulgação, revogando as disposições em contrário. 

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE GOIÂNIA, aos 4 dias do mês de dezembro de 
2.007. 

DEIVISON COSTA
Presidente

EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO N° 038,
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2007.

Dispõe sobre a assistência religiosa em estabele-
cimentos civis e militares de internação coletiva.

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA APROVA 

E EU PROMULGO A SEGUINTE EMENDA À LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA:
 

Art. 1º. O artigo 3º fica acrescido do inciso VII, com a se-
guinte redação:

 
“Art. 3º... 

VII - O acesso de religiosos de qualquer confissão 
e previamente identificados, às dependências in-
ternas dos estabelecimentos civis e militares de in-
ternação coletiva, para a prestação da assistência as-
segurada pelo artigo 5º, inciso VII, da Constituição 
Federal, dar-se-á mediante solicitação do próprio 
interno ou de seus familiares, estando condiciona-
da à prévia autorização do médico responsável, o 
acesso às unidades e centros de tratamento intensi-
vo. 

Art. 2°. Esta Emenda à Lei Orgânica do Município entra 
em vigor na data de sua promulgação. 

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE GOIÂNIA, aos 4 dias do mês de dezembro de 
2.007. 

DEIVISON COSTA
Presidente

AMMA

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A empresa FERNANDA DE JESUS FELIPE torna pú-
blico que requereu da Agência Municipal do Meio Ambiente - 
AMMA, processo n° 32501702, a Licença Ambiental Simplifica-
da para a atividade de SALÃO DE BELEZA na Rua Ministro Gui-
marães Natal nº 564, Qd. 30, Lt. 01, Setor Criméia Oeste, 
GOIÂNIA-GO.

EMENDA À LEI ORGÂNICA

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

Diário Oficial
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