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Controladoria Geral do Município 

 

 

 

Ouvidoria Geral 

+ Descrição do serviço 

A Controladoria Geral do Município trata de assuntos relacionados a todo 

Poder Executivo Municipal e não apenas de temas relativos ao órgão. A 

Ouvidora-geral do Município tem como principal missão ouvir a sociedade e 

mensurar a sua percepção acerca da qualidade dos serviços públicos e 

auxiliar o planejamento, acompanhamento e correção dos pontos críticos na 

gestão. Para isso, a Ouvidoria Geral recebe denúncias, solicitações, 

sugestões, reclamações e elogios referentes aos serviços públicos 

municipais em geral, que envolvam ações de agente, órgãos e entidades. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Prazo de atendimento de até 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 10 

dias mediante justificativa. Na impossibilidade de oferecimento de resposta 

conclusiva no prazo anterior, a Ouvidoria Geral comunicará ao cidadão, 

acerca dos encaminhamentos realizados e das etapas e prazos previstos 

para o encerramento da manifestação. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Para registrar uma demanda na Ouvidoria Geral, o cidadão pode utilizar os 

seguintes meios: 

• Pessoalmente na Ouvidoria Geral, localizada no Paço Municipal – 

Avenida do Cerrado, n. 999, Bloco. C, 1º andar, Park Lozandes. 

• Pela internet, clicando aqui 

• Por e-mail: ouvg@goiania.go.gov.br. 

• Pelo telefone: (62) 3524-4072. 

Os requisitos para análise e atendimento das manifestações, no caso de 

denúncias, reclamações e solicitações, são os seguintes: 

OUVIDORIA E ATENDIMENTO 

https://www12.goiania.go.gov.br/ouvidoria-e-sic/ouvidoria-e-atendimento/
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• A manifestação deve conter elementos mínimos indispensáveis à sua 

apuração (autoria e materialidade); 

• Exposição dos fatos conforme a verdade; – Proceder com lealdade, 

urbanidade e boa-fé; 

• Não agir de modo temerário; 

• Prestar as informações que lhe forem solicitadas. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• RECEBIMENTO – Cadastramento no sistema eletrônico interno da Ouvidoria 

Geral; 

• ANÁLISE – O Ouvidor analisa e valida a manifestação quanto ao seu conteúdo, 

se é o caso de sigilo e qual o órgão adequado para a resposta. Se não for 

possível a validação, a Ouvidoria entra em contato com o demandante e solicita 

complemento de informações. 

• ENCAMINHAMENTO – A demanda é transferida para o órgão/entidade para que 

apresente a sua resposta. 

• MONITORAMENTO – A Ouvidoria Geral recebe e avalia a qualidade da resposta 

da demanda. 

• RESPOSTA AO DEMANDANTE – Após validar a resposta enviada pelo 

interlocutor local, a Ouvidoria Geral encaminha para o demandante, informando 

os procedimentos adotados no tratamento de sua demanda. 

• CONCLUSÃO – Uma demanda somente será finalizada após a resposta 

conclusiva e com o efetivo envio ao demandante. Após a conclusão a Ouvidoria 

geral analisa a manifestação, buscando identificar os pontos críticos e possíveis 

melhorias. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Através da Internet, pessoalmente, ou via telefone. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Ouvidoria Geral – Controladoria Geral do Município de Goiânia 

Responsável: Rejane Cesário Mesquita Carvalho – Ouvidora Geral 

Endereço: Paço Municipal – Avenida do Cerrado, n. 999, Bloco. C, 1º andar, 

Park Lozandes. 
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Telefone: (62) 3524-4072 

Horário de Funcionamento: de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00 

horas. 
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Secretaria Municipal de Administração 

 

 

 

Concursos e Processos Seletivos 

+ Descrição do serviço 

Portal de Informações sobre Concursos Municipais, Processos Seletivos e 

Processos Seletivos Simplificados. Neste Portal você encontra todos os 

Concursos e Seleções em situações de vigência e/ou encerrados, publicados 

pela Prefeitura, Secretarias ou Órgãos. Nele é possível fazer agendamentos, 

tirar dúvidas, acompanhar as atualizações, baixar documentos oficiais e 

muito mais. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Para dúvidas ou outras manifestações, utilize o nosso Fale Conosco, Clique 

Aqui. 

 

 

 

Portal do Servidor 

+ Descrição do serviço 

O portal do servidor foi desenvolvido para ser um instrumento de 

comunicação entre a Secretaria de Administração e Recursos Humanos 

(SMARH) e o servidor público da Prefeitura de Goiânia. 

Consulte: 

• Contracheque; 

• Dados Pessoais; 

• Dados de dependentes; 

• Informações sobre cargo; 

• Lotação; 

• Consulta de habilitação; 

INFORMAÇÕES E PUBLICAÇÕES 

ATENDIMENTO AO SERVIDOR 

https://www.goiania.go.gov.br/sistemas/sicon/html/fale.htm
https://www.goiania.go.gov.br/sistemas/sicon/html/fale.htm
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• Consulta de Capacitação 

• Consulta de Benefícios; 

• Emissão de Cédula C para fins de imposto de renda; 

• Gestão de visitas a unidades educacionais; 

• Afastamento; 

• Férias; 

Entre outros. 
 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Serviço Online. (clique aqui) 

 

 

 

Consulta às Leis e Decretos 

+ Descrição do serviço 

Disponibilização de acesso ao sistema de Consulta de Leis e Decretos por 

Número, Ano e Assunto de forma simples e intuitiva. Além disso, você 

também tem acesso simplificado a todas as leis mais buscadas pelos 

usuários. 

• Em caso de dúvidas poderá ser solicitado auxílio via presencial, telefone 

ou e-mail, junto a Gerência de Consolidação Legislativa; 

• Os documentos solicitados serão encaminhados por e-mail. 
 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Ter dados para subsidiar a pesquisa, como exemplo: data, assunto, nomes, 

palavras-chave, etc. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Online: Acessando a página de Legislação Municipal; (clique para acessar) 

Presencialmente: Através da Gerência de Consolidação Legislativa da Casa 

Civil, localizada no Paço Municipal. 

Por telefone: 62 3524-3358 

Por e-mail: gabinetecivil@gmail.com 

LEGISLAÇÃO E ATOS 

https://www.goiania.go.gov.br/sistemas/saces/asp/saces00000f0.asp?sigla=sipsm
https://www12.goiania.go.gov.br/casa-civil/legislacao-municipal/
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+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Presencial: Gerência de Consolidação Legislativa da Diretoria Técnico-

Legislativa da Superintendência da Casa Civil e Articulação Política 

Avenida do Cerrado, 999 – Bloco F, 2º Andar – Palácio das Campinas 

Venerando de Freitas Borges das 08h às 12h e 14h às 18h. 

E-mail: gabinetecivil@gmail.com 

Fone: 62 3524-3358 

 

 

 

Consignação em Folha 

+ Descrição do serviço 

Acesso ao sistema de consignação em folha. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Serviço Online 

 

  

GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 
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Secretaria Municipal de Assistência Social 

 

 

 

Programa Bolsa Família 

+ Descrição do serviço 

O Bolsa Família é um programa que contribui para o combate à pobreza e à 

desigualdade no Brasil. É um programa de transferência direta de renda 

direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. 

Foi utilizado um limite de renda para definir esses dois patamares. Assim, 

podem fazer parte do Programa: 

Todas as famílias com renda por pessoa de até R$ 89,00 mensais; 

Famílias com renda por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais, desde 

que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos. 

O programa busca garantir a essas famílias o direito à alimentação e o 

acesso à educação e à saúde. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Para se candidatar ao programa, é necessário que a família esteja inscrita 

no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com seus 

dados atualizados há menos de 2 anos. 

Onde realizar o cadastro: 

CRAS – Centro de Referência em Assistência Social no município e solicitar 

o cadastramento. 

• CRAS Vila Isaura 

Endereço: Rua 09 esq. c/ Rua 12 Qd: A Lt: 14/16, Vila Isaura 

Fone: 3524-8514 

E-mail: crasvilaizaura@gmail.com 

• CRAS Vila Canaã 

Endereço: Rua Langendoeffer, Quadra 01, Lote 01, Praça Jorge Carneiro, 

Vila Nova Canaã 

Fone: 3558-7567 

E-mail: crascanaa@gmail.com 

Assistência Social 
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• CRAS Vila Redenção 

Endereço: Rua R-07 esq. c/ Alameda Jardim Botânico Qd: 35, Vila Redenção 

Fone: 3524-3109 

E-mail: crasvilaredencao@gmail.com 

• CRAS Bairro Floresta 

Endereço: Av. da Conquista Qd: 25 sn, Bairro Floresta 

Fone: 3524-3469 

E-mail: crasfloresta2@gmail.com 

• CRAS Recanto do Bosque 

Endereço: Rua RB-20 AMP-26, Setor Recanto do Bosque 

Fone: 3524-3513 

E-mail: crasrecantodobosque17@gmail.com 

• CRAS Conjunto Baliza 

Endereço: Rua BL-11 Qd: B-08 s/n, Conjunto Baliza 

Fone: 3288-0108 

E-mail: crasbalizagoiania@gmail.com 

• CRAS Jardim Curitiba II 

Endereço: Rua JC-22 qd: 12-A Lt: 01/15, Jardim Curitiba II 

Fone: 3298-2586 

E-mail: crascuritiba.go@gmail.com 

• CRAS Vila União 

Endereço: Rua U-47 s/n, Vila União 

Fone: 3524-1766 

E-mail: crasuniaogoiania2@gmail.com 

• CRAS Jardim Novo Mundo 

Endereço: Rua do Ouro, Chácara 329, Jardim Novo Mundo 

Fone: 3524-1725 

E-mail: crasnovomundo@gmail.com 

• CRAS Conjunto Vera Cruz II 

Endereço: Rua Leopoldo de Bulhões, qd 100, Conjunto Vera Cruz II 

Fone: 3524-2451 

E-mail: crasveracruz2@gmail.com 
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• CRAS Recanto das Minas Gerais 

Endereço: Rua SR-1, Chácara 07, recanto das Minas Gerais 

Fone: 3524-5022 

E-mail: crasrecantominasgerais@gmail.com 

• CRAS Real Conquista 

Endereço: Avenida Real Conquista, APM-10, Residencial Real Conquista 

Fone: 3524-2451 

E-mail: crasrealconquista@gmail.com 

• CRAS Jardins do Cerrado 

Endereço: Rua Flor da Noite, APM-4, Jardins do Cerrado III 

Fone: 3577-3444 

E-mail: crascerrado@gmail.com 

• CRAS Capuava 

Endereço: Rua Borba Gato, n 367, Setor Capuava 

Fone: 3524-8538 

E-mail: crascapuava@gmail.com 

• CRAS Jardim Primavera 

Endereço: Rua JP, Qd 54, Lt 20, Jardim Primavera 

Fone: 3524-3405 

E-mail: crasprimavera@gmail.com 

Para que a família possa ser cadastrada, é importante: 

Ter uma pessoa responsável pela família para responder às perguntas do 

cadastro. Essa pessoa deve fazer parte da família, morar na mesma casa e 

ter pelo menos 16 anos. Para o responsável pela família, de preferência uma 

mulher, é necessário o CPF ou Título de Eleitor. 

Documentos que se deve apresentar para ser inserido no Cadastro Único: 

• Certidão de Nascimento; 

• Certidão de Casamento; 

• CPF – Cadastro de Pessoa Física; 

• Documento de identidade – RG; 

• Carteira de Trabalho; 
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• Título de Eleitor; 

• RANI – Certidão Administrativa de Nascimento de Indígena; 

• Comprovante de residência. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Essas são as etapas e condições que se deve cumprir para ser aprovado no 

Bolsa Família. 

• Cadastrar a família no Cadastro Único; 

• Ser aprovado na seleção do Ministério do Desenvolvimento Social de 

Combate à Fome (MDS); 

• Se houver gestante na família, ela precisa comparecer às consultas de 

pré-natal estabelecidas pelo Ministério da Saúde (MS); 

• Se houver mãe em período de amamentação, ela deve comparecer a 

atividades educativas promovidas pelo Ministério da Saúde sobre 

aleitamento materno saudável; 

• Manter em dia o cartão de vacinação das crianças entre 0 e 7 anos; 

• Acompanhar a saúde de mulheres entre 14 e 44 anos; 

• Garantir pelo menos 85% de frequência escolar a crianças e 

adolescentes de 6 a 15 anos, e de 75% a adolescentes de 16 e 17 anos. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

• A inscrição no Cadastro Único não garante a entrada imediata no Bolsa 

Família. A seleção das famílias é feita por um sistema informatizado, a 

partir dos dados que elas informaram no Cadastro Único e das regras 

do programa. Não há interferência de ninguém nesse processo. 

• A concessão do benefício depende de quantas famílias já foram 

atendidas no município, em relação à estimativa de famílias pobres feita 

para essa localidade. Além disso, o governo federal precisa respeitar o 

limite orçamentário do programa. 

• As famílias selecionadas recebem um cartão de saque, o Cartão Bolsa 

Família, emitido pela Caixa Econômica Federal (CAIXA) e enviado para 

a casa delas pelos Correios. Junto com o cartão, a família recebe um 
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panfleto com explicações sobre como ativá-lo, o calendário de saques 

do Bolsa Família e outras informações. 

• O Bolsa Família é dinâmico, isto é, todos os meses, há famílias que 

entram e outras que saem do programa. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Secretária Municipal de Assistência Social – SEMAS 

Responsável: Mizair Jefferson da Silva 

Endereço: Rua 25A – s/n – Setor: Aeroporto 

Goiânia – Goiás 

CEP: 74070-150 

Telefone: 62- 3524.2635 

 

 

 

Benefício da Prestação Continuada 

+ Descrição do serviço 

O Benefício de Prestação Continuada- BPC da Lei Orgânica da Assistência 

Social- LOAS (BPC) é a garantia de um salário mínimo mensal ao idoso 

acima de 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade com 

impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo 

prazo (aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos), que 

o impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em 

igualdade de condições com as demais pessoas. 

Compete ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 

e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a sua operacionalização. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Tem direito ao BPC o brasileiro, nato ou naturalizado, e as pessoas de 

nacionalidade portuguesa, desde que, em todos os casos, comprovem 

residência no Brasil e renda por pessoa do grupo familiar seja inferior a ¼ 

de salário mínimo vigente e se encaixem em uma das seguintes condições: 

Pessoa idosa, com idade de 65 (sessenta e cinco) anos ou mais. 

Assistência Social 
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Pessoa com deficiência, de qualquer idade, entendida como aquela que 

apresenta impedimentos de longo prazo (aqueles que produzem efeitos pelo 

prazo mínimo de 02 (dois) anos) de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com 

as demais pessoas. 

O BPC não pode ser acumulado com outro benefício no âmbito da 

Seguridade Social (como, por exemplo, o seguro desemprego, a 

aposentadoria e a pensão) ou de outro regime, exceto com benefícios da 

assistência médica, pensões especiais de natureza indenizatória e a 

remuneração advinda de contrato de aprendizagem. É necessário alertar 

que agora o beneficiário deverá DECLARAR que não recebe outro benefício 

no âmbito da Seguridade Social. 

O cidadão pode procurar o Centro de Referência de Assistência Social 

(Cras) de seu município para receber as informações sobre o BPC e os 

apoios necessários para requerê-lo, pois precisa estar cadastrado na 

inscrição no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal – 

CadÚnico. Caso já esteja cadastrado, necessário o agendamento junto ao 

Inss pelo telefone 135 da Central de Atendimento da Previdência Social 

(ligação gratuita) ou pela internet, pelo do site www.previdencia.gov.br. 

Onde realizar o cadastro: 

CRAS – Centro de Referência em Assistência Social no município e solicitar 

o cadastramento. 

• CRAS Vila Isaura 

Endereço: Rua 09 esq. c/ Rua 12 Qd: A Lt: 14/16, Vila Isaura 

Fone: 3524-8514 

E-mail: crasvilaizaura@gmail.com 

• CRAS Vila Canaã 

Endereço: Rua Langendoeffer Qd: 01 Lt: 01 Praça Jorge Carneiro, Vila Nova 

Canaã 

Fone: 3558-7567 

E-mail: crascanaa@gmail.com 
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• CRAS Vila Redenção 

Endereço: Rua R-07 esq. c/ Alameda Jardim Botânico Qd: 35, Vila Redenção 

Fone: 3524-3109 

E-mail: crasvilaredencao@gmail.com 

• CRAS Bairro Floresta 

Endereço: Av. da Conquista Qd: 25 sn, Bairro Floresta 

Fone: 3524-3469 

E-mail: crasfloresta2@gmail.com 

• CRAS Recanto do Bosque 

Endereço: Rua RB-20 AMP-26, Setor Recanto do Bosque 

Fone: 3524-3513 

E-mail: crasrecantodobosque17@gmail.com 

• CRAS Conjunto Baliza 

Endereço: Rua BL-11 Qd: B-08 s/n, Conjunto Baliza 

Fone: 3288-0108 

E-mail: crasbalizagoiania@gmail.com 

• CRAS Jardim Curitiba II 

Endereço: Rua JC-22 qd: 12-A Lt: 01/15, Jardim Curitiba II 

Fone: 3298-2586 

E-mail: crascuritiba.go@gmail.com 

• CRAS Vila União 

Endereço: Rua U-47 s/n, Vila União 

Fone: 3524-1766 

E-mail: crasuniaogoiania2@gmail.com 

• CRAS Jardim Novo Mundo 

Endereço: Rua do Ouro, Chácara 329, Jardim Novo Mundo 

Fone: 3524-1725 

E-mail: crasnovomundo@gmail.com 

• CRAS Conjunto Vera Cruz II 

Endereço: Rua Leopoldo de Bulhões, qd 100, Conjunto Vera Cruz II 

Fone: 3524-2451 

E-mail: crasveracruz2@gmail.com 
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• CRAS Recanto das Minas Gerais 

Endereço: Rua SR-1, Chácara 07, recanto das Minas Gerais 

Fone: 3524-5022 

E-mail: crasrecantominasgerais@gmail.com 

• CRAS Real Conquista 

Endereço: Avenida Real Conquista, APM-10, Residencial Real Conquista 

Fone: 3524-2451 

E-mail: crasrealconquista@gmail.com 

• CRAS Jardins do Cerrado 

Endereço: Rua Flor da Noite, APM-4, Jardins do Cerrado III 

Fone: 3577-3444 

E-mail: crascerrado@gmail.com 

• CRAS Capuava 

Endereço: Rua Borba Gato, n 367, Setor Capuava 

Fone: 3524-8538 

E-mail: crascapuava@gmail.com 

• CRAS Jardim Primavera 

Endereço: Rua JP, Qd 54, Lt 20, Jardim Primavera 

Fone: 3524-3405 

E-mail: crasprimavera@gmail.com 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Solicitá-lo ao INSS, por meio de Requerimento Próprio, que deve ser 

preenchido e assinado pelo requerente responsável legal; 

• Declarar, em formulário próprio, a composição do grupo familiar e 

comprovar renda inferior a 1/4 do salário mínimo mensal por pessoa da 

família; 

• No caso das pessoas idosas, comprovar a idade mínima de 65 anos; 

• No caso das pessoas portadoras de deficiência, ter a sua condição de 

incapacitada para a vida independente e para o trabalho atestada pela 

perícia médica do INSS; 
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• Os portadores de deficiência deverão aguardar a convocação do INSS 

para a realização da perícia médica; 

• O requerimento, acompanhado da documentação, deverá ser entregue 

nos postos do INSS ou nos locais autorizados; 

• Portadores de deficiência e idosos deverão aguardar a comunicação 

pelo INSS, da concessão ou não do benefício. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

• Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 

• Agendamento junto ao INSS pelo telefone 135 da Central de 

Atendimento da Previdência Social (ligação gratuita) ou pela internet, 

pelo do site www.previdencia.gov.br. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Secretária Municipal de Assistência Social – SEMAS 

Responsável: Mizair Jefferson da Silva ( Secretário ) 

Endereço: Rua 25A – s/n – Setor: Aeroporto 

Goiânia – Goiás 

CEP: 74070-150 

Telefone: 62- 3524.2635 

 

 

 

Benefícios Eventuais 

+ Descrição do serviço 

Os Benefícios Eventuais são previstos pela Lei Orgânica de Assistência 

Social (LOAS) e oferecidos pelos municípios e Distrito Federal aos cidadãos 

e às suas famílias que não têm condições de arcar por conta própria com o 

enfrentamento de situações adversas ou que fragilize a manutenção do 

cidadão e sua família. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Para solicitar o Benefício Eventual, o cidadão deve procurar as unidades 

dos CRAS – Centro de referência de Assistência Social mais próximo no 

município ou no Distrito Federal. A oferta desses benefícios também pode 

Assistência Social 
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ocorrer por meio de identificação de pessoas e famílias em situação de 

vulnerabilidade nos atendimentos feitos pelas equipes da Assistência 

Social. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Os Benefícios Eventuais são caracterizados por suas ofertas que 

restabelecem de forma imediata as seguranças sociais garantidas às 

cidadãs e cidadãos que vivenciam situação temporária de vulnerabilidade. 

O benefício deve ser oferecido nas seguintes situações: 

• Nascimento: para atender as necessidades do bebê que vai nascer; 

apoiar a mãe nos casos em que o bebê nasce morto ou morre logo 

após o nascimento; e apoiar a família em caso de morte da mãe. 

• Morte: para atender as necessidades urgentes da família após a 

morte de um de seus provedores ou membros; atender as despesas 

de urna funerária, velório e sepultamento, desde que não haja no 

município outro benefício que garanta o atendimento a estas 

despesas. 

• Vulnerabilidade Temporária: para o enfrentamento de situações de 

riscos, perdas e danos à integridade da pessoa e/ou de sua família e 

outras situações sociais que comprometam a sobrevivência. 

• Calamidade Pública: para garantir os meios necessários à 

sobrevivência da família e do indivíduo, com o objetivo de assegurar 

a dignidade e a reconstrução da autonomia das pessoas e famílias 

atingidas. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Os Benefícios Eventuais são caracterizados por serem suplementares e 

temporários, prestados aos cidadãos e às famílias em casos de 

vulnerabilidade, através das unidades CRAS – Centro de Referência 

Assistência Social no município ou no Distrito Federal. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Secretária Municipal de Assistência Social – SEMAS 

Responsável: Mizair Jefferson da Silva ( Secretário ) 
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Endereço: Rua 25A – s/n – Setor: Aeroporto 

Goiânia – Goiás 

CEP: 74070-150 

Telefone: 62- 3524.2635 

 

 

 

Serviço de Gestão do Cadastro Único 

+ Descrição do serviço 

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro 

Único) é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa 

renda, permitindo que o governo conheça melhor a realidade 

socioeconômica dessa população. Nele são registradas informações como: 

características da residência, identificação de cada pessoa, escolaridade, 

situação de trabalho e renda, entre outras. 

Essas informações são utilizadas pelo Governo Federal, pelos Estados e 

pelos municípios para implementação de políticas públicas capazes de 

promover a melhoria da vida dessas famílias. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Devem estar cadastradas as famílias de baixa renda: 

• Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa; 

• Famílias com renda mensal total de até três salários mínimos; ou 

• Famílias com renda maior que três salários mínimos, desde que o 

cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas 

três esferas do governo. 

• Pessoas que vivem em situação de rua — sozinhas ou com a família — 

também podem ser cadastradas. 

Para se inscrever no Cadastro Único, é preciso que uma pessoa da família 

se responsabilize por prestar as informações de todos os membros da 

família para o entrevistador. Essa pessoa — chamada de Responsável pela 

Unidade Familiar (RF) — deve ter pelo menos 16 anos e, preferencialmente, 

ser mulher. O Responsável Familiar é quem poderá garantir que as 

Assistência Social 



  

27 

informações comunicadas durante a entrevista são verdadeiras, além de se 

comprometer a atualizar o cadastro sempre que houver mudanças na 

família. 

Documentos obrigatórios: 

• Para o Responsável pela Unidade Familiar (RF), é obrigatória a 

apresentação Rg, do CPF ou do Título de Eleitor. 

As exceções são as famílias indígenas e quilombolas: 

• O RF da família indígena pode apresentar o CPF, o título de eleitor, mas 

também o Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) ou 

outros documentos de identificação, como certidão de casamento, RG e 

carteira de trabalho; 

• Para as outras pessoas da família, é obrigatória a apresentação de 

qualquer um destes documentos de identificação: certidão de 

nascimento, certidão de casamento, CPF, carteira de identidade (RG), 

carteira de trabalho ou Título de Eleitor. 

O cadastro é feito nas Unidades dos CRAS ( Centro de Referência de 

Assistência Social ). 

No município de Goiânia segue os locais: 

• CRAS Vila Isaura 

Endereço: Rua 09 esq. c/ Rua 12 Qd: A Lt: 14/16, Vila Isaura 

Fone: 3524-8514 

E-mail: crasvilaizaura@gmail.com 

• CRAS Vila Canaã 

Endereço: Rua Langendoeffer Qd: 01 Lt: 01 Praça Jorge Carneiro, Vila Nova 

Canaã 

Fone: 3558-7567 

E-mail: crascanaa@gmail.com 

• CRAS Vila Redenção 

Endereço: Rua R-07 esq. c/ Alameda Jardim Botânico Qd: 35, Vila Redenção 

Fone: 3524-3109 

E-mail: crasvilaredencao@gmail.com 

• CRAS Bairro Floresta 
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Endereço: Av. da Conquista Qd: 25 sn, Bairro Floresta 

Fone: 3524-3469 

E-mail: crasfloresta2@gmail.com 

• CRAS Recanto do Bosque 

Endereço: Rua RB-20 AMP-26, Setor Recanto do Bosque 

Fone: 3524-3513 

E-mail: crasrecantodobosque17@gmail.com 

• CRAS Conjunto Baliza 

Endereço: Rua BL-11 Qd: B-08 s/n, Conjunto Baliza 

Fone: 3288-0108 

E-mail: crasbalizagoiania@gmail.com 

• CRAS Jardim Curitiba II 

Endereço: Rua JC-22 qd: 12-A Lt: 01/15, Jardim Curitiba II 

Fone: 3298-2586 

E-mail: crascuritiba.go@gmail.com 

• CRAS Vila União 

Endereço: Rua U-47 s/n, Vila União 

Fone: 3524-1766 

E-mail: crasuniaogoiania2@gmail.com 

• CRAS Jardim Novo Mundo 

Endereço: Rua do Ouro, Chácara 329, Jardim Novo Mundo 

Fone: 3524-1725 

E-mail: crasnovomundo@gmail.com 

• CRAS Conjunto Vera Cruz II 

Endereço: Rua Leopoldo de Bulhões, qd 100, Conjunto Vera Cruz II 

Fone: 3524-2451 

E-mail: crasveracruz2@gmail.com 

• CRAS Recanto das Minas Gerais 

Endereço: Rua SR-1, Chácara 07, recanto das Minas Gerais 

Fone: 3524-5022 

E-mail: crasrecantominasgerais@gmail.com 

• CRAS Real Conquista 
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Endereço: Avenida Real Conquista, APM-10, Residencial Real Conquista 

Fone: 3524-2451 

E-mail: crasrealconquista@gmail.com 

• CRAS Jardins do Cerrado 

Endereço: Rua Flor da Noite, APM-4, Jardins do Cerrado III 

Fone: 3577-3444 

E-mail: crascerrado@gmail.com 

• CRAS Capuava 

Endereço: Rua Borba Gato, n 367, Setor Capuava 

Fone: 3524-8538 

E-mail: crascapuava@gmail.com 

• CRAS Jardim Primavera 

Endereço: Rua JP, Qd 54, Lt 20, Jardim Primavera 

Fone: 3524-3405 

E-mail: crasprimavera@gmail.com 

+ Principais Etapas do Serviço 

Cada vez mais, o governo federal, os estados e os municípios utilizam o 

Cadastro Único para identificar potenciais beneficiários de programas 

sociais. Isso integra esforços de todas as esferas governamentais no 

enfrentamento da pobreza e contribui para otimizar a gestão dos programas, 

além de evitar desperdício de recursos públicos. 

Mas o cadastramento não significa a inclusão automática em programas 

sociais. Esses programas usam as informações do Cadastro Único, mas são 

gerenciados por outros órgãos. A seleção e o atendimento da família 

ocorrem de acordo com critérios e procedimentos definidos pelos gestores 

e pela legislação específica de cada um deles. 

Segue, a relação dos principais programas federais para os usuários do 

Cadastro Único: 

• Programa Bolsa Família 

• Benefício de Prestação Continuada 

• Tarifa Social de Energia Elétrica 
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• Programa Minha Casa Minha Vida 

• Carteira do Idoso 

• Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda 

• Telefone Popular 

• Isenção de Pagamento de Taxa de Inscrição em Concursos Públicos 

• Programas Cisternas 

• Água para Todos 

• Bolsa Verde (Programa de Apoio à Conservação Ambiental) 

• Bolsa Estiagem 

• Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais/ Assistência 

Técnica e Extensão Rural 

• Programa Nacional de Reforma Agrária 

• Programa Nacional de Crédito Fundiário 

• Crédito Instalação 

• Carta Social 

• Serviços Assistenciais 

• Programa Brasil Alfabetizado 

• Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) 

• Identidade Jovem (ID Jovem) 

• ENEM 

+ Formas de Prestação do Serviço 

O Cadastro Único é muito mais do que um banco de informações sobre as 

famílias de baixa renda. Ele abrange procedimentos, tecnologias e sistemas 

eletrônicos, que ajudam na inclusão de famílias de baixa renda em 

programas federais. 

Também pode ser utilizado para a seleção de beneficiários de programas 

ofertados pelos governos estaduais e municipais. Por isso, ele é funciona 

como uma porta de entrada para as famílias acessarem diversas políticas 

públicas. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Secretária Municipal de Assistência Social – SEMAS 
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Responsável: Mizair Jefferson da Silva (Secretário) 

Endereço: Rua 25A – s/n – Setor: Aeroporto 

Goiânia – Goiás 

CEP: 74070-150 

Telefone: 62- 3524.2635 

 

 

 

Concessão da Carteira do Idoso 

+ Descrição do serviço 

A Carteira do Idoso é o instrumento de comprovação para que o idoso tenha 

acesso gratuito ou desconto de, no mínimo, 50% no valor das passagens 

interestaduais, de acordo com o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03). 

Além do Número de Identificação Social – NIS, a carteira do Idoso traz 

informações de identificação do idoso e do município em que ele mora e a 

foto. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Até 45 dias corridos. A depender, principalmente, da existência ou não de 

cadastramento anterior no Cadastro Único. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

A Carteira do Idoso é fornecida somente para idosos com mais de 60 anos 

que não possuem meios de comprovação de renda e que recebam até dois 

salários mínimos. 

Para ser gerada a Carteira de Idoso, é necessário que o requerente esteja 

cadastrado antes no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal. Os atendentes do CRAS ( Centro de Referência da Assistência 

Social ) mais próximo irão gerar a carteira a partir do NIS do requerente (caso 

o idoso não seja ainda inscrito no Cadastro Único, os atendentes do CRAS 

o cadastrarão na ocasião). 

+ Principais Etapas do Serviço 

Assistência Social 
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Para emitir a carteira, você deve procurar o Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) de seu município. Se inscrever no Cadastro Único 

para programas Sociais do Governo Federal, caso ainda não esteja inscrito. 

Ao inscrever-se no Cadastro Único, você receberá o Número de 

Identificação Social (NIS). Com esse número, o CRAS poderá solicitar a 

Carteira no sistema. Caso o idoso já tenha seus dados no Cadastro Único, 

o CRAS irá verificar o NIS existente e solicitar a carteirinha a partir dele, 

também no sistema. 

A Carteira do Idoso poderá ser emitida após 45 (quarenta e cinco) dias, a 

contar da data de cadastramento e ou atualização cadastral no Cadastro 

Único. Enquanto a Carteira do Idoso não é emitida, o setor poderá fornecer 

uma Declaração Provisória com prazo de validade. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Secretária Municipal de Assistência Social – SEMAS 

Responsável: Mizair Jefferson da Silva ( Secretário ) 

Endereço: Rua 25A – s/n – Setor: Aeroporto 

Goiânia – Goiás 

CEP: 74070-150 

Telefone: 62- 3524.2635 

 

 

 

Consulta Online de Sepultamento 

+ Descrição do serviço 

Para facilitar a localização dos familiares ou entes queridos no cemitérios 

Públicos de Goiânia. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Online. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Nome Inumado 

Nome da Mãe 

Cemitério 
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+ Principais Etapas do Serviço 

Preencher os dados solicitado e pesquisar. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Online 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Divisão de Controle e Administração de Cemitérios – Tel: (62) 3524-2641 

Decreto 029/1960 art. 13° – A Prefeitura Municipal de Goiânia deixa as obras 

de embelezamento e melhoramento das concessões, tanto quanto possível, 

ao gosto dos proprietários, porém, reserva-se o direito de rejeitar os projetos 

que julgar prejudiciais à boa aparência do cemitério, à higiene e à segurança. 

Decreto 1510, de 26 de junho de 2008 art. 72 – Aos Setores de 

Administração de Cemitério compete: VIII – Orientar que a construção, 

reforma e conservação dos túmulos, mausoléus, capelas e carneiras, a 

colocação de lápides ou ornamentos devem ser previamente autorizados 

pela Divisão de Administração e Controle de Cemitérios e que as despesas 

a serem pagas são exclusivamente do detentor do terreno ou pela família do 

de cujus.  

CUIDE BEM DO SEU JAZIGO! 

 

 

 

Serviços Sociais do Terminal Rodoviário 

+ Descrição do serviço 

A Secretaria de Assistência Social de Goiânia – SEMAS, mantém uma 

equipe técnica lotada no Terminal Rodoviário com a finalidade de 

desenvolver ações socioassistenciais direcionadas às pessoas migrantes 

que chegam a capital e se encontram em situação de vulnerabilidade e risco 

pessoal e social. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• RG 

Assistência Social 
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• Se não houver documento, é solicitado o BO, que é feito nas unidades de 

Serviços Integrado de Atendimento ao Cidadão (Vapt Vupt) da 

Rodoviária. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Atendimento e encaminhamento ás pessoas migrantes em situação de risco: 

• Idosos – Desconto e gratuidade de passagem – Lei do Idoso -

10.711/2003; 

• Almoço em entidades conveniadas; 

• CAC – Casa de Acolhida Cidadã 

• Centro POP – Centro de Referência Especializado para População em 

Situação de Rua 

• Banho ( isenção de taxas na rodoviária ) 

• Ligações telefônicas diversas 

• Isenção de Registro Geral – RG 

• Guarda volume (isenção de taxas na rodoviária) 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Terminal Rodoviário, localizado na Rua 44, N° 399, Norte Ferroviário – Entre 

os Box 11 e 12 das 08:00 as 14:00 – Fone: 3524-2572 

Sede: 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS 

Endereço: Rua 25-A esq. c/ Av. República do Líbano, Setor Aeroporto 

CEP: 74070-150 

Telefone: (62) 3524-2635 

Goiânia – Goiás 

E-mail: semas.comunicacao@gmail.com  
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Serviço de Proteção e Atendimento Integral á 

Família 

+ Descrição do serviço 

Consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a 

finalidade de fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura de 

seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na 

melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo 

e proativo. O serviço PAIF integra o nível de proteção social básica do SUAS. 

(Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais). 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Não há um período máximo de permanência das famílias no serviço. No 

entanto, é necessário avaliar os casos em que as equipes têm dificuldades 

para desligar as famílias, partindo do critério do cumprimento dos objetivos 

das ações propostas nos CRAS ou em sua rede socioassistencial. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

O PAIF é obrigatoriamente ofertado nos CRAS. 

• Constituem usuários do PAIF as famílias territorialmente referenciadas ao 

CRAS, em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do 

precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de 

pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de 

vulnerabilidade e risco social. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• O fortalecimento da função protetiva da família; 

• A prevenção da ruptura dos vínculos familiares; 

• A promoção de ganhos sociais e materiais às famílias; 

• A promoção do acesso a benefícios, programas de transferência de 

renda e serviços socioassistenciais; 
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• Apoio á famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que 

necessitam de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de 

escuta e troca de vivências familiares. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

São quatro as formas de acesso ao PAIF descritas pela Tipificação. Destaca-

se dentre tais formas de acesso à busca ativa, pois é por meio dela que o 

PAIF consegue operacionalizar de modo mais efetivo a sua função protetiva 

e preventiva nos territórios, visto que é capaz de antecipar a ocorrência de 

situações de vulnerabilidade e risco social e não somente reagir 

passivamente às demandas apresentadas pelas famílias. 

• Por procura espontânea; 

• Por busca ativa; 

• Por encaminhamento da rede socioassistencial; 

• Por encaminhamento das demais políticas públicas. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

• CRAS Vila Isaura 

Endereço: Rua 09 esq. c/ Rua 12 Qd: A Lt: 14/16, Vila Isaura 

Fone: 3524-8514 

E-mail: crasvilaizaura@gmail.com 

• CRAS Vila Canaã 

Endereço: Rua Langendoeffer Qd: 01 Lt: 01 Praça Jorge Carneiro, Vila Nova 

Canaã 

Fone: 3558-7567 

E-mail: crascanaa@gmail.com 

• CRAS Vila Redenção 

Endereço: Rua R-07 esq. c/ Alameda Jardim Botânico Qd: 35, Vila Redenção 

Fone: 3524-3109 

E-mail: crasvilaredencao@gmail.com 

• CRAS Bairro Floresta 

Endereço: Av. da Conquista Qd: 25 sn, Bairro Floresta 

Fone: 3524-3469 
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E-mail: crasfloresta2@gmail.com 

• CRAS Recanto do Bosque 

Endereço: Rua RB-20 AMP-26, Setor Recanto do Bosque 

Fone: 3524-3513 

E-mail: crasrecantodobosque17@gmail.com 

• CRAS Conjunto Baliza 

Endereço: Rua BL-11 Qd: B-08 s/n, Conjunto Baliza 

Fone: 3288-0108 

E-mail: crasbalizagoiania@gmail.com 

• CRAS Jardim Curitiba II 

Endereço: Rua JC-22 qd: 12-A Lt: 01/15, Jardim Curitiba II 

Fone: 3298-2586 

E-mail: crascuritiba.go@gmail.com 

• CRAS Vila União 

Endereço: Rua U-47 s/n, Vila União 

Fone: 3524-1766 

E-mail: crasuniaogoiania2@gmail.com 

• CRAS Jardim Novo Mundo 

Endereço: Rua do Ouro, Chácara 329, Jardim Novo Mundo 

Fone: 3524-1725 

E-mail: crasnovomundo@gmail.com 

• CRAS Conjunto Vera Cruz II 

Endereço: Rua Leopoldo de Bulhões, qd 100, Conjunto Vera Cruz II 

Fone: 3524-2451 

E-mail: crasveracruz2@gmail.com 

• CRAS Recanto das Minas Gerais 

Endereço: Rua SR-1, Chácara 07, recanto das Minas Gerais 

Fone: 3524-5022 

E-mail: crasrecantominasgerais@gmail.com 

• CRAS Real Conquista 

Endereço: Avenida Real Conquista, APM-10, Residencial Real Conquista 

Fone: 3524-2451 
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E-mail: crasrealconquista@gmail.com 

• CRAS Jardins do Cerrado 

Endereço: Rua Flor da Noite, APM-4, Jardins do Cerrado III 

Fone: 3577-3444 

E-mail: crascerrado@gmail.com 

• CRAS Capuava 

Endereço: Rua Borba Gato, n 367, Setor Capuava 

Fone: 3524-8538 

E-mail: crascapuava@gmail.com 

• CRAS Jardim Primavera 

Endereço: Rua JP, Qd 54, Lt 20, Jardim Primavera 

Fone: 3524-3405 

E-mail: crasprimavera@gmail.com 

• Sede: 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS 

Endereço: Rua 25-A esq. c/ Av. República do Líbano, Setor Aeroporto 

CEP: 74070-150 

Telefone: (62) 3524-2635 

Goiânia – Goiás 

E-mail: semas.comunicacao@gmail.com 

 

 

 

Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio 

para Pessoas com Deficiência e Idosas 

+ Descrição do serviço 

Contribui para a promoção do acesso de pessoas com deficiência e pessoa 

idosa aos serviços oferecendo um conjunto de atividades de cuidados diários 

a toda rede socioassistencial, prevenindo situações de risco, a exclusão e o 

isolamento. 
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Desenvolve ações extensivas aos familiares de apoio, informação, 

orientação e encaminhamento, com foco na qualidade de vida, cidadania e 

inclusão na vida social. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Quem pode participar? 

Pessoas com deficiência e idosos com dependência, seus cuidadores e 

familiares. 

O Serviço é ofertado nos Cras, unidade referenciada e/ ou domicílio do 

usuário. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Acolhida, visita familiar, escuta, encaminhamento para cadastramento 

socioeconômico, orientação e encaminhamentos, orientação sociofamiliar, 

desenvolvimento para o convívio familiar, grupal e social. 

Promover cuidados diários, bem como autonomia, inclusão social e a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas e construções de projetos de 

vida. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Os cuidados são complementares aos ofertados pelas famílias e se 

caracterizam como básicos – realização das atividades de vida diária, 

higiene, alimentação, apoio no deslocamento…e instrumentais – realização 

do apoio na participação em atividades sociais e de construção da 

autonomia, incluindo os cuidadores familiares. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

• CRAS Vila Isaura 

Endereço: Rua 09 esq. c/ Rua 12 Qd: A Lt: 14/16, Vila Isaura 

Fone: 3524-8514 

E-mail: crasvilaizaura@gmail.com 

• CRAS Vila Canaã 

Endereço: Rua Langendoeffer Qd: 01 Lt: 01 Praça Jorge Carneiro, Vila Nova 

Canaã 

Fone: 3558-7567 
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E-mail: crascanaa@gmail.com 

• CRAS Vila Redenção 

Endereço: Rua R-07 esq. c/ Alameda Jardim Botânico Qd: 35, Vila Redenção 

Fone: 3524-3109 

E-mail: crasvilaredencao@gmail.com 

• CRAS Bairro Floresta 

Endereço: Av. da Conquista Qd: 25 sn, Bairro Floresta 

Fone: 3524-3469 

E-mail: crasfloresta2@gmail.com 

• CRAS Recanto do Bosque 

Endereço: Rua RB-20 AMP-26, Setor Recanto do Bosque 

Fone: 3524-3513 

E-mail: crasrecantodobosque17@gmail.com 

• CRAS Conjunto Baliza 

Endereço: Rua BL-11 Qd: B-08 s/n, Conjunto Baliza 

Fone: 3288-0108 

E-mail: crasbalizagoiania@gmail.com 

• CRAS Jardim Curitiba II 

Endereço: Rua JC-22 qd: 12-A Lt: 01/15, Jardim Curitiba II 

Fone: 3298-2586 

E-mail: crascuritiba.go@gmail.com 

• CRAS Vila União 

Endereço: Rua U-47 s/n, Vila União 

Fone: 3524-1766 

E-mail: crasuniaogoiania2@gmail.com 

• CRAS Jardim Novo Mundo 

Endereço: Rua do Ouro, Chácara 329, Jardim Novo Mundo 

Fone: 3524-1725 

E-mail: crasnovomundo@gmail.com 

• CRAS Conjunto Vera Cruz II 

Endereço: Rua Leopoldo de Bulhões, qd 100, Conjunto Vera Cruz II 

Fone: 3524-2451 
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E-mail: crasveracruz2@gmail.com 

• CRAS Recanto das Minas Gerais 

Endereço: Rua SR-1, Chácara 07, recanto das Minas Gerais 

Fone: 3524-5022 

E-mail: crasrecantominasgerais@gmail.com 

• CRAS Real Conquista 

Endereço: Avenida Real Conquista, APM-10, Residencial Real Conquista 

Fone: 3524-2451 

E-mail: crasrealconquista@gmail.com 

• CRAS Jardins do Cerrado 

Endereço: Rua Flor da Noite, APM-4, Jardins do Cerrado III 

Fone: 3577-3444 

E-mail: crascerrado@gmail.com 

• CRAS Capuava 

Endereço: Rua Borba Gato, n 367, Setor Capuava 

Fone: 3524-8538 

E-mail: crascapuava@gmail.com 

• CRAS Jardim Primavera 

Endereço: Rua JP, Qd 54, Lt 20, Jardim Primavera 

Fone: 3524-3405 

E-mail: crasprimavera@gmail.com 

• Sede: 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS 

Endereço: Rua 25-A esq. c/ Av. República do Líbano, Setor Aeroporto 

CEP: 74070-150 

Telefone: (62) 3524-2635 

Goiânia – Goiás 

E-mail: semas.comunicacao@gmail.com 
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Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos 

+ Descrição do serviço 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV é um serviço 

da Proteção Social Básica do SUAS que é ofertado de forma complementar 

ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI). 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) realiza 

atendimentos em grupo. São atividades artísticas, culturais, de lazer e 

esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos usuários. 

É uma forma de intervenção social planejada que cria situações 

desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução 

de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares. 

O serviço pode ser ofertado no Centro de Referência da Assistência Social 

(CRAS) ou nos Centros de Convivência. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Participam crianças, jovens e adultos; pessoas com deficiência; pessoas que 

sofreram violência, vítimas de trabalho infantil, jovens e crianças fora da 

escola, jovens que cumprem medidas socioeducativas, idosos sem amparo 

da família e da comunidade ou sem acesso a serviços sociais, além de 

outras pessoas inseridas no Cadastro Único. 

Os usuários do SCFV são organizados em grupos, a partir de faixas etárias 

ou intergeracionais: 

• Crianças até 6 anos 

• Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos 

• Adolescentes de 15 a 17 anos 

• Jovens de 18 a 29 anos 

• Adultos de 30 a 59 anos 

Assistência Social 
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• Pessoas Idosas 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a 

integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o 

sentido de vida coletiva. O SCFV possui um caráter preventivo, pautado na 

defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades dos 

usuários. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

• CRAS Vila Isaura 

Endereço: Rua 09 esq. c/ Rua 12 Qd: A Lt: 14/16, Vila Isaura 

Fone: 3524-8514 

E-mail: crasvilaizaura@gmail.com 

• CRAS Vila Canaã 

Endereço: Rua Langendoeffer Qd: 01 Lt: 01 Praça Jorge Carneiro, Vila Nova 

Canaã 

Fone: 3558-7567 

E-mail: crascanaa@gmail.com 

• CRAS Vila Redenção 

Endereço: Rua R-07 esq. c/ Alameda Jardim Botânico Qd: 35, Vila Redenção 

Fone: 3524-3109 

E-mail: crasvilaredencao@gmail.com 

• CRAS Bairro Floresta 

Endereço: Av. da Conquista Qd: 25 sn, Bairro Floresta 

Fone: 3524-3469 

E-mail: crasfloresta2@gmail.com 

• CRAS Recanto do Bosque 

Endereço: Rua RB-20 AMP-26, Setor Recanto do Bosque 

Fone: 3524-3513 

E-mail: crasrecantodobosque17@gmail.com 

• CRAS Conjunto Baliza 

Endereço: Rua BL-11 Qd: B-08 s/n, Conjunto Baliza 
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Fone: 3288-0108 

E-mail: crasbalizagoiania@gmail.com 

• CRAS Jardim Curitiba II 

Endereço: Rua JC-22 qd: 12-A Lt: 01/15, Jardim Curitiba II 

Fone: 3298-2586 

E-mail: crascuritiba.go@gmail.com 

• CRAS Vila União 

Endereço: Rua U-47 s/n, Vila União 

Fone: 3524-1766 

E-mail: crasuniaogoiania2@gmail.com 

• CRAS Jardim Novo Mundo 

Endereço: Rua do Ouro, Chácara 329, Jardim Novo Mundo 

Fone: 3524-1725 

E-mail: crasnovomundo@gmail.com 

• CRAS Conjunto Vera Cruz II 

Endereço: Rua Leopoldo de Bulhões, qd 100, Conjunto Vera Cruz II 

Fone: 3524-2451 

E-mail: crasveracruz2@gmail.com 

• CRAS Recanto das Minas Gerais 

Endereço: Rua SR-1, Chácara 07, recanto das Minas Gerais 

Fone: 3524-5022 

E-mail: crasrecantominasgerais@gmail.com 

• CRAS Real Conquista 

Endereço: Avenida Real Conquista, APM-10, Residencial Real Conquista 

Fone: 3524-2451 

E-mail: crasrealconquista@gmail.com 

• CRAS Jardins do Cerrado 

Endereço: Rua Flor da Noite, APM-4, Jardins do Cerrado III 

Fone: 3577-3444 

E-mail: crascerrado@gmail.com 

• CRAS Capuava 

Endereço: Rua Borba Gato, n 367, Setor Capuava 
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Fone: 3524-8538 

E-mail: crascapuava@gmail.com 

• CRAS Jardim Primavera 

Endereço: Rua JP, Qd 54, Lt 20, Jardim Primavera 

Fone: 3524-3405 

E-mail: crasprimavera@gmail.com 

• Sede: 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS 

Endereço: Rua 25-A esq. c/ Av. República do Líbano, Setor Aeroporto 

CEP: 74070-150 

Telefone: (62) 3524-2635 

Goiânia – Goiás 

E-mail: semas.comunicacao@gmail.com 

 

 

 

BPC na Escola 

+ Descrição do serviço 

O Programa BPC na Escola tem como objetivo garantir o acesso e a 

permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 

18 anos, que recebem o Benefício de Prestação Continuada da Assistência 

Social (BPC). Isso é feito por meio de ações intersetoriais com a participação 

da União, estados, municípios e do Distrito Federal. 

É uma iniciativa interministerial, que envolve os ministérios do 

Desenvolvimento Social, da Educação, da Saúde e a Secretaria de Diretos 

Humanos. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Pessoas com deficiências e pessoas idosas com 65 anos ou mais. Em 

ambos os casos, a renda familiar, por pessoa, deve ser inferior a 1/4 do 

salário mínimo, inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do 

Governo Federal. 
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O Município colabora com o acesso ao benefício por meio da atuação das 

equipes dos serviços da política de assistência social, especialmente as dos 

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS ), fazendo a divulgação 

do benefício, a identificação de pessoas com perfil para recebimento do 

benefício, a orientação sobre critérios, objetivos e dinâmica do benefício, 

bem como a inserção do beneficiário e sua família no Cadastro Único. 

+ Principais Etapas do Serviço 

É por meio do acompanhamento de beneficiários que são apontadas 

diversas atividades e ações que podem ser feitas para superação das 

barreiras vivenciadas pelas crianças e adolescentes com deficiência. É uma 

forma da equipe do CRAS encaminhar os beneficiários e suas famílias aos 

serviços socioassistenciais ou a outras políticas públicas, quando for 

necessário. 

Sendo assim, o Acompanhamento de Beneficiários, que consta no Sistema 

BPC na Escola, possibilita também o registro do atendimento 

socioassistencial dos beneficiários e suas famílias, realizado pelos técnicos 

do CRAS, no município, por meio de situações diagnosticadas a partir das 

informações coletadas durante a visita domiciliar para aplicação do 

questionário. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

• CRAS Vila Isaura 

Endereço: Rua 09 esq. c/ Rua 12 Qd: A Lt: 14/16, Vila Isaura 

Fone: 3524-8514 

E-mail: crasvilaizaura@gmail.com 

• CRAS Vila Canaã 

Endereço: Rua Langendoeffer Qd: 01 Lt: 01 Praça Jorge Carneiro, Vila Nova 

Canaã 

Fone: 3558-7567 

E-mail: crascanaa@gmail.com 

• CRAS Vila Redenção 

Endereço: Rua R-07 esq. c/ Alameda Jardim Botânico Qd: 35, Vila Redenção 
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Fone: 3524-3109 

E-mail: crasvilaredencao@gmail.com 

• CRAS Bairro Floresta 

Endereço: Av. da Conquista Qd: 25 sn, Bairro Floresta 

Fone: 3524-3469 

E-mail: crasfloresta2@gmail.com 

• CRAS Recanto do Bosque 

Endereço: Rua RB-20 AMP-26, Setor Recanto do Bosque 

Fone: 3524-3513 

E-mail: crasrecantodobosque17@gmail.com 

• CRAS Conjunto Baliza 

Endereço: Rua BL-11 Qd: B-08 s/n, Conjunto Baliza 

Fone: 3288-0108 

E-mail: crasbalizagoiania@gmail.com 

• CRAS Jardim Curitiba II 

Endereço: Rua JC-22 qd: 12-A Lt: 01/15, Jardim Curitiba II 

Fone: 3298-2586 

E-mail: crascuritiba.go@gmail.com 

• CRAS Vila União 

Endereço: Rua U-47 s/n, Vila União 

Fone: 3524-1766 

E-mail: crasuniaogoiania2@gmail.com 

• CRAS Jardim Novo Mundo 

Endereço: Rua do Ouro, Chácara 329, Jardim Novo Mundo 

Fone: 3524-1725 

E-mail: crasnovomundo@gmail.com 

• CRAS Conjunto Vera Cruz II 

Endereço: Rua Leopoldo de Bulhões, qd 100, Conjunto Vera Cruz II 

Fone: 3524-2451 

E-mail: crasveracruz2@gmail.com 

• CRAS Recanto das Minas Gerais 

Endereço: Rua SR-1, Chácara 07, recanto das Minas Gerais 
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Fone: 3524-5022 

E-mail: crasrecantominasgerais@gmail.com 

• CRAS Real Conquista 

Endereço: Avenida Real Conquista, APM-10, Residencial Real Conquista 

Fone: 3524-2451 

E-mail: crasrealconquista@gmail.com 

• CRAS Jardins do Cerrado 

Endereço: Rua Flor da Noite, APM-4, Jardins do Cerrado III 

Fone: 3577-3444 

E-mail: crascerrado@gmail.com 

• CRAS Capuava 

Endereço: Rua Borba Gato, n 367, Setor Capuava 

Fone: 3524-8538 

E-mail: crascapuava@gmail.com 

• CRAS Jardim Primavera 

Endereço: Rua JP, Qd 54, Lt 20, Jardim Primavera 

Fone: 3524-3405 

E-mail: crasprimavera@gmail.com 

• Sede: 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS 

Endereço: Rua 25-A esq. c/ Av. República do Líbano, Setor Aeroporto 

CEP: 74070-150 

Telefone: (62) 3524-2635 

Goiânia – Goiás 

E-mail: semas.comunicacao@gmail.com 
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Programa Acessuas Trabalho 

+ Descrição do serviço 

O Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas 

Trabalho) busca a autonomia das famílias usuárias da Política de 

Assistência Social, por meio da integração ao mundo do trabalho. 

Visa promover a inclusão dos usuários em situação de vulnerabilidade / ou 

risco social ao mundo do trabalho, através da formação profissional por meio 

de ações articuladas e mobilização social. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações de articulação de políticas 

públicas e de mobilização, encaminhamento e acompanhamento de 

pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social para acesso a 

oportunidades afeitas ao trabalho e emprego. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Promoção de estratégias, ações e medidas para enfrentar a pobreza, 

por meio de identificação e sensibilização de usuários; 

• Desenvolvimento de habilidades e orientação para os usuários; acesso 

a oportunidades por meio do encaminhamento de usuários; 

• Monitoramento do percurso dos usuários no acesso ao mundo do 

trabalho; 

• Articulação com outros programas e serviços da assistência social e de 

demais áreas, como saúde, educação e trabalho; acompanhar usuários 

que ingressem no mundo do trabalho, dentre outras ações. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Sede: 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS 

Endereço: Rua 25-A esq. c/ Av. República do Líbano, Setor Aeroporto 

CEP: 74070-150 

Telefone: (62) 3524-2635 

Goiânia – Goiás 

Assistência Social 
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E-mail: semas.comunicacao@gmail.com 

 

 

 

Programa Criança Feliz 

+ Descrição do serviço 

O Programa Criança Feliz é uma iniciativa do Governo Federal para ampliar 

a rede de atenção e o cuidado integral das crianças na primeira infância, 

considerando sua família e seu contexto de vida. 

O Programa se desenvolve por meio de visitas domiciliares com a finalidade 

de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, 

buscando envolver ações de saúde, educação, assistência social, cultura e 

direitos humanos. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

São públicos prioritários do Criança Feliz: 

• Gestantes, crianças de até três anos beneficiárias do Programa Bolsa 

Família e suas famílias; 

• Crianças de até seis anos beneficiárias do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) e suas famílias; 

• Crianças de até seis anos afastadas do convívio familiar em razão da 

aplicação de medida de proteção prevista no art. 101 da Lei nº 8.609, de 

13 de julho de 1990, e suas famílias. 

Para participar do Criança Feliz, a família deve manter seus dados no 

Cadastro Único atualizados, principalmente quando há grávidas e crianças 

de até três anos na composição familiar. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Visitas domiciliares e ações intersetoriais. 

As famílias participantes serão acompanhadas por uma equipe de 

profissionais capacitados, chamados visitadores, onde se estabelecerá um 

vínculo entre essas famílias e os serviços de assistência social, saúde, 

educação, cultura e defesa de direitos humanos. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Assistência Social 
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Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e acompanhamento 

do desenvolvimento infantil integral da primeira infância e facilitar o acesso 

da gestante, das crianças na primeira infância e de suas famílias ás políticas 

e serviços públicos que necessitem. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Secretária de Assistência Social – SEMAS 

Endereço: R. 25-A, s/n – St. Aeroporto 

Cep: 74070-150 

Telefone: (62) 3524-2635 

Goiânia – GO 

 

 

 

Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos 

+ Descrição do serviço 

É um serviço voltado para famílias e pessoas que estão em situação de risco 

social ou tiveram seus direitos violados. Oferece apoio, orientação e 

acompanhamento para a superação dessas situações por meio da 

promoção de direitos, da preservação e do fortalecimento das relações 

familiares e sociais. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

O serviço deve ser ofertado, obrigatoriamente, no Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS). 

Público Atendido: 

• Pessoas e famílias que sofrem algum tipo de violação de direito, como 

violência física e/ou psicológica, negligência, violência sexual (abuso 

e/ou exploração sexual), adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas ou sob medidas de proteção, tráfico de pessoas, 

situação de rua, abandono, trabalho infantil, discriminação por 

orientação sexual e/ou raça/etnia, entre outras. 

 

Assistência Social 
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+ Principais Etapas do Serviço 

• Contribuir para o fortalecimento da família no seu papel de proteção; 

• Incluir famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos; 

• Contribuir para acabar com as violações de direitos na família; 

• Prevenir a reincidência de violações de direitos. 

Para alcançar os objetivos, o PAEFI desenvolve trabalho social realizado 

pela equipe composta por profissionais de diversas áreas, como assistentes 

sociais, psicólogos e advogados. Entre as atividades, estão a identificação 

das necessidades das pessoas que buscam ou são encaminhadas ao 

CREAS; atenção especializada; orientação sobre direitos; encaminhamento 

para outros serviços da Assistência Social e de outras políticas, como saúde, 

educação, trabalho e renda, habitação; orientação jurídica; acesso à 

documentação, entre outros. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Se você e/ou sua família vivenciam algum tipo de violação de direitos, 

procure atendimento diretamente no CREAS mais próximo da sua casa. O 

cidadão ou a família também pode ser encaminhado por outros serviços da 

Assistência Social ou de outras políticas públicas, como saúde, educação e 

direitos humanos; por órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, como 

Conselhos de direitos, Conselhos Tutelares, Ministério Público e Defensoria 

Pública; ou pelo Sistema de Segurança Pública. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

• CREAS Norte 

Coordenadora: Lorena Seabra Guimarães 

Endereço: Al. Capim Puba nº: 60 Qd: 01 Lt: 04, Setor Centro Oeste 

Fone: 3524-2147 / 3524-2113 

E-mail: creasnorte@hotmail.com 

• CREAS Centro Sul 

Coordenadora: Nilva Martins Pereira 

Endereço: Rua 104 nº: 614, Setor Sul 

Fone: 3524-4607 / 3524-4605 
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E-mail: equipecreassul@gmail.com 

• CREAS Noroeste 

Coordenadora: Keila Alves Campos Nunes 

Endereço: Rua da República Qd: 20 Lt: 32, Setor Capuava 

Fone: 3298-2726 / 3595-3979 

E-mail: noroeste.creas@gmail.com 

• CREAS Leste 

Coordenadora: Rosária Batista Arantes 

Endereço: Av. do Ouro Qd: 75 Lt: 04, Jardim Novo Mundo 

Fone: 3524-1770 

E-mail: equipecreasleste@gmail.com 

• CREAS Oeste 

Coordenadora: Elis Regina Tonhá 

Endereço: Rua Antônio Xavier Guimarães esq. c/ Av. Sonnerberg nº: 01, 

Conjunto Romildo Francisco Amaral 

Fone: 3524-0701 

E-mail: creasoeste@gmail.com 

• Sede: 

Secretária de Assistência Social – SEMAS 

Endereço: R. 25-A, s/n – St. Aeroporto 

Cep: 74070-150 

Telefone: (62) 3524-2635 

Goiânia – GO 

 

 

 

Serviço de Proteção Social Especial para 

pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias 

+ Descrição do serviço 

É um serviço para pessoas com deficiência ou idosas com algum grau de 

dependência e suas famílias, que tiveram suas limitações agravadas por 

violações de direitos, como isolamento, confinamento, atitudes 

Assistência Social 
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discriminatórias e preconceituosas, falta de cuidados adequados por parte 

do cuidador, entre outras situações que aumentam a dependência e 

comprometem o desenvolvimento da autonomia. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

O serviço pode ser ofertado no Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS), em Unidade referenciada ao CREAS e/ou no 

domicílio do usuário. 

Público Atendido: 

Pessoas com deficiência e/ou idosas com dependência, ou seja, que 

necessitam de cuidados de outras pessoas para realizar atividades básicas 

diárias, que tiveram seus direitos violados. Também são atendidos os 

cuidadores e familiares.  

+ Principais Etapas do Serviço 

• Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas 

com deficiência e idosas com dependência, seus cuidadores e suas 

famílias. 

• Desenvolver ações especializadas para a superação das situações 

violadoras de direitos que contribuem para a intensificação da 

dependência. 

• Promover acesso a benefícios, programas de transferência de renda e 

outros serviços da assistência social, das demais políticas públicas 

setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos. 

• Acompanhar o deslocamento, viabilizar o desenvolvimento do usuário e 

o acesso a serviços básicos, como bancos, mercados, farmácias, entre 

outros. 

Esse serviço desenvolve trabalho social realizado pela equipe composta por 

profissionais de diversas áreas, como assistentes sociais, psicólogos e 

terapeutas ocupacionais. São desenvolvidas atividades para promover a 

defesa de direitos; de convívio e organização da vida cotidiana; orientação 

e encaminhamento para a rede de serviços; cuidados pessoais; acesso à 
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documentação pessoal; desenvolvimento do convívio familiar e social, entre 

outras. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Procurar atendimento diretamente no Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social (CREAS) ou unidade referenciada mais próxima de 

sua casa. O acesso ao serviço também pode ser feito por meio do 

encaminhamento de outros serviços socioassistenciais, de outras políticas 

públicas e dos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

• CREAS Norte 

Coordenadora: Lorena Seabra Guimarães 

Endereço: Al. Capim Puba nº: 60 Qd: 01 Lt: 04, Setor Centro Oeste 

Fone: 3524-2147 / 3524-2113 

E-mail: creasnorte@hotmail.com 

• CREAS Centro Sul 

Coordenadora: Nilva Martins Pereira 

Endereço: Rua 104 nº: 614, Setor Sul 

Fone: 3524-4607 / 3524-4605 

E-mail: equipecreassul@gmail.com 

• CREAS Noroeste 

Coordenadora: Keila Alves Campos Nunes 

Endereço: Rua da República Qd: 20 Lt: 32, Setor Capuava 

Fone: 3298-2726 / 3595-3979 

E-mail: noroeste.creas@gmail.com 

• CREAS Leste 

Coordenadora: Rosária Batista Arantes 

Endereço: Av. do Ouro Qd: 75 Lt: 04, Jardim Novo Mundo 

Fone: 3524-1770 

E-mail: equipecreasleste@gmail.com 

• CREAS Oeste 

Coordenadora: Elis Regina Tonhá 
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Endereço: Rua Antônio Xavier Guimarães esq. c/ Av. Sonnerberg nº: 01, 

Conjunto Romildo Francisco Amaral 

Fone: 3524-0701 

E-mail: creasoeste@gmail.com 

• Secretária de Assistência Social – SEMAS 

Endereço: R. 25-A, s/n – St. Aeroporto 

Cep: 74070-150 

Telefone: (62) 3524-2635 

Goiânia – GO 

 

 

 

Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho 

Infantil 

+ Descrição do serviço 

O PETI é um dos programas do Governo Federal, de âmbito nacional, que 

articula um conjunto de ações visando retirar crianças e adolescentes do 

trabalho infantil. 

São consideradas trabalho infantil as diversas atividades econômicas ou 

atividades de sobrevivência realizadas por crianças ou adolescentes em 

idade inferior a 16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14 

anos, sejam elas remuneradas ou não, com ou sem finalidade de lucro. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Quem pode participar: 

• Famílias com crianças e adolescentes até os 16 anos em situação de 

trabalho. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Informação e mobilização a partir das incidências de trabalho infantil, 

para o desenvolvimento de ações de prevenção e erradicação; 

• Identificação de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil; 

• Proteção social para crianças e adolescentes em situação de trabalho 

infantil e suas famílias; 

Assistência Social 
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• Apoio e acompanhamento das ações de defesa e responsabilização; 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Secretária de Assistência Social – SEMAS 

Endereço: R. 25-A, s/n – St. Aeroporto 

Cep: 74070-150 

Telefone: (62) 3524-2635 

Goiânia – GO 

 

 

 

Serviço de Proteção Social ao Adolescente em 

Cumprimento de Medida Socioeducativa, LA – 

Liberdade Assistida, PSC de Prestação de 

Serviços à Comunidade 

+ Descrição do serviço 

O Serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e 

acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto, liberdade assistida ou a prestação de 

serviços à comunidade determinadas judicialmente. 

Constitui-se em trabalho de orientação, apoio e supervisão visando promover 

socialmente o adolescente e sua família, inserindo-os se necessário, em 

programas socioassistenciais governamentais e não governamentais; 

engloba também a supervisão da freqüência e aproveitamento escolar do 

adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula; objetiva também o 

encaminhamento no sentido da profissionalização do adolescente e de sua 

inserção no mercado de trabalho. 

O adolescente autor de ato infracional é responsabilizado por determinação 

judicial a cumprir medidas socioeducativas, que contribuem, de maneira 

pedagógica, para o acesso a direitos e para a mudança de valores pessoais 

e sociais dos adolescentes. 

Assistência Social 
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O adolescente em medida de Liberdade Assistida é encaminhado ao 

CREAS, onde será acompanhado e orientado. A Liberdade Assistida 

pressupõe certa restrição de direitos e um acompanhamento sistemático do 

adolescente, mas sem impor ao mesmo o afastamento de seu convívio 

familiar e comunitário. 

Essa medida é fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo ser 

prorrogada, revogada ou substituída caso a Justiça determine. 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a prestação de 

serviços à comunidade consiste na realização de atividades gratuitas de 

interesse geral, por período não superior a seis meses, junto a entidades 

assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos, bem como em 

programas comunitários governamentais. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de 18 a 21 anos, em 

cumprimento de medida socioeducativa, em meio aberto, de Liberdade 

Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade. 

Atendimento: 

CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Medida Socioeducativa 

O adolescente autor de ato infracional é responsabilizado por determinação 

judicial a cumprir medidas socioeducativas, que contribuem, de maneira 

pedagógica, para o acesso a direitos e para a mudança de valores pessoais 

e sociais dos adolescentes. 

• Liberdade Assistida 

O adolescente em medida de Liberdade Assistida é encaminhado ao 

CREAS, onde será acompanhado e orientado. A Liberdade Assistida 

pressupõe certa restrição de direitos e um acompanhamento sistemático do 

adolescente, mas sem impor ao mesmo o afastamento de seu convívio 

familiar e comunitário. 

Essa medida é fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo ser 

prorrogada, revogada ou substituída caso a Justiça determine. 
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• Prestação de Serviços à Comunidade 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a prestação de 

serviços à comunidade consiste na realização de atividades gratuitas de 

interesse geral, por período não superior a seis meses, junto a entidades 

assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos, bem como em 

programas comunitários governamentais. 

As tarefas são atribuídas conforme aptidões do adolescente, devendo ser 

cumpridas durante jornada máxima de oito horas semanais, aos sábados, 

domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a 

frequência escolar ou jornada normal de trabalho. O cumprimento da medida 

socioeducativa de PSC não pode dar margem à exploração do trabalho do 

adolescente. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Encaminhado pela Vara de Infância e Juventude ou, na ausência desta, pela 

Vara Civil correspondente ou Juiz Singular, o adolescente é recebido pelo 

Creas e orientado sobre as medidas aplicadas pelo juiz. Ele também é 

informado e encaminhado, caso seja necessário, a outros serviços da 

assistência social e a outras políticas públicas. 

Esse acompanhamento é informado por meio de relatórios à Justiça. O juiz 

determina a continuidade ou o fim da medida aplicada. Em caso de 

descumprimento, o juiz pode determinar inclusive a privação de liberdade. 

O acompanhamento ao adolescente é estabelecido de acordo com os 

prazos legais: no mínimo seis meses para a medida de Liberdade Assistida 

e inferior a seis meses para a medida de Prestação de Serviços à 

Comunidade. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

• CREAS Norte 

Coordenadora: Lorena Seabra Guimarães 

Endereço: Al. Capim Puba nº: 60 Qd: 01 Lt: 04, Setor Centro Oeste 

Fone: 3524-2147 / 3524-2113 

E-mail: creasnorte@hotmail.com 
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• CREAS Centro Sul 

Coordenadora: Nilva Martins Pereira 

Endereço: Rua 104 nº: 614, Setor Sul 

Fone: 3524-4607 / 3524-4605 

E-mail: equipecreassul@gmail.com 

• CREAS Noroeste 

Coordenadora: Keila Alves Campos Nunes 

Endereço: Rua da República Qd: 20 Lt: 32, Setor Capuava 

Fone: 3298-2726 / 3595-3979 

E-mail: noroeste.creas@gmail.com 

• CREAS Leste 

Coordenadora: Rosária Batista Arantes 

Endereço: Av. do Ouro Qd: 75 Lt: 04, Jardim Novo Mundo 

Fone: 3524-1770 

E-mail: equipecreasleste@gmail.com 

• CREAS Oeste 

Coordenadora: Elis Regina Tonhá 

Endereço: Rua Antônio Xavier Guimarães esq. c/ Av. Sonnerberg nº: 01, 

Conjunto Romildo Francisco Amaral 

Fone: 3524-0701 

E-mail: creasoeste@gmail.com 

• Secretária de Assistência Social – SEMAS 

Endereço: R. 25-A, s/n – St. Aeroporto 

Cep: 74070-150 

Telefone: (62) 3524-2635 

Goiânia – GO 
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Serviço de Acolhimento Institucional – 

Residencial Niso Prego 

+ Descrição do serviço 

O Residencial Professor Niso Prego é uma unidade de acolhimento 

institucional provisório para crianças afastadas do convívio familiar por meio 

de medida protetiva de acolhimento institucional (ECA, Art. 98); em virtude 

de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontram-se 

temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e 

proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de 

origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para família substituta. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

O local funciona 24 horas e tem capacidade para abrigar 50 crianças de zero 

a 12 anos incompletos de ambos os sexos, encaminhadas à unidade por 

meio do Conselho Tutelar do Município de Goiânia e Juizado da Infância e 

Juventude. O Acolhimento é realizado pela equipe técnica composta por 

assistentes sociais, psicólogos, enfermeiras e pedagogas. 

+ Principais Etapas do Serviço 

A Unidade tem como finalidade abrigar, em condição temporária, como 

medida protetiva, crianças e adolescentes vítimas de abandono, maus-tratos 

e violência em geral. 

As ações realizadas com as crianças visam a construção de valores, 

expressão de sentimentos, fortalecimento dos laços de vínculos familiares e 

apoio técnico ao juizado, para a colocação de família substituta, quando 

esgotados os demais recursos para a permanência na família de origem. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Algumas das ações e objetivos da instituição estão diretamente relacionados 

à garantia de proteção integral à criança e ao adolescente, conforme dispõe 

o Estatuto de Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90). 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Assistência Social 
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Endereço protegido pelo Juizado da Infância e Juventude. 

Secretária de Assistência Social – SEMAS 

Endereço: R. 25-A, s/n – St. Aeroporto 

Cep: 74070-150 

Telefone: (62) 3524-2635 

Goiânia – GO 

 

 

 

Acolhimento Institucional de Crianças e 

Adolescentes – Complexo 24 Horas 

+ Descrição do serviço 

O Complexo 24 Horas é uma casa de passagem que atende crianças e 

adolescentes em situação de risco pessoal e social ou com vínculos 

familiares fragilizados ou rompidos. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Atende crianças e adolescentes em situações de risco. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Objetiva fortalecer o vínculo com a família de origem, bem como desenvolver 

com as crianças e adolescentes condições para a independência e 

autocuidado, mediante a concessão provisória de abrigo, alimentação, 

repouso, higienização, vestuário, aquisições de documentos pessoais, 

ações socioeducativas que possibilitem a reorganização de um novo projeto 

de vida. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Complexo 24 Horas 

Endereço: R. 238, 124-174 – Setor: Leste Universitário, 

Goiânia – GO, 74603-180 

Telefone: 3524 – 1856/1859 

Sede: 

Secretária de Assistência Social – SEMAS 

Endereço: R. 25-A, s/n – St. Aeroporto 
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Cep: 74070-150 

Telefone: (62) 3524-2635 

Goiânia – GO 

 

 

 

Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 

+ Descrição do serviço 

O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora é voltado para crianças e 

adolescentes, afastados da família por medida de proteção, em residências 

de famílias acolhedoras, previamente cadastradas. Neste serviço, famílias 

previamente cadastradas recebem essas crianças e adolescentes em suas 

casas e cuidam delas enquanto não há o retorno para suas famílias de 

origem. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Crianças e adolescentes, inclusive aqueles com deficiência, aos quais foi 

aplicada medida de proteção, por motivo de abandono ou violação de 

direitos, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente 

impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. 

Esta modalidade de acolhimento é particularmente adequada àquelas 

crianças e adolescentes cuja avaliação da equipe técnica indique 

possibilidade de retorno à família de origem, nuclear ou extensa, ou, na sua 

impossibilidade, o encaminhamento para adoção. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Seleção, preparação, cadastramento e acompanhamento das famílias 

acolhedoras; 

• Orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais; 

• Construção do plano individual e familiar de atendimento; 

• Orientação sociofamiliar; 

• Informação, comunicação e defesa de direitos; 

• Apoio à família na sua função protetiva; 

Assistência Social 



  

64 

• Providência de documentação pessoal da criança/adolescente e família 

de – origem; articulação da rede de serviços socioassistenciais; 

• Articulação com os serviços de políticas públicas setoriais e de defesa 

de direitos; 

• Mobilização, identificação da família extensa ou ampliada; 

• Mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio; 

• Articulação interinstitucional com demais órgãos do Sistema de Garantia 

de Direitos. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Secretária de Assistência Social – SEMAS 

Endereço: R. 25-A, s/n – St. Aeroporto 

Cep: 74070-150 

Telefone: (62) 3524-2635 

Goiânia – GO 

 

 

 

Serviço de Acolhimento Institucional – Casa de 

Acolhida Cidadã I e II 

+ Descrição do serviço 

A Casa Acolhida Cidadã (CAC) tem como objetivo abrigar temporariamente, 

famílias e adultos em situação de rua; aqueles que estão em trânsito: 

migrantes e imigrantes, e pessoas que não possuem vinculo familiar 

identificado no Município de Goiânia. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Famílias e adultos em situação de vulnerabilidade e rua. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Provisão das necessidades básicas como: alimentação, higiene 

pessoal, e pernoite com segurança; 

• Atendimento especializado nas áreas de Psicologia e Serviço Social; 
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• Orientação e encaminhamento para aquisição de documentos 

pessoais; 

• Atividades ocupacionais, culturais, desportivas e de lazer; 

• Orientação e encaminhamento para o mercado de trabalho; ações 

educativas e de orientação sobre os mais diversos temas; 

• Cuidados de rotina referente a saúde do usuário, que compreendem, 

entre outros, marcação de consultas médicas de acordo com as 

demandas apresentadas, através do 0800; preparar e acompanhar os 

mesmos em consultas, exames e tratamento, bem como ministrar 

medicamentos, fazer curativos, prestando assim, cuidados de higiene e 

conforto, auxiliando em alguns momentos, no banho e na alimentação 

daqueles usuários impossibilitados de fazê-los sozinhos. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Casa de Acolhida I 

Endereço: Rua: Minas Gerais n.º 839 – Setor Campinas 

Tel.: 62- 3524 2479 / 3524 2480 

Goiânia – Goiás 

Casa Acolhida II 

Endereço: Rua 220, n 877 qd 91, lt 13- Setor Leste Universitário 

Tel: 62- 3541 6686 

Goiânia – Goiás 

Sede: 

Secretária de Assistência Social – SEMAS 

Endereço: R. 25-A, s/n – St. Aeroporto 

Cep: 74070-150 

Telefone: (62) 3524-2635 

Goiânia – GO 
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Serviço Especializado em Abordagem Social 

+ Descrição do serviço 

Serviço ofertado de forma continuada e programada com a finalidade de 

assegurar o trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos 

territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e 

adolescentes, situação de rua, dentre outras. Devendo ser consideradas 

praças, entroncamentos de estradas, fronteiras, espaços públicos onde se 

realizam atividades laborais, locais de intensa circulação de pessoas e 

existência de comércio, terminais de ônibus, trens, metrô e outros. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

A Equipe Especializada de Abordagem Social é composta por 19 (dezenove) 

educadores sociais, que trabalham em sistema de plantão diurno e noturno 

e um coordenador que orienta, supervisiona e acompanha todo o trabalho 

desenvolvido. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Principais atribuições: 

• Mediar o processo de saída da rua daqueles que se encontram em tal 

situação; 

• Identificá-los e abordá-los, e estabelecer a aproximação de modo a 

construir um vinculo de confiança, para que seja possível construir um 

processo em que os mesmos desejem mudar a sua história de vida. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

A Equipe realiza diariamente, durante 24 horas, busca ativa, percorrendo as 

ruas de Goiânia, bem como atende as diversas denúncias da sociedade civil. 

Ao se obter êxito na abordagem social e na construção do diálogo, é 

realizado o encaminhamento das crianças e adolescentes ao Complexo 24 

Horas, e os adultos e famílias para a Casa de Acolhida Cidadã – CAC, para 

que os respectivos equipamentos sociais possam buscar meios para inseri-

los nos programas, projetos e serviços socioassistenciais que garantam o 

acesso a seus direitos, enquanto cidadãos. 
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+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Casa de Acolhida I 

Endereço: Rua: Minas Gerais n.º 839 – Setor Campinas 

Tel.: 62- 3524 2479 / 3524 2480 

Goiânia – Goiás 

Casa Acolhida 2 

Endereço: Rua 220, n 877 qd 91, lt 13- Setor leste universitário 

Tel: 62- 3541 6686 

Goiânia – Goiás 

Complexo 24 Horas 

Endereço: Rua: 238, 124-174 – Setor Leste Universitário, Goiânia – GO, 

74603-180 

Telefone: 3524 – 1856/1859 

Sede: 

Secretária de Assistência Social – SEMAS 

Endereço: R. 25-A, s/n – St. Aeroporto 

Cep: 74070-150 

Telefone: (62) 3524-2635 

Goiânia – GO 

 

 

 

Centro de Referência Especializado para a 

População em Situação de Rua 

+ Descrição do serviço 

É uma unidade pública voltada para o atendimento especializado à 

população em situação de rua. Deve ofertar, obrigatoriamente, o Serviço 

Especializado para Pessoas em Situação de Rua, que realiza atendimentos 

individuais e coletivos, oficinas e atividades de convívio e socialização, além 

de ações que incentivem o protagonismo e a participação social das pessoas 

em situação de rua. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 
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O serviço pode ser acessado de forma espontânea pela pessoa em situação 

de rua, a qualquer momento. Pode também ser acessado por 

encaminhamento do Serviço Especializado em Abordagem Social, por 

outros serviços da assistência social ou de outra política públicas e por 

órgãos do Sistema Judiciário. 

• Famílias e indivíduos em situação de rua; 

• Demanda espontânea; 

• Encaminhamentos do Serviço Especializado em Abordagem Social 

(Seas), de outros serviços socioassistenciais, de outras políticas 

públicas setoriais e demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Deve representar espaço de referência para o convívio social e o 

desenvolvimento de relações de solidariedade, afetividade e respeito. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

A unidade deve, obrigatoriamente, ofertar o Serviço Especializado para 

Pessoas em Situação de Rua. Também pode ofertar o Serviço Especializado 

em Abordagem Social. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Centro Pop 

Endereço: Rua SC-06 APM 2B Qd. 22 Lt. 2C – Setor Goiânia 2 

Goiânia- Goiás 

Telefone: (62) 3524-2622 

Sede: 

Secretária de Assistência Social – SEMAS 

Endereço: R. 25-A, s/n – St. Aeroporto 

Cep: 74070-150 

Telefone: (62) 3524-2635 

Goiânia – GO 
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Administração e Organização das Atividades dos 

Cemitérios Municipais 

+ Descrição do serviço 

Departamento que tem por finalidade a supervisão dos Serviços Funerários 

e a Administração dos Cemitérios Municipais, sendo: Cemitério Parque, 

Santana, Vale da Paz e Jardim da Saudade. Visando garantir a 

transparência e sistematização dos serviços prestados à população, com 

relação aos óbitos ocorridos, o município de Goiânia optou pela implantação 

de uma Central de Óbitos, na estrutura da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, fato que contribui para qualificar e humanizar os serviços. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

A logística da Central de Óbitos na Secretária Municipal de Assistência 

Social – Semas, possibilita a efetivação da oferta do benefício eventual de 

auxílio funeral, na modalidade de prestação de bens e serviços por meio da 

isenção de taxas públicas, concessão de roupas e urnas para o 

sepultamento do corpo de pessoas provenientes de famílias em situação de 

vulnerabilidade social ou indigentes. 

Documentos Necessários para liberação do corpo: 

• Declaração de óbito (via amarela) emitida pelo Hospital/IML/SVO, 

totalmente e corretamente preenchida pelo médico responsável; 

• Documentos da pessoa falecida (RG), Certidão de Nascimento ou 

Certidão de Casamento; 

• Declarante deve ser familiar da pessoa falecida (Comprovando mediante 

documentação); 

• Indicar a Funerária responsável pela remoção do corpo, se não possuir 

plano funerário, encontra-se na Central de Óbitos, uma lista com 

endereços e telefones das funerárias que prestam o serviço em Goiânia; 

• Indicar o local do sepultamento (Cemitério Particular, Cemitério 

Municipal de Goiânia ou Cemitério de outro município) 

• Indicar o local do velório. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 
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Sede: 

Secretária de Assistência Social – SEMAS 

Endereço: R. 25-A, s/n – St. Aeroporto 

Cep: 74070-150 

Telefone: (62) 3524-2635 

Goiânia – GO 

 

 

 

 

  



  

71 

 

Secretaria Municipal de Comunicação 

 

 

 

Atendimento à Imprensa 

+ Descrição do serviço 

Veículos da imprensa que buscam nota resposta acerca de determinado 

assunto referente à Prefeitura de Goiânia ou que estejam na busca por um 

entrevistado sobre um tema devem entrar em contato com o Departamento 

de Jornalismo da Secom para sanar as demandas. O atendimento é feito por 

jornalistas da Secom ou pelo próprio órgão que detém a responsabilidade de 

informar sobre o assunto em questão, caso este órgão tenha assessoria de 

comunicação exclusiva. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

No caso de nota resposta, prazo é estipulado pelo próprio veículo da 

imprensa, indicando qual é o deadline previsto para a veiculação da notícia. 

Já o agendamento de entrevistas é feito de forma imediata a partir da 

solicitação. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Formalizar a solicitação por e-mail ou aplicativo de mensagens; 

• Se for nota resposta, é necessário especificar qual é a pauta, quais as 

questões a serem respondidas e o deadline; 

• Se for busca por entrevistado, informar qual é a pauta, perguntas previstas, 

data, local e horário da entrevista. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Realização do pedido, que pode ser feita por telefone (mas deve ser 

formalizada por escrito), via e-mail e por aplicativo de mensagens; 

• Entrega da resposta conforme deadline ou informação de quem será o 

entrevistado. 

+ Formas de Prestação do Serviço 
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• Por e-mail: secomgoiania@gmail.com; 

• Por aplicativo de mensagens; 

• Por telefone, que deve ser seguida pela formalização do pedido com 

mensagem de texto. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Secretaria Municipal de Comunicação – Secom 

Sede 

Responsável: Vassil José de Oliveira – Secretário 

Endereço: Avenida do Cerrado, n° 999, Park Lozandes, Bloco F, 3° andar, Paço 

Municipal 

Telefone: 3524-3031 

Horário de Funcionamento: 8h às 18h 

 

 

 

Publicação de Edital 

+ Descrição do serviço 

Todas as informações que precisam ser, obrigatoriamente, publicadas pela 

Prefeitura de Goiânia devem ser solicitadas à SECOM. O pedido deve ser 

feito via ofício, assinado pelo secretário do órgão e o conteúdo a ser 

divulgado deve ser encaminhado via e-mail pelo endereço: 

secom.editais10@gmail.com 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Em até 02 (dois) dias úteis 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Ofício de solicitação para divulgação; 

• Envio do material por e-mail. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Recebimento do ofício assinado pelo secretário do órgão solicitante; 

• Recebimento do material a ser publicado via e-mail; 

• Publicação em jornal de grande circulação em até 02 (dois) dias. 
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+ Formas de Prestação do Serviço 

• Entrega de ofício deve ser feita presencialmente, na sede da Secom; 

• Entrega do conteúdo a ser divulgado deve ser feito por e-mail, no endereço: 

secom.editais10@gmail.com. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Secretaria Municipal de Comunicação – Secom 

Sede 

Responsável: Vassil José de Oliveira- Secretário 

Endereço: Avenida do Cerrado, n° 999, Park Lozandes, Bloco F, 3° andar, Paço 

Municipal 

Telefone: 3524-1044/3022 

E-mail: secom.editais10@gmail.com 

Horário de Funcionamento: 8h às 18h 

 

 

 

Cadastro de Fornecedores 

+ Descrição do serviço 

Os fornecedores que desejam firmar parceria com a Prefeitura de Goiânia 

precisam fazer o cadastro na SECOM. Eles atuam na prestação de serviços 

em atividades realizadas pela administração, seja em programas, obras, 

serviços e campanhas dos órgãos públicos de caráter educativo, informativo 

ou de orientação social. O cadastro exige entrega de documentos e 

providência de certificado. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Após entrega correta de documentação do fornecedor de serviços para 

cadastro, emissão de certificado fica pronta em até 03 (três) dias. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Cédula de identidade; 

• Registro comercial, no caso de empresa individual; 
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• Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores 

inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 

• Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir; 

• Cartão de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

• Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

• Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 

do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei certidão de regularidade 

para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

• Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede 

do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

• Certidão de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais ; 

• Certidão de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT); 

• As certidões negativas acima relacionadas estão válidas na data de abertura 

do cadastro. 

+ Principais Etapas do Serviço 
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• Solicitação de cadastro, que pode ser presencial na sede da Secom ou por 

e-mail pelo endereço divulgacao.secom@gmail.com; 

• Disponibilização da lista de documentos a serem apresentados; 

• Entrega de documentação; 

• Verificação da correta entrega de documentos; 

• Emissão de certificado. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

• Presencial 

o Na Assessoria de Divulgação Institucional e Publicidade 

Endereço: Avenida do Cerrado, n° 999, Park Lozandes, Bloco F, 3° 

andar, Paço Municipal. 

• Via e-mail: 

o Endereço: divulgacao.secom@gmail.com 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Secretaria Municipal de Comunicação – Secom 

Sede 

Responsável: Vassil José de Oliveira- Secretário 

Endereço: Avenida do Cerrado, n° 999, Park Lozandes, Bloco F, 3° andar, Paço 

Municipal 

Telefone: 3524-1044/3022 

E-mail: secom.editais10@gmail.com 

Horário de Funcionamento: 8h às 18h 
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Cadastro de Revistas, Jornais e Sítios 

Eletrônicos 

+ Descrição do serviço 

Revistas, jornais e sítios eletrônicos que desejam firmar parceria com a 

Prefeitura de Goiânia precisam fazer o cadastro na Secom. Os veículos 

atuam na publicação de campanhas criadas pelas agências acerca dos atos, 

programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos de caráter 

educativo, informativo ou de orientação social. O cadastro exige entrega de 

documentos e providência de certificado. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Após entrega de toda documentação exigida à empresa e verificação de que 

os documentos estão corretos, entrega do certificado, que é a comprovação 

do cadastro, é feita em até 03 (três) dias. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Para Jornais e Revistas 

• Comprovação de tiragem dos jornais e revistas aferida por Nota Fiscal da 

Gráfica, que deverá ser anexada, em fotocópia autenticada; 

• Comprovação da área de abrangência e circulação do veículo no Município 

de Goiânia através de Declaração por Entidade Civil ou órgãos públicos; 

• Comprovação da tiragem mínima firmada através de Declaração do próprio 

veículo, conforme critérios abaixo relacionados, na data do cadastramento 

na Secretaria Municipal de Comunicação; 

o Veículo de Circulação Diária – 10.000 exemplares; 

o Veículo de circulação Semanal – 5.000 exemplares; 

o Veículo de circulação Quinzenal – 4.000 exemplares; 

o Veículos de circulação Mensal – 3.000 exemplares; 

o Veículos de circulação Anual – 1.000 exemplares. 

• Contrato Social e alterações cuja finalidade seja compatível com a atividade 

da prestação de serviço de veiculação de mídia. Registro Social da empresa; 
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• O nome de fantasia do veículo deve constar do contrato social ou da 

inscrição no CNPJ, como alternativa, poderá constar de declaração, sob as 

penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, emitida pelo veículo, da qual 

devem constar o nome de fantasia, nome empresarial e CNPJ da empresa, 

nome completo, CPF e assinatura do responsável pela declaração, local, 

data; 

• No expediente do veículo deverá constar a razão social e o CNPJ; 

• Registro profissional de jornalista responsável pelo jornal ou revista; 

• O vínculo empregatício ou contrato de prestação de serviço do profissional 

responsável; 

• O veículo deverá ter site na internet, apresentar a impressão da tela do site 

(home page); 

• Certidões de Regularidade Fiscal / O veículo receberá o certificado de 

aptidão com validade até o dia 31 de dezembro do ano de sua admissão: 

o Cartão de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

o Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio 

ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

o Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

o Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

o Certidão de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

lei. Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento 

dos encargos sociais instituídos por lei; 

o Certidão de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT) 

• Exemplares dos últimos 06 (seis) meses ou das 10 (dez) últimas edições 

para cadastro; 

• Comprovação de sede juntando-se a Licença/Alvará de funcionamento 

emitido pela Prefeitura Municipal e fotocópia da inscrição no CNPJ. 
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Para Sítios Eletrônicos: 

• Entrega de cópia do CNPJ; 

• Entrega de cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no 

caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de 

seus administradores; 

• Preenchimento do formulário, que compõe o Anexo 1 desta portaria, 

disponível no Portal da Prefeitura de Goiânia, www.goiania.go.gov.br, e envio 

para o endereço eletrônico da Secom; 

• Apresentação de Mídia Kit, contendo Tabela de Preços com formatos, 

custos, tamanho e peso das peças, bem como as Formas de 

Comercialização: Custo Por Mil (CPM), Diária, Semanal, Mensal, Patrocínio, 

entre outros; 

• Documentação do profissional responsável pelo sítio eletrônico; 

• O vínculo empregatício ou contrato de prestação de serviço do profissional 

responsável, caso não faça parte do quadro societário. 

• Certidões de Regularidade Fiscal 

o Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio 

ou sede da empresa, ou outra equivalente, na forma da lei; 

o Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou 

sede da empresa, ou outra equivalente, na forma da lei; 

o Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou 

sede da empresa, ou outra equivalente, na forma da lei; 

o Certidão de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

lei; Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento 

dos encargos sociais; 

o Certidão de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT); 

http://www.goiania.go.gov.br/
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• Entrega de relatório com Page Views e Unique Visitors dos últimos 03 (três) 

meses, utilizando ferramentas como Google Analytics, Reportei.com, 

DashGoo.com ou similares. 

 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Entrega da lista de documentos para responsável pelo Jornal, Revista ou 

Sítio Eletrônico; 

• Recebimento da documentação via e-mail ou de forma presencial; 

• Verificação dos documentos e comprovação de que estão corretos; 

• Produção do certificado; 

• Entrega do certificado ao solicitante 

+ Formas de Prestação do Serviço 

• Presencial: 

o Na Diretoria de Divulgação Institucional e Publicidade 

Endereço: Avenida do Cerrado, n° 999, Park Lozandes, Bloco F, 

3° andar. 

• Via e-mail: 

o Envio da solicitação de cadastro, bem como documentos exigidos 

para o endereço: divulgacao.secom@gmail.com. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Secretaria Municipal de Comunicação – Secom 

Sede 

Responsável: Vassil José de Oliveira- Secretário 

Endereço: Avenida do Cerrado, n° 999, Park Lozandes, Bloco F, 3° andar, Paço 

Municipal 

Telefone: 3524-1044/3022 

E-mail: secom.editais10@gmail.com 

Horário de Funcionamento: 8h às 18h 

 

 

 

Autorização para Uso da Identidade Visual 

COMUNICAÇÃO 
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+ Descrição do serviço 

A atividade é feita por meio da plataforma Bee, que compõe o Programa de 

Automação da Gestão Pública – page, implantado na Prefeitura de Goiânia. 

Ferramenta organiza todo o processo de despesa feito na administração, que 

ocorre totalmente no formato digital. A participação da Secom nesse 

processo é, exclusivamente, avaliar o uso da identidade visual, caso o 

produto a ser comprado exija a marca da Prefeitura de Goiânia 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

03 (três) dias. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• No início do processo de compra, é dada a opção para envio do documento 

à Secom para que o Departamento de Divulgação Institucional e Publicidade 

avalie a forma como a logomarca da Prefeitura de Goiânia foi inserida. Desta 

forma, caso o produto a ser adquirido tenha a Identidade Visual da 

Administração, é necessário anexar ao processo a arte que contém a 

logomarca para análise. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Recebimento do processo pela Plataforma Bee; 

• Análise da inserção da marca em até três dias; 

• Retorno do processo à secretaria de origem, contendo o parecer de 

autorização ou despacho, que indica as correções que devem ser realizadas. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Prestação do serviço é feita apenas por meio da Plataforma Bee. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Secretaria Municipal de Comunicação – Secom 

Sede 

Responsável: Vassil José de Oliveira- Secretário 

Endereço: Avenida do Cerrado, n° 999, Park Lozandes, Bloco F, 3° andar, Paço 

Municipal 

Telefone: 3524-1044/3022 
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E-mail: secom.editais10@gmail.com 

Horário de Funcionamento: 8h às 18h 
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Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia 

 

 

 

Autorização para Uso da Identidade Visual 

+ Descrição do serviço 

Disponibilização de serviço de consulta de processos pela internet com o 

intuito de tornar menos burocrática a consulta de informações referentes a 

Processos em Andamento na Prefeitura. 

Orientações para abertura de processos 

Para acessar orientações sobre abertura de processos clique aqui. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Acessar o link do serviço. 

• Informar os dados para consulta. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Serviço de consulta online. (clique aqui) 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Atendimento 156 e na Ouvidoria Geral 

 

 

 

Alvará de Localização e Funcionamento – 

Empresa Fácil 

+ Descrição do serviço 

O Alvará é um documento concedido pela Prefeitura, por meio da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia 

que autoriza o funcionamento de uma empresa relacionada a indústria, 

comércio e serviços, conforme o local e a atividade solicitados. 

O Alvará de Localização e Funcionamento é necessário para 

empreendimentos como fábricas, bares, restaurantes, lancherias, farmácias, 

oficinas mecânicas, associações de moradores e etc. Prestadores de 

GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 

ALVARÁS, LICENÇAS E CERTIDÕES 

http://www.goiania.go.gov.br/shtml/servicos/orientacao_processos.shtml
http://www.goiania.go.gov.br/sistemas/saces/asp/saces00000f0.asp?sigla=scpro&prog=scpro00004f0.asp
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serviços, profissionais liberais, autônomos também precisam de licença caso 

não sejam MEI. (Lei Complementar n. 14/1992). 

O estabelecimento ou o profissional que não possuir Alvará sofrerá as 

penalidades previstas no Código de Posturas do Município que prevê a 

notificação, a autuação com aplicação de multa ou a interdição do local. 

CONSULTA ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

(EMPRESA FÁCIL) – Clique Aqui. 

VALIDA ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (EMPRESA 

FÁCIL) – Clique Aqui. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Para empresas com atividades de baixo risco: 

Apresentando a documentação necessária e comprovante de pagamento, a 

emissão do Alvará é feita em até 24 horas. 

  

Para empresas com atividades que não sejam de baixo risco: 

Análise prévia de até 15 dias úteis pela Sedetec. Posteriormente, dada a 

vistoria fiscal, a emissão do Alvará é feita imediatamente com a 

apresentação do pagamento. 

Observação: o Decreto Lei nº 3837/13 do Município de Goiânia – descreve 

quais são as atividades de baixo risco. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Cartão CNPJ e Contrato Social 

• Abertura do CAE – Cadastro de Atividade Econômica 

• Pagamento de Taxas 

• Alvará do Corpo de Bombeiros 

• Documento do Uso do Solo 

• Documento de Numeração Predial 

• Piso Tátil 

• Declaração / Termo de Responsabilidade para emissão de Alvará de 

Localização e Funcionamento – Clique Aqui. 

 

https://www10.goiania.go.gov.br/cadastroweb/consultaalvara.aspx
https://www10.goiania.go.gov.br/cadastroweb/validacaoalf.aspx
http://www.goiania.go.gov.br/download/servico/Declara%C3%A7%C3%A3o%20ALF.pdf
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Para empresas com atividades que não sejam de baixo risco, caso a 

atividade exercida exija, também é necessário: 

 

• Licença Ambiental 

• Alvará da Vigilância Sanitária – Visa 

 

O Microempreendedor Individual – MEI, não precisa de Alvará, porém pode 

solicitar a Declaração de Dispensa de Exigência de Alvará de Localização e 

Funcionamento. 

 

Ponto de Referência – É a licença concedida pela Prefeitura para empresas 

em residências que funcionam como simples escritórios administrativos, ou 

seja, não exerçam a atividade no local. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Abertura do CAE – Cadastro de Atividade Econômica junto à Secretaria 

Municipal de Finanças 

• Encaminhamento do CAE à Gerência de Atividades Econômicas (SEDETEC) 

para verificação da possibilidade da emissão do Alvará de Localização e 

Funcionamento 

+ Formas de Prestação do Serviço 

O serviço pode ser solicitado via online por intermédio do Empresa Fácil ou 

presencialmente no Atende Fácil. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

A manifestação pode ser realizada via online por intermédio do Empresa Fácil ou 

presencialmente no Atende Fácil. 

 

 

 

Documento Eletrônico - eDOC 

+ Descrição do serviço 

A Prefeitura de Goiânia transformou alguns de seus documentos em eDOC 

ou Documento Eletrônico. 

GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 
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O eDOC simplifica o processo de solicitação, tramitação e finalização de 

documentos fornecidos pela Prefeitura. O eDOC reduz os prazos, custos, 

consumo de papel e transporte, ao mesmo tempo em que aumenta a 

qualidade e a confiabilidade do serviço prestado pela Prefeitura ao cidadão. 

O eDOC simplifica o processo de solicitação de documentos fornecidos pela 

Prefeitura, reduzindo prazos e aumentando a confiabilidade. 

Um eDOC tem as seguintes características: 

• Não precisa ser impresso. O documento oficial, reconhecido pela 

Prefeitura, é o que está em meio digital. Qualquer documento eDOC, 

em meio digital, é reconhecido por todas as Secretarias da Prefeitura. 

O documento pode até ser impresso pelo contribuinte, mas somente 

para seu controle. 

• A responsabilidade pela guarda e transporte do eDOC é da autoridade 

emissora do documento e não do cidadão. Por exemplo: o cidadão 

solicitou a emissão de um eDOC de Uso do Solo – Atividade 

Econômica. Se uma Secretaria exigir esse documento em algum 

processo, a responsabilidade de levar o documento até a Secretaria 

solicitante é da Secretaria emitente e não do cidadão. Caberá ao 

cidadão somente informar o número do processo referente à geração 

do eDOC. 

• Um eDOC será armazenado em meio digital pela Prefeitura enquanto 

o mesmo for válido. Findo esse prazo a Prefeitura poderá descartá-lo. 

Posteriormente outros documentos também farão parte deste conceito cujo 

objetivo é melhorar, em todos os aspectos, a qualidade do serviço prestado 

ao cidadão. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

• Pode ser solicitado pela internet. Não é preciso ir a uma loja de atendimento. 

• Pode ser consultado pela internet. O cidadão não precisa buscar o 

documento na Prefeitura. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Atendimento 156 ou na Ouvidoria Geral. 
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Cadastro para Vagas de Emprego 

+ Descrição do serviço 

Atendimento ao trabalhador via cadastro no sistema SINE, de acordo com o 

seu perfil profissional: experiências, formação, pretensões, necessidades. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

• 15 minutos. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Carteira de trabalho; 

• Documentos Pessoais; 

• Comprovante de endereço 

+ Principais Etapas do Serviço 

Trabalhador: 

• Repassar as informações do que é necessário para realizar o cadastro 

no sistema, endereço e número de contato. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

• Atendimento presencial; 

• Portal Emprega Brasil ou aplicativo SINE Fácil. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Para atendimento presencial o endereço é Rua 4 nº 515 St. Central – Edifício 

Parthenon Center 

 

 

 

Atendimento ao Empregador 

+ Descrição do serviço 

Encaminhamento de trabalhador à Empresa, de acordo com perfil solicitado 

pelo Empregador. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

7 dias. 

TRABALHO E RENDA 

TRABALHO E RENDA 
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+ Requisitos e Documentos Necessários 

Informar o perfil profissional do trabalhador de acordo com a vaga ofertada. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Repassar as informações do que é necessário para realizar o cadastro no 

sistema, endereço e número de contato 

+ Formas de Prestação do Serviço 

• Atendimento presencial; 

• Portal Emprega Brasil ou aplicativo SINE Fácil. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Para atendimento presencial o endereço é Rua 4 nº 515 St. Central Edifício 

Parthenon Center. 

 

 

 

Emissão de Carteira de Trabalho 

+ Descrição do serviço 

Preenchimento de cadastro do trabalhador via sistema do Ministério do 

Trabalho. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

7 a 10 dias. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

1ª via: 

• Identidade; 

• Certidão de nascimento; 

• Certidão de casamento; 

• Comprovante de endereço. 

2ª via: 

• Boletim de ocorrência em caso de perda/roubo; 

• Número da primeira via da carteira retirado na Caixa Econômica 

Federal ou a primeira via da carteira; 

• Identidade; 

TRABALHO E RENDA 
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• Certidão de nascimento/certidão de casamento; 

• Comprovante de endereço 

+ Principais Etapas do Serviço 

Preenchimento de cadastro do trabalhador via sistema do Ministério do 

Trabalho. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Somente Atendimento Presencial 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Rua 4 nº 515 St. Central – Edifício Parthenon Center. 

 

 

 

Habilitação Seguro Desemprego 

+ Descrição do serviço 

Conferência da documentação para preenchimento de cadastro no site do 

Ministério do Trabalho. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

30 a 40 minutos. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Carteira de trabalho, Comprovante de residência; 

• CPF; 

• Documento de Identificação do PIS/PASEP; 

• Documento de Identificação; 

• Documento que comprove nível de escolaridade; 

• Extrato FGTS ou documento que comprove os depósitos; 

• Termo de rescisão do contrato de trabalho ou termo de quitação; 

• Requerimento do seguro (deve ser entregue pelo empregador no ato de 

demissão). 

+ Principais Etapas do Serviço 

Conferência da documentação para preenchimento de cadastro no site do 

Ministério do Trabalho. 

TRABALHO E RENDA 
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+ Formas de Prestação do Serviço 

Atendimento presencial ou Portal Emprega Brasil. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Para atendimento presencial o endereço é Rua 4 nº 515 St. Central Edifício 

Parthenon Center. 

 

 

 

Bot de Atendimento 

+ Descrição do serviço 

Através de uma requisição do cidadão a ferramenta responde com a 

informação desejada referente ao Cadastro Imobiliário (IPTU), Processo, Fila 

do CMEI e Vagas de Emprego. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

A plataforma está em uso e a entrega da informação ao cidadão é imediata. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Informar os dados solicitados pelo sistema de acordo com a interação 

solicitada. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Pedido; 

• Processamento; 

• Resposta. 

O serviço é on-line, ou seja, a resposta é imediata. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Online. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Pelo link www.goiania.go.gov.br.. 

 

  

TRABALHO E RENDA 

http://www.goiania.go.gov.br/
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Autorização para o Exercício de Atividade de 

Feirante em Feiras Livres 

+ Descrição do serviço 

Organizar e desenvolver a implantação e funcionamento de feiras livres, 

assim como autorizar a emissão de autorização de exercício de atividade de 

feirante. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Duas a quatro semanas conforme disponibilidade 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Requisitos para protocolar processo para exercício de atividade feirante: 

Informar: 

• Telefone para contato (de preferência fixo). 

Anexar: 

• Feiras livres e especiais: 

o Cópia da carteira de identidade e CPF do interessado; 

o Requerimento com a solicitação desejada (modelo na loja); 

o Cópia do comprovante de endereço de Goiânia ou no entorno 

atualizado; 

o Em caso de aluguel, contrato de locação ou declaração do 

proprietário do imóvel; 

o Em caso de morar com parentes comprovar o parentesco 

através de cópias de documentos. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Renovação do cadastro de feirante: 

o Verificar a existência de débito; 

o Verificar a postura da banca. 

• Emissão de novo cadastro para atividade de feirante: 

o Verificar a disponibilidade do ponto; 

o Análise de documentos; 

o Deferimento ou indeferimento conforme análise documental; 

PLANEJAMENTO URBANO 
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o Pagamento de taxa. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Preenchimento de formulário de solicitação junto às unidades da prefeitura. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Agências de atendimento da prefeitura (Atende Fácil) ou nas unidades do 

VAPT VUPT. 

 

 

 

Permissão Uso Banca / Sala Mercado Municipal 

+ Descrição do serviço 

Autorizar e supervisionar as permissões de uso sala/banca/box mercado e 

manter a qualidade no funcionamento dos mercados municipais. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Duas a quatro semanas, conforme a disponibilidade. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Informar: 

• Nome do requerente ou razão social; 

• Carteira de identidade, CPF/CGC do interessado; 

• Ramo de atividade a ser comercializada; 

• Telefone para contato. 

Anexar: 

• Requerimento solicitando a banca ou sala no mercado; 

• Ficha cadastral preenchida e assinada pelo interessado; 

• Cópia da carteira de identidade e CPF do interessado; 

• Cópia do comprovante de endereço residencial do interessado. 

Observação: 

• No caso de pessoa jurídica, deve-se anexar: 

o Cópia do contrato social ou registro de firma devidamente 

registrado pela junta comercial do estado de Goiás; 

o Cópia do CGC; 

PLANEJAMENTO URBANO 
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o Cópia de carteira de identidade e CPF dos sócios. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Renovação do cadastro de feirante: 

o Verificar a existência de débito; 

o Verificar a postura da banca. 

• Emissão de novo cadastro para atividade de feirante: 

o Verificar a disponibilidade do ponto; 

o Análise de documentos; 

o Deferimento ou indeferimento conforme análise documental; 

o Pagamento de taxa. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Preenchimento de formulário de solicitação junto às unidades da prefeitura. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Unidades do atende fácil ou VAPT VUPT. 

 

 

 

Licença Provisória para Eventos 

+ Descrição do serviço 

Emissão de licença provisória para eventos. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Média de 60 dias. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Requerimento solicitando a instalação, constando o período a ser 

utilizado; 

• Autorização do proprietário do terreno, contendo o número da 

identidade, CPF e telefone de contato; 

• Uso do solo (ser a atividade pretendida permitida em lei para a zona 

de uso); 

• Cópia da licença ambiental ou protocolo quando for o caso; 

• Cópia do alvará sanitário ou protocolo quando for o caso; 

PLANEJAMENTO URBANO 
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Observação: 

• Após a instalação do objeto do requerimento, o interessado deverá 

providenciar junto ao corpo de bombeiros o “certificado de aprovação”, 

e apresenta-lo na sedem para ser expedido a “licença para 

funcionamento. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Requerimento junto as unidades de atendimento da prefeitura (atende 

fácil ou VAPT VUPT); 

• Análise da documentação; 

• Análise e manifestação pelo órgão municipal de trânsito (SMT); 

• Indeferimento ou deferimento da solicitação; 

• Emissão da licença provisória caso deferimento. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Atendimento presencial nas agências de atendimento da prefeitura (Atende 

Fácil) ou nas unidades do VAPT VUPT. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Agências de atendimento da prefeitura (Atende Fácil) ou nas unidades do 

VAPT VUPT. 
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Licença Horário Especial 

+ Descrição do serviço 

Emissão de licença de horário especial. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Média de 90 dias. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Informar: 

• Razão social do estabelecimento; 

• Cópia do alvará de localização e funcionamento do estabelecimento; 

• Número de inscrição do IPTU do imóvel; 

• Número de cadastro municipal; 

• Horário e período que pretende funcionar; 

• Ramo de atividade do estabelecimento; 

• Número de funcionários que trabalharão no horário especial telefone 

para contato 

+ Principais Etapas do Serviço 

Requerimento: 

• Análise da documentação; 

• Vistoria fiscal; 

• Deferimento ou indeferimento; 

• Emissão da licença em caso de deferimento. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Atendimento presencial nas agências de atendimento da prefeitura (Atende Fácil) 

ou nas unidades do VAPT VUPT. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Agências de atendimento da prefeitura (Atende Fácil) ou nas unidades do 

VAPT VUPT. 

 

 

Licença Divertimento Público e similares 

PLANEJAMENTO URBANO 
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+ Descrição do serviço 

Emissão licença divertimento público e similares. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Média de 60 dias. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Informar: 

• Número(s) da inscrição do(s) ITU(s) do imóvel a ser utilizado; 

• Nome ou razão social da empresa interessada; 

• Telefone para contato requerimento solicitando a instalação, 

constando o período a ser utilizado; 

• Autorização do proprietário do terreno, contendo o número da 

identidade, CPF e telefone de contato; 

• Uso do solo (ser a atividade pretendida permitida em lei para a zona 

de uso); 

• Certificado de aprovação pelo corpo de bombeiro; 

• Alvará sanitário quando for o caso; 

• Licença ambiental quando for o caso. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Requerimento; 

• Análise da documentação; 

• Análise de manifestação pelo órgão municipal de trânsito (SMT); 

• Deferimento ou indeferimento; 

• Emissão da licença em caso deferimento. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Atendimento presencial nas agências de atendimento da prefeitura (Atende 

Fácil) ou nas unidades do VAPT VUPT 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Agências de atendimento da prefeitura (Atende Fácil) ou nas unidades do 

VAPT VUPT. 
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Programa Goiânia Digital 

+ Descrição do serviço 

O Programa Goiânia Digital é um programa de desenvolvimento econômico 

que visa destacar Goiânia entre os mais importantes centros de Tecnologia 

de Informação do país. A meta é consolidar a cidade como referência de 

formação de mão-de-obra qualificada, desenvolvimento tecnológico e 

negócios da economia digital. 

Com este projeto, Goiânia abre suas portas às empresas de Tecnologia de 

Informação e Comunicação (TIC) com o intuito de se consolidar como cidade 

referência na prestação de serviços e formação de mão-de-obra altamente 

qualificada, oferecendo em contrapartida, isenção de tributos àquelas que 

aderirem ao Programa. 

O Programa Goiânia Digital é o resultado da cooperação entre Prefeitura de 

Goiânia, Universidades, Empresas e a Sociedade. 

Demais informações podem ser encontradas por meio do endereço eletrônico 

oficial do Programa Goiânia Digital clicando aqui. 

 

 

 

Autorização para o Exercício de Atividade de 

Feirante em Feiras Especiais 

+ Descrição do serviço 

Organizar e desenvolver a implantação e funcionamento de feiras especiais, 

assim como autorizar a emissão de autorização de atividade de feirante. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

30 dias conforme a disponibilidade. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Requisitos para protocolar processo para exercício de atividade feirante: 

Informar: 

• Telefone para contato (de preferência fixo). 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
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Anexar: 

• Feiras livres e especiais; 

• Cópia da carteira de identidade e CPF do interessado; 

• Requerimento com a solicitação desejada (modelo na loja); 

• Cópia do comprovante de endereço de Goiânia ou no entorno 

atualizado; 

• Em caso de aluguel, contrato de locação ou declaração do proprietário 

do imóvel; 

• Em caso de morar com parentes comprovar o parentesco através de 

cópias de documentos. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Renovação do cadastro de feirante: 

o Verificar a existência de debito; 

o Verificar a postura da banca. 

• Emissão de novo cadastro para atividade de feirante: 

o Verificar a disponibilidade do ponto; 

o Análise de documentos; 

o Deferimento ou indeferimento conforme análise documental; 

o Pagamento de taxa. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Preenchimento de formulário de solicitação junto as unidades da prefeitura 

(atende fácil) ou VAPT VUPT. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Unidades do atende fácil ou VAPT VUPT. 
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Regularização Atividades Similares / Pitdog / 

Chaveiro / Banca de Revista 

+ Descrição do serviço 

Licenciar a atividade, emissão de autorização de localização e 

funcionamento. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

90 dias conforme disponibilidade. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Informar: 

• Nome do interessado; 

• Local a ser instalada (av. , rua, quadra, lote, setor, ); 

• Dimensões da banca (comprimento/largura); 

• Telefone para contato. 

Anexar: 

• Requerimento solicitando instalação no local desejado; 

• Croqui cotado do local a ser instalada a banca; 

• Ficha cadastral preenchida e assinada pelo interessado; 

• Cópia do comprovante de endereço residencial do interessado; 

• Cópia da carteira de identidade e CPF do interessado; 

• Declaração de anuência, registrada em cartório do proprietário do 

imóvel fronteiriço ao local solicitado; 

• Em caso de calçada 

o Certidão criminal; 

o Certidão estadual; 

o Certidão cível; 

o Certidão negativa de débitos. 

No caso de pessoa jurídica, anexar também: 

• Cópia do contrato social ou registro de firma individual registrado na 

junta comercial do estado de Goiás; 
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• Cópia do CGC; 

• Cópia da carteira de identidade e CPF dos sócios. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Requerimento; 

• Análise da documentação; 

• Vistoria fiscal; 

• Análise e manifestação do órgão municipal de meio ambiente (AMMA); 

• Análise e manifestação do órgão municipal de trânsito (SMT); 

• Análise e manifestação do órgão municipal de planejamento (SEPLANH); 

• Deferimento ou indeferimento; 

• Cadastro; 

• Emissão da autorização em caso deferimento. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Atendimento presencial nas agências de atendimento da prefeitura (Atende 

Fácil) ou nas unidades do VAPT VUPT. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Agências de atendimento da prefeitura (Atende Fácil) ou nas unidades do 

VAPT VUPT. 

 

 

 

Requerimento Atividade Ambulante 

+ Descrição do serviço 

Emissão de autorização para estacionamento temporário de ambulante em 

logradouro público. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

90 dias conforme disponibilidade. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Atestado médico (físico e psicológico); 

• Carteira de identidade e CPF; 

• Atestado de antecedentes criminais (estadual); 
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• Comprovante de residência em nome do requerente ou comprovar 

parentesco; 

• Croqui cotado do local solicitado; 

• Documento contendo declaração expressa de assentimento do proprietário 

dos imóveis fronteiriços ao logradouro sobre o qual se pretende a autorização 

de uso ou utilização (autenticado em cartório). 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Requerimento; 

• Análise da documentação; 

• Vistoria fiscal; 

• Deferimento ou indeferimento; 

• Cadastro; 

• Emissão da autorização caso deferimento. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Atendimento presencial nas agências de atendimento da prefeitura (Atende 

Fácil) ou nas unidades do VAPT VUPT. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Agências de atendimento da prefeitura (Atende Fácil) ou nas unidades do 

VAPT VUPT. 

 

 

 

Renovação de Autorização de Equipamento 

+ Descrição do serviço 

Renovação de autorização de funcionamento. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

30 dias. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Identidade e CPF; 

• Cópia da autorização; 

• Inexistência de débitos junto ao município. 
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+ Principais Etapas do Serviço 

• Requerimento; 

• Análise da documentação; 

• Emissão. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Atendimento presencial nas agências de atendimento da prefeitura (Atende 

Fácil) ou nas unidades do VAPT VUPT. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Agências de atendimento da prefeitura (Atende Fácil) ou nas unidades do 

VAPT VUPT. 

 

 

 

Requerimento Food Truck 

+ Descrição do serviço 

Autorização para cozinha móvel sobre rodas. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

90 dias conforme disponibilidade. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Preencher requerimento; 

• Croqui cotado do local solicitado, contendo as dimensões da 

calçada, endereço e dimensões do equipamento; 

• Indicação dos alimentos que pretende comercializar; 

• Cópias da identidade, CPF, título de eleitor e comprovante de 

endereço; 

• Cópias da CNH e documentação do veículo; 

• Certidão criminal; 

• Certidão cível; 

• Certidão negativa junto ao município. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Requerimento; 
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• Análise da documentação; 

• Vistoria fiscal; 

• Análise e manifestação do órgão municipal de trânsito (SMT); 

• Deferimento ou indeferimento; 

• Cadastro; 

• Emissão da autorização em caso deferimento. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Atendimento presencial nas agências de atendimento da prefeitura (Atende 

Fácil) ou nas unidades do VAPT VUPT. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Agências de atendimento da prefeitura (Atende Fácil) ou nas unidades do 

VAPT VUPT. 

 

 

 

Baixa de Cadastro Ambulante / Pit dog / Similares 

/ Chaveiro / Banca de Revista 

+ Descrição do serviço 

Baixa de cadastro na prefeitura de Goiânia. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Média de 60 dias. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Informar: 

• Preencher requerimento solicitando a baixa; 

• Número da inscrição cadastral; 

• CPF do interessado; 

• Telefone para contato. 

Anexar: 

• Autorização para funcionamento (cópia). 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Requerimento; 
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• Análise da documentação; 

• Vistoria fiscal; 

• Análise e manifestação jurídica; 

• Deferimento ou indeferimento; 

• Baixa do cadastro. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Atendimento presencial nas agências de atendimento da prefeitura (Atende 

Fácil) ou nas unidades do VAPT VUPT. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Agências de atendimento da prefeitura (Atende Fácil) ou nas unidades do 

VAPT VUPT. 
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Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Políticas Afirmativas 

 

 

 

Articulação para Palestras Eventos e Seminários 

+ Descrição do serviço 

A Secretaria se mantém sempre de portas abertas a sociedade para o melhor 

diálogo e a garantia da promoção democrática dos direitos humanos e cultura 

da paz. Isso envolve o apoio e a mediação entre representantes de 

movimentos sociais e o poder público para promoção e realização de eventos 

educativos, culturais e de massa na temática concernente aos Direitos 

Humanos e das minorias. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

10 dias úteis 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Ofício com descrição do evento a ser desenvolvido com nome, data e local 

do evento. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Comunicação, articulação e entrega das autorizações necessárias à 

realização do evento. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Envio de ofício através do e-mail gabinete.smdh@gmail.com 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Sede: Responsável: Thiago Pereira da Silva, Endereço: Rua 99, nº 66, Setor 

Sul, Horário de funcionamento: das 08:00 às 18:00Telefone: 3524-2802E-

mail: gabinete.smdh@gmail.com 
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Orientação e Cadastro do Programa ID Jovem 

+ Descrição do serviço 

Documento que possibilita aos jovens de 15 a 29 anos acesso ao benefícios 

de meia entrada em eventos artísticos, culturais e esportivos, além de vagas 

gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Imediato desde que seu Número de Identificação Social esteja devidamente 

atualizado junto ao Cadastro Único do Governo Federal 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Registro geral 

• Cadastro de pessoa física 

• Cadastro único título eleitor 

• Certidão de casamento 

• Comprovante de residência 

• Carteiras de trabalho CTPS 

• Estados de matrícula escolar 

• Contratos de aluguel 

+ Principais Etapas do Serviço 

Cadastro junto à Superintendência de Juventude 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Orientação para preenchimento do Cadastro junto à Superintendência de 

Juventude. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Responsável: Danielle Alves Pereira, Endereço: Rua 99, nº 66, Setor Sul, 

Horário de funcionamento: das 08:00 às 18:00Telefone: 3524-2647E-mail: 

sujuvgyn@gmail.com 
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Programa Universitário Sangue Bom 

+ Descrição do serviço 

Projeto com proposta educativa para a captação de sangue para o 

Hemocentro do Estado de Goiás junto a universidades, orientando 

estudantes, professores e funcionários a doar sangue. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Imediato 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Registro Geral e ser maior de 18 anos. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Orientação 

• Coleta de sangue 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Através de ônibus que visita instituições de ensino superior. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Itinerante. 

 

 

 

Orientação Jurídica sobre Direitos Humanos 

+ Descrição do serviço 

Orientação jurídica sobre Direitos Humanos para população que solicita. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Imediato 

+ Principais Etapas do Serviço 

Comparecimento ou ligação à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Políticas Afirmativas para as devidas orientações. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Orientações ao cidadão. 

Saúde 

Educação 
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+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Responsável: Walfrides Sena Júnior 

Endereço: Rua 99, nº 66, Setor Sul 

Horário de funcionamento: das 08:00 às 18:00 

Telefone: 3524-2652 

E-mail: advsetorialdireitoshumanos@gmail.com 

 

 

 

Encaminhamento de Pessoas com Deficiência ao 

Mercado de Trabalho 

+ Descrição do serviço 

Em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), pessoas com 

deficiência são enviadas ao mercado de trabalho. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Carteira de Trabalho. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Procura à Superintendência de Direito à Pessoa com Deficiência e 

Mobilidade Reduzida para orientação e encaminhamento. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Articulação junto ao Sistema Nacional de Emprego para o encaminhamento 

da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Responsável: Antônio José Pereira do Nascimento 

Endereço: Rua 99, nº 66, Setor Sul, Horário de funcionamento: das 08:00 às 

18:00 

Telefone: (62) 3524-2647 

E-mail: sumpedgoiania@gmail.com 

 

 

Trabalho e Renda 
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Serviço de Orientação sobre Acessibilidade no 

Município 

+ Descrição do serviço 

Para o devido cumprimento ao Decreto 3057 / 2015 – (Decreto de 

Acessibilidade das calçadas), foi criado Serviço de Orientação de 

Acessibilidade – (Soa), no térreo do Paço Municipal, com funcionamento de 

segunda a sexta, das 07:00 as 13:00 horas. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Imediata 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Não há requisitos. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Visita à sala de acessibilidade no Paço Municipal para orientação quanto a 

adequação das calçadas. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Através de orientação presencial. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

APM 09, Av. do Cerrado, n° 999, Park Lozandes, bloco A, 1º andar, Goiânia. 

 

 

 

Centro de Interpretação de Língua Brasileira de 

Sinais 

+ Descrição do serviço 

Para facilitar a inclusão social do cidadão com surdez, foi implantada a 

Central de Interpretação de Libras (CIL), com interpretes de segunda a sexta 

em horário comercial, atendendo a população surda na intermediação do 

Português para Libras e de Libras para Português, em serviços de saúde, 

justiça, documentação civil, dentre outros 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Comunicação 
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Com hora marcada 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Registro Geral 

+ Principais Etapas do Serviço 

Marcação através de Whatsapp e comparecimento ao local marcado para 

atendimento do intérprete. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Marcação de horário para atendimento via Whatsapp. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Whatsapp: 62 – 992-314-704 

 

 

 

Banco Municipal de Cadeira de Rodas 

+ Descrição do serviço 

Com objetivo de auxiliar as pessoas com deficiência em estágio inicial de 

reabilitação, foi criado o Banco Municipal de Cadeiras de Rodas, que fornece 

por empréstimo órteses, próteses e demais meios auxiliares de locomoção. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Imediato 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Laudo médico 

• Registro Geral 

• Cadastro de Pessoa Física 

• Comprovante de residência 

• Telefone para contato 

+ Principais Etapas do Serviço 

Requisição Retirada 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Requisição através de formulário e retirada na Associação dos Acidentados 

do Estado de Goiás (ACITEG). 

Manutenção Urbana 
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+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Responsável: Antônio José Ferreira do Nascimento, Endereço: Rua 99, nº 

66, Setor Sul, Horário de funcionamento: das 08:00 às 18:00Telefone: 3524-

2647E-mail: sumpedgyn@gmail.com 
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Secretaria Municipal de Educação e Esporte 

 

 

 

Matrículas Web 

+ Descrição do serviço 

Serviço online de Pré-Matrícula para solicitação de vagas nas Escolas e 

Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs da Rede Municipal de 

Educação de Goiânia. Quando a vaga for disponibilizada, não esqueça de 

imprimir seu comprovante de pré-matrícula. 

Para solicitar uma Transferência de Aluno, Clique Aqui; 

Para consultar o relatório da Fila de espera de CMEIs, Clique Aqui; 

Para Imprimir comprovante e consultar o cadastro do Aluno, Clique Aqui; 

Para consultar os nomes das Escolas e CMEIs de sua região, Clique Aqui; 
 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

O prazo para confirmar a matrícula na Instituição é de três dias, a partir do 

dia que a vaga for disponibilizada. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Ter o nome da escola ou CMEI de preferência, caso não saiba, utilize a busca 

no menu CONSULTAR; 

• CPF do responsável e do educando (se houver); 

• Endereço completo com CEP (de Goiânia); 

• Número do NIS da criança e do responsável (para as famílias cadastradas 

no Programa Bolsa Família); 

• Nome completo da criança/educando; 

• Data de nascimento da criança/educando; 

• Nome completo da mãe; 

• Informar 3 números de telefones para contato com DDD 62; 

 

EDUCAÇÃO 
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• Atenção! Caso tenham efetivado a pré-matrícula e desejarem alterar a 

Escola/CMEI, os pais ou responsáveis deverão comparecer à Coordenadoria 

Regional de Educação de sua região, para preencherem o formulário de 

cancelamento de vaga e posteriormente solicitarem vaga em outra instituição 

educacional. 

• Caso a data de nascimento da criança informada no cadastro/pré-matrícula 

não for a mesma data no registro/certidão de nascimento do educando e se 

mudar a etapa/idade de atendimento, a vaga será desconsiderada/perderá a 

vaga. Se for fila de espera, deverá entrar para o final da fila com a idade 

correta. 

 

Considere o dia 31 de março, data-base, para definir a idade da criança em qual etapa/agrupamento poderá ser 

atendida. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Requerimento; 

• Análise da documentação; 

• Vistoria fiscal; 

• Análise e manifestação jurídica; 

• Deferimento ou indeferimento; 

• Baixa do cadastro. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Para mais informações ligue (62) 3524-7310 | 3524-7302 | 3524-7304 | 3524-

5084 | 3524-5086 | 3524-5089 | 3524-8965 | 3524-5082 

 

 

 

Ações de Prevenção e Enfrentamento às 

Violências 

+ Descrição do serviço 

Organização baseada na cooperação, na conectividade e na divisão de 

responsabilidades e competências fundamentada numa concepção de 

trabalho coletivo, que indica a necessidade de ações conjuntas, 
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compartilhadas e articuladas estrategicamente na prevenção e 

enfrentamento às situações de violência que ocorrem contra crianças, 

adolescentes, mulheres e idosos. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

• Prazo para resposta à solicitação do atendimento: imediata. 

• Prazo para atendimento: 15 dias úteis ou conforme disponibilidade de vagas 

para atendimento, da Rede de Atenção e Atendimento a Crianças, 

Adolescentes, Mulheres e Idosos, em casos de violência ou abuso sexual. 

• O atendimento é realizado em dias úteis durante o período letivo: das 7 às 

11 horas e 13 às 17 horas. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Estar matriculado na Rede Municipal de Educação e Esporte. 

• Não há necessidade de apresentação de documentos. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Em casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel ou 

degradante, maus-tratos, abuso sexual contra crianças, adolescentes, 

mulheres ou idosos; ou, desejo de suicídio e agressão contra si mesmo, 

observados no interior das instituições educacionais, a SME, 

obrigatoriamente, faz a comunicação do fato ao Conselho Tutelar da 

respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

A SME encaminha os casos para o Conselho Tutelar, para as devidas 

providências, realiza o acompanhamento dos mesmos, na rede de 

atendimento especializada, e orienta as instituições educacionais nos 

procedimentos pedagógicos necessários à pessoa vitimizada. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

• Secretaria Municipal de Educação e Esporte: 

o Gerência de Inclusão, Diversidade e Cidadania (GERINC/ SME) 

End. Rua 226 c/ 235 e 236, nº. 794, sala nº 42. Goiânia/GO. 

Telefone: (62) 3524-5081/ 3524-7328. 

E-mail: gerinc.sme@gmail.com. 
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• Coordenadorias Regionais de Educação: 

o BRASIL – Coordenadoria Regional de Educação Brasil Di Ramos 

Caiado 

End. Rua Professor Lázaro Costa, Qd. 165, Lote 10, Setor Cidade 

Jardim. Goiânia/GO. 

Telefone: (62) 3558-5681 

E-mail: urebrasil2013@gmail.com 

o BRETAS – Coordenadoria Regional de Educação Maria Helena Batista 

Bretas 

End. Avenida Goiás, Qd. 68, Lote 01, Setor Urias Magalhães. 

Goiânia/GO. 

Telefone: (62) 3524-2490 

E-mail: urebretas@gmail.com 

o CENTRAL – Coordenadoria Regional de Educação Central 

End. Rua 243, esquina com rua 220, 260, Setor Universitário. 

Goiânia/GO. 

Telefone: (62) 3524-1664 

E-mail: urecentral@gmail.com 

o JARBAS – Coordenadoria Regional de Educação Jarbas Jayme 

End. Rua C-93, esquina com Rua C-75, Qd. 198, Setor Sudoeste. 

Goiânia/GO. 

Telefone: (62) 3524-1720 

E-mail: urejarbasjayme@gmail.com 

o THOMÉ – Coordenadoria Regional de Educação Maria Thomé Neto 

End. Rua C-165, Qd. 588, 77-B, Setor Nova Suiça. Goiânia/GO. 

Telefone: (62) 3524-2202 

E-mail: cmaimariathomeneto@gmail.com 
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Ações de Prevenção e Enfrentamento às 

Violências 

+ Descrição do serviço 

Organização baseada na cooperação, na conectividade e na divisão de 

responsabilidades e competências fundamentada numa concepção de 

trabalho coletivo, que indica a necessidade de ações conjuntas, 

compartilhadas e articuladas estrategicamente na prevenção e 

enfrentamento às situações de violência que ocorrem contra crianças, 

adolescentes, mulheres e idosos. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

• Prazo para resposta à solicitação do atendimento: imediata. 

• Prazo para atendimento: 15 dias úteis ou conforme disponibilidade de vagas 

para atendimento, da Rede de Atenção e Atendimento a Crianças, 

Adolescentes, Mulheres e Idosos, em casos de violência ou abuso sexual. 

• O atendimento é realizado em dias úteis durante o período letivo: das 7 às 

11 horas e 13 às 17 horas. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Estar matriculado na Rede Municipal de Educação e Esporte. 

• Não há necessidade de apresentação de documentos. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Em casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel ou 

degradante, maus-tratos, abuso sexual contra crianças, adolescentes, 

mulheres ou idosos; ou, desejo de suicídio e agressão contra si mesmo, 

observados no interior das instituições educacionais, a SME, 

obrigatoriamente, faz a comunicação do fato ao Conselho Tutelar da 

respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

A SME encaminha os casos para o Conselho Tutelar, para as devidas 

providências, realiza o acompanhamento dos mesmos, na rede de 
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atendimento especializada, e orienta as instituições educacionais nos 

procedimentos pedagógicos necessários à pessoa vitimizada. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

• Secretaria Municipal de Educação e Esporte: 

o Gerência de Inclusão, Diversidade e Cidadania (GERINC/ SME) 

End. Rua 226 c/ 235 e 236, nº. 794, sala nº 42. Goiânia/GO. 

Telefone: (62) 3524-5081/ 3524-7328. 

E-mail: gerinc.sme@gmail.com. 

• Coordenadorias Regionais de Educação: 

o BRASIL – Coordenadoria Regional de Educação Brasil Di Ramos 

Caiado 

End. Rua Professor Lázaro Costa, Qd. 165, Lote 10, Setor Cidade 

Jardim. Goiânia/GO. 

Telefone: (62) 3558-5681 

E-mail: urebrasil2013@gmail.com 

o BRETAS – Coordenadoria Regional de Educação Maria Helena Batista 

Bretas 

End. Avenida Goiás, Qd. 68, Lote 01, Setor Urias Magalhães. 

Goiânia/GO. 

Telefone: (62) 3524-2490 

E-mail: urebretas@gmail.com 

o CENTRAL – Coordenadoria Regional de Educação Central 

End. Rua 243, esquina com rua 220, 260, Setor Universitário. 

Goiânia/GO. 

Telefone: (62) 3524-1664 

E-mail: urecentral@gmail.com 

o JARBAS – Coordenadoria Regional de Educação Jarbas Jayme 

End. Rua C-93, esquina com Rua C-75, Qd. 198, Setor Sudoeste. 

Goiânia/GO. 

Telefone: (62) 3524-1720 

E-mail: urejarbasjayme@gmail.com 
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o THOMÉ – Coordenadoria Regional de Educação Maria Thomé Neto 

End. Rua C-165, Qd. 588, 77-B, Setor Nova Suiça. Goiânia/GO. 

Telefone: (62) 3524-2202 

E-mail: cmaimariathomeneto@gmail.com 

 

 

 

Programa de Autonomia Financeira das 

Instituições Educacionais – PAFIE 

+ Descrição do serviço 

O Programa de Autonomia Financeira da Instituição Educacional (PAFIE) foi 

instituído pela Lei Municipal nº. 8183, de 17 de setembro de 2003, 

determinando o sistema de repasse de recursos financeiros destinados às 

Instituições Educacionais Públicas Municipais. 

O PAFIE garante autonomia de gestão financeira, possibilitando o 

ordenamento e execução de gastos rotineiros destinados à manutenção e 

desenvolvimento do ensino, com finalidade de prover as instituições com 

recursos financeiros destinados a cobertura de despesas de custeio e capital, 

de manutenção e de pequenos investimentos, de forma a contribuir com a 

infraestrutura física e pedagógica das instituições de ensino. 

O repasse é trimestral, de forma direta, às Instituições Educacionais da 

Educação Infantil e Educação Fundamental por depósitos em conta corrente 

específica. A conta deve ser aberta em instituição financeira oficial em nome 

da Unidade Executora. O valor é depositado mediante a apresentação de 

Plano de Aplicação de Recursos, devidamente aprovado pelo Conselho 

Escolar e/ou Conselho Gestor da Instituição Educacional, que tem autonomia 

para utilizar a verba destinada a despesas específicas. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

O prazo para a realização deste serviço dependerá da disponibilidade dos 

recursos e de acordo com a tramitação processual até a liberação do crédito. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 
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• Conhecimento da Lei Municipal nº. 8.183, de 17 de setembro de 2003, do 

Decreto Municipal nº. 147, de 22 de janeiro de 2004, do Decreto Municipal 

nº. 5.149, de 12 de dezembro de 2013, do Decreto Municipal nº. 2.913, de 01 

de dezembro de 2015, e da Lei Municipal nº. 9.776, de 29 de março de 2016. 

• Ata de Intenção de Gastos, elaborada pelo Conselho Escolar/Gestor – CEG. 

• Plano de Aplicação de Recursos. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• É enviado, previamente, aos Conselhos, o valor total a ser recebido para o 

quadrimestre. Dessa forma, os conselhos, com a participação da 

comunidade, definem dentro do valor estipulado para cada instituição, o 

montante que a mesma quer destinar para uso em consumo (custeio e 

serviço) e em capital. 

• Em cada repasse do PAFIE, de acordo com a legislação vigente e com a 

quantidade de alunos (Per Capita) e turnos de funcionamento, o Conselho 

Escolar/Gestor – CEG da instituição de ensino realiza uma reunião entre os 

seus membros, definindo uma tabela de aplicação de recursos, com a 

previsão de gastos. 

• Em seguida, após a reunião, o CEG elabora a Ata de Intenção de gastos e 

encaminha à GERCON. 

• A GERCON elabora um Plano de Aplicação de Recursos para a instituição e 

convoca o (a) Diretor (a) ou Presidente do Conselho para assinatura. 

• Após assinatura da instituição, a GERCON autua um processo administrativo 

para a transferência dos recursos alusivos ao repasse. 

• A instituição de ensino deverá acompanhar a tramitação processual e conferir 

os seus extratos bancários até o depósito do crédito em sua conta. 

• Os recursos financeiros são disponibilizados às instituições educacionais 

sem necessidade de convênio, mediante crédito dos recursos em conta 

bancária específica no nome da Unidade Executora. 

• Ressaltamos que a responsabilidade de gerir as verbas deste Programa é a 

Unidade Executora de cada instituição educacional, na figura do Conselho 

Gestor/ Conselho Escolar. 
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• O gestor deve certificar-se do crédito do recurso em conta antes de efetuar 

qualquer operação financeira. Além disso, deve checar qual é a destinação 

do crédito, conforme o Plano de Aplicação. 

• É possível conhecer a legislação e a previsão anual dos valores do repasse 

do PAFIE para sua instituição através do 

link http://www.sme.goiania.go.gov.br/site/index.php/repasses-

financeiros/pafie/prestacao-de-contas. 

Siglas e Definições: 

SME- Secretaria Municipal de Educação e Esporte 

GERCON – Gerência de Controle e Prestação de Contas 

PAFIE – Programa de Autonomia Financeira das Instituições Educacionais 

Custeio – Manutenção das atividades dos órgãos da administração pública, 

como por exemplo: aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, 

manutenção de equipamentos, etc. 

Capital – Despesas relacionadas com aquisição de material permanente. 

CEG – Conselho Escolar/Gestor 

Unidade Executora (UEX) – é a entidade responsável por receber, aplicar e 

prestar contas dos recursos públicos destinados a unidade educacional. 

Plano de Aplicação – documento elaborado pela comunidade educacional 

representada pelo seu Conselho escolar/gestor que indica os valores elencados 

na Ata de intenção de gastos. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Atendimento presencial do (a) Diretor (a) ou Presidente do Conselho para a 

entrega da Ata de Intenção de gastos e assinatura do Plano de Aplicação de 

Recursos da instituição de ensino. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

A Superintendência Administrativa e Financeira e Diretoria de 

Administração e Finanças estão localizadas na Secretaria Municipal de 

Educação e Esporte, situada na Rua 226, n° 794, Setor Leste Universitário 

– Goiânia/GO. Salas nº 17/4 e 5, respectivamente. 

Telefone: 62 3524 8950 (SUPADM) 

http://www.sme.goiania.go.gov.br/site/index.php/repasses-financeiros/pafie/prestacao-de-contas
http://www.sme.goiania.go.gov.br/site/index.php/repasses-financeiros/pafie/prestacao-de-contas
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62 3524 8914 (DIRADM) 

 

 

 

Salário Família INSS 

+ Descrição do serviço 

Benefício concedido ao servidor em contratação temporária para filho, 

enteado ou menor tutelado, até 14 anos de idade ou inválido. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Imediato, desde que esteja no prazo de até o 10° dia do mês. Tal prazo é 

estabelecido no Art. 50 do Decreto n° 2637, de 28 de dezembro de 2018 

(vigente). 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Atendimento Presencial, ser servidor temporário (Contrato por Tempo 

Determinado) e documentos pessoais (RG, CPF). 

• Cópia da documentação do filho e/ou equiparado inválido. 

• Ter remuneração mensal abaixo do valor limite para recebimento do salário-

família, de acordo com a legislação em vigor. 

+ Principais Etapas do Serviço 

No caso de servidor em Contrato por Tempo Determinado: 

• Preenchimento de formulário de solicitação, anexando cópia da 

documentação do filho ou equiparado inválido no ato do atendimento. 

• O atendente da Gerência de Folha de Pagamento executa o serviço 

no momento da solicitação, no Sistema Complete. Passado o prazo 

para solicitação, ficará pendente até o próximo período para 

lançamento. No caso de Servidor Efetivo. 

• O servidor efetivo não precisa fazer o pedido. O benefício é concedido, 

observando-se o mesmo valor limite de remuneração, de acordo com 

a Lei Federal vigente. Todos os procedimentos são realizados pela 

Secretaria Municipal de Administração, no Paço Municipal. 

+ Formas de Prestação do Serviço 
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Atendimento presencial. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

A Diretoria de Gestão de Pessoas está localizada na Secretaria Municipal de 

Educação e Esporte, situada na Rua 226 n° 794, Setor Leste Universitário – 

Goiânia – GO. Sala nº 26. Telefones: 62 3524-8931 / 62 3524-8936 /62 3524-

8941 
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Programa Escola Viva – Programa Permanente de 

Manutenção dos Prédios Escolares 

+ Descrição do serviço 

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) desenvolve o 

Programa Escola Viva. Trata-se de um programa de transferência de 

recursos financeiros às instituições educacionais, destinados à realização de 

serviços de manutenção predial (elétrico, hidráulico, telhado, pintura, 

acessibilidade e outros), no âmbito do Programa de Autonomia Financeira 

das Instituições Educacionais (PAFIE). 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Os prazos para a execução dos serviços de manutenção por meio do 

programa variam de acordo com as necessidades de cada instituição. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Ofício da instituição educacional endereçado à Diretoria de Administração e 

Finanças, descrevendo os serviços a serem realizados na unidade, incluindo 

os orçamentos, de acordo com a Ata de Reunião do Conselho/Gestor/Escolar 

(formado por membros da comunidade educacional: professores, pais e 

gestores das instituições). 

• Plano de Aplicação dos Recursos registrado na Gerência de Controle e 

Prestação de Contas, na SME. 

• Cópia da Ata do Conselho Gestor. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Assinatura dos responsáveis da instituição pelo Plano de Aplicação, bem 

como recebimento das devidas orientações na Gerência de Controle e 

Prestação de Contas. 

• Definição das prioridades em manutenção predial, realizada pela Direção da 

unidade escolar junto com o Conselho Escolar/Gestor e a comunidade 

educacional. 
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• Elaboração de orçamentos (mínimo três) com a descrição de materiais e mão 

de obra, separadamente. 

• Encaminhamento de ofício e dos orçamentos à Diretoria de Administração e 

Finanças, solicitando a liberação dos recursos do programa. 

• Análise e autorização para liberar os recursos pela Gerência de Gestão da 

Rede Física. 

• Execução dos serviços na instituição educacional. 

• Elaboração do relatório final, incluindo relatório fotográfico (antes, durante e 

depois) dos serviços realizados. 

• Entrega do relatório final à Gerência de Gestão da Rede Física. 

• Realização da prestação de contas junto à Gerência de Controle e Prestação 

de Contas, com a apresentação de toda a documentação necessária. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Atendimento presencial. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

A Diretoria de Administração e Finanças está localizada na Secretaria 

Municipal de Educação e Esporte, situada na Rua 226 n° 794, Setor Leste 

Universitário – Goiânia – GO. Salas nº 04 e 05. Telefone: 62 3524-8909 / 62 

3524-8914. 

 

 

 

Jogos Educacionais 

+ Descrição do serviço 

Os Jogos Educacionais integram o calendário oficial da Secretaria Municipal 

de Educação e Esporte SME e têm o objetivo de utilizar a prática esportiva 

como uma ferramenta pedagógica para trabalhar a abordagem de temas 

como respeito aos colegas, as regras desportivas e as normas sociais da boa 

convivência. 

Anualmente, cerca de 25 mil educandos participam de todas as modalidades 

aplicadas durante o ano letivo. Realizado em forma de festivais, oferece aos 

alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e 
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Adultos (EAJA), a vivência das seguintes modalidades: atletismo, atletismo 

mirim, oficina de xadrez, tênis de mesa, trilhas educacionais, futsal, voleibol, 

basquetebol, handebol e queimada. 

O projeto é destinado a atender todas as Instituições Educacionais (escolas 

e CMEIs) da SME. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

De janeiro a junho e de agosto a dezembro. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Divulgação do regulamento, das inscrições e das modalidades no 

site http://www.sme.goiania.go.gov.br/site/index.php/jogos-educacionais-

esporte, em cartazes e ofícios endereçados às Instituições Educacionais da 

SME. 

• Recebimento das inscrições realizadas por meio do site informado acima. 

• Congresso técnico realizado pela SME/Instituições Educacionais. 

• Cerimônia de Abertura. 

• Realização das modalidades individuais e coletivas, encerramento e 

avaliação. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Ao logo do ano são realizadas as ações descritas acima, envolvendo as 

seguintes modalidades: 

o Trilhas Educacionais, 

o Atletismo, 

o Tênis de mesa, 

o Xadrez, 

o Queimada, 

o Atletismo Mirim, 

o Futsal, 

o Voleibol, 

o Handebol e 

o Basquete. 

http://www.sme.goiania.go.gov.br/site/index.php/jogos-educacionais-esporte
http://www.sme.goiania.go.gov.br/site/index.php/jogos-educacionais-esporte
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• Os locais de realização dos jogos compreendem Escolas, Centro Popular de 

Abastecimento (Cepal), Parques Municipais, Quadras Públicas Esportivas. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

A Diretoria de Esportes está localizada na Secretaria Municipal de Educação 

e Esportes, situada na Rua 226, n°794, sala nº 50, Setor Leste Universitário, 

Goiânia – GO. 

Telefone: (62) 3524-7306. 

 

 

 

Jornada Esportiva 

+ Descrição do serviço 

A Jornada Esportiva tem o objetivo de trabalhar os valores humanos e 

estreitar a relação da instituição com a comunidade através de atividades 

esportivas e pedagógicas. 

São tratadas atitudes que resgatam os valores humanos entre os alunos, 

família e comunidade escolar (professores, funcionários administrativos e 

todos envolvidos com a educação dos alunos). 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

O serviço é realizado ao longo do ano letivo conforme calendário planejado. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• O serviço é destinado às Instituições Educacionais (Escolas, CEIs e CMEIs), 

praças esportivas e parques municipais. 

• As crianças, servidores, familiares e comunidade podem fazer parte da 

Jornada Esportiva, sem necessidade de comprovação documental 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Elaboração da Programação das Jornadas Esportivas, definindo as 

atividades e materiais disponíveis para as atividades. 

• Divulgação das ações esportivas nas Instituições Educacionais da SME por 

meio de ofícios e site da Secretaria Municipal de Educação e Esporte: 

http://www.sme.goiania.go.gov.br/site/index.php/jornada-esportiva. 
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• As Inscrições são realizadas através de ofício direcionado à Diretoria de 

Esporte da SME. 

• Recebimento das inscrições das Instituições Educacionais da SME, através 

de ofício endereçado à Diretoria de Esporte. 

• Planejamento das ações, atividades, oficinas e jogos com a coordenação e 

direção das instituições contempladas, atentando para o espaço físico 

disponível (inclusive que extrapole os muros da instituição) e demanda da 

região. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

• Realização das ações coletivas e individuais que compõem as Jornadas 

Esportivas: 

o Cultural de Abertura, 

o Corrida, 

o Futsal, 

o Queimada, 

o Basquete, 

o Voleibol, 

o Tênis de Mesa, 

o Dama e 

o Xadrez. 

• Oficinas e Atividades Recreativas: 

o Maquiagem; 

o Arte com Balão; 

o Pintura de Rosto; 

o Karaokê; 

o Golzinho; 

o Badminton; 

o Dança; 

o Jogos Tradicionais (beti; elástico; amarelinha); 

o Cantinho da Leitura; 

o Desenho Livre; 

o Brinquedo Cantado. 
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+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Instituições Educacionais (Escolas, CEIs e CMEIs), praças esportivas, 

parques municipais de acordo com as inscrições recebidas na Diretoria de 

Esporte. 

A Diretoria de Esportes está localizada na Secretaria Municipal de Educação 

e Esportes, situada na rua 226, n°794, Sala nº 50, Setor Leste Universitário, 

Goiânia – GO. 

Telefone: (62) 3524-7306. 

OBS: O cronograma, o regulamento dos jogos educacionais, as inscrições e 

os boletins encontram-se no site da SME: www.sme.goiania.go.gov.br; 

 

 

 

Iniciação Esportiva 

+ Descrição do serviço 

A iniciação esportiva tem como objetivo proporcionar o acesso à prática de 

esportes e exercícios físicos aos cidadãos goianienses contribuindo para a 

formação integral de crianças, adolescentes e adultos na construção da cidadania 

e na aquisição de hábitos de vida saudável que possibilitem a melhoria da 

qualidade de vida. 

São oferecidas à comunidade e aos alunos matriculados na rede municipal de 

ensino as seguintes modalidades: futsal, natação, futebol, musculação e 

exercícios funcionais, caminhada, atletismo, basquete, voleibol e ginástica laboral. 

As atividades de iniciação esportivas ocorrem em espaços denominados de Polos 

Esportivos. Os nomes e endereços dos Polos se encontram no anexo abaixo. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

O serviço é realizado ao longo do ano letivo conforme calendário planejado. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• O serviço é destinado às Instituições Educacionais (Escolas, CEIs e CMEIs), 

praças esportivas e parques municipais. 

• As crianças, servidores, familiares e comunidade podem fazer parte da 

Jornada Esportiva, sem necessidade de comprovação documental 
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+ Principais Etapas do Serviço 

• Elaboração da Programação das Jornadas Esportivas, definindo as 

atividades e materiais disponíveis para as atividades. 

• Divulgação das ações esportivas nas Instituições Educacionais da SME por 

meio de ofícios e site da Secretaria Municipal de Educação e Esporte: 

http://www.sme.goiania.go.gov.br/site/index.php/jornada-esportiva. 

• As Inscrições são realizadas através de ofício direcionado à Diretoria de 

Esporte da SME. 

• Recebimento das inscrições das Instituições Educacionais da SME, através 

de ofício endereçado à Diretoria de Esporte. 

• Planejamento das ações, atividades, oficinas e jogos com a coordenação e 

direção das instituições contempladas, atentando para o espaço físico 

disponível (inclusive que extrapole os muros da instituição) e demanda da 

região. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

• Realização das ações coletivas e individuais que compõem as Jornadas 

Esportivas: 

o Cultural de Abertura, 

o Corrida, 

o Futsal, 

o Queimada, 

o Basquete, 

o Voleibol, 

o Tênis de Mesa, 

o Dama e 

o Xadrez. 

• Oficinas e Atividades Recreativas: 

o Maquiagem; 

o Arte com Balão; 

o Pintura de Rosto; 

o Karaokê; 

http://www.sme.goiania.go.gov.br/site/index.php/jornada-esportiva
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o Golzinho; 

o Badminton; 

o Dança; 

o Jogos Tradicionais (beti; elástico; amarelinha); 

o Cantinho da Leitura; 

o Desenho Livre; 

o Brinquedo Cantado. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Instituições Educacionais (Escolas, CEIs e CMEIs), praças esportivas, 

parques municipais de acordo com as inscrições recebidas na Diretoria de 

Esporte. 

A Diretoria de Esportes está localizada na Secretaria Municipal de Educação 

e Esportes, situada na rua 226, n°794, Sala nº 50, Setor Leste Universitário, 

Goiânia – GO. 

Telefone: (62) 3524-7306. 

OBS: O cronograma, o regulamento dos jogos educacionais, as inscrições e 

os boletins encontram-se no site da SME: www.sme.goiania.go.gov.br; 

 

 

 

Projeto Secretário na Escola 

+ Descrição do serviço 

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) desenvolve o Projeto 

Secretário na Escola. É uma proposta que visa compartilhar e aproximar as 

unidades administrativas das unidades educacionais da Rede Municipal de 

Educação de Goiânia, estabelecendo maior acesso à informação e 

transparência nos processos públicos. 

A ideia do projeto é uma iniciativa da SME, motivada pela vontade da equipe 

de estar presente nas instituições, conhecer in loco as diversas realidades 

que compõem as instituições educacionais e conferir maior amplitude ao 

atendimento, considerando que, no Gabinete da SME, o espaço é restrito e 

a demanda de trabalho intensa. Assim, para a ação ser colocada em prática, 
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os Diretores de área da SME são orientados quanto aos objetivos e 

desdobramentos do projeto e a agenda de compromissos do Secretário é 

adequada e transferida para a instituição que recebe a equipe, onde são 

despachados assuntos pertinentes e realizados atendimentos 

individualizados. 

Para tanto, semanalmente, durante o período matutino, uma instituição 

educacional é escolhida e uma estrutura é organizada no local para acolher 

a equipe e ser foco da atuação do Secretário e sua equipe gestora. O projeto 

não contempla apenas a instituição da visita, mas também outras instituições 

municipais da região. 

Assim, em conjunto com professores, funcionários, pais e alunos, são 

traçadas soluções para aprimorar a organização e o funcionamento 

pedagógico das instituições, com atendimentos nas seguintes áreas: 

alimentação educacional, acompanhamento pedagógico, consultoria em 

esporte, gestão de pessoas, acompanhamento da rede física, organização 

de arquivos e consultoria para prestação de contas. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

O prazo para a execução do trabalho solicitado varia de acordo com cada 

atendimento. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Cronograma do Projeto Secretário na Escola. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Elaboração do cronograma do projeto, confeccionado pela SME, com 

organização de um rodízio por região, designando as funções de cada 

departamento envolvido no planejamento das ações. 

• A Coordenadoria Regional de Educação (CRE), responsável pelo evento da 

semana, entra em contato com suas instituições, realiza a escolha e organiza 

uma unidade educacional para receber o Projeto Secretário na Escola. 

• Envio de comunicado às instituições envolvidas. 

• Visita semanal do Secretário e sua equipe junto à instituição educacional 

selecionada. 
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• O Secretário de Educação e sua equipe despacham os assuntos pertinentes 

e fazem atendimento individualizado com a comunidade escolar. 

• Durante o atendimento, os técnicos da CRE responsável preenchem uma 

ficha individual de cada atendimento ao cidadão, em que especifica o assunto 

tratado, os encaminhamentos necessários, data para possível retorno, caso 

a demanda necessite de prazo para solução do pedido. 

• Ao final, o cidadão realiza a avaliação do atendimento recebido. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Atendimento presencial conforme as etapas do serviço. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Maiores informações na Gerência de Eventos Educacionais e Esportivos, que 

está localizada na Secretaria Municipal de Educação e Esporte, situada na 

Rua 226 n° 794, Setor Leste Universitário – Goiânia – GO. Sala nº 34. 

Telefone: 62 3524-5030 / 62 3524-5054. 

 

 

 

Autorização de Uso dos Prédios Escolares 

+ Descrição do serviço 

Emissão de autorização de uso dos prédios escolares, em sistema de 

empréstimo, por meio de solicitação endereçada à Secretaria Municipal de 

Educação e Esporte (SME), para desenvolvimento de práticas esportivas, 

recreativas, sociais e culturais sem fins lucrativos. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Previsão de 15 dias. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

O cidadão deverá solicitar a utilização do prédio escolar por meio de ofício 

endereçado ao Secretário Municipal de Educação e Esporte, em que deverá 

esclarecer qual atividade será desenvolvida, em qual instituição educacional, 

bem como dias e horários previstos. 

Destaca-se que as atividades devem envolver a comunidade escolar, não 

podendo ter fins lucrativos ou propagandas políticas e partidárias. 
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+ Principais Etapas do Serviço 

• Solicitação por meio de ofício endereçado ao Secretário Municipal de 

Educação e Esporte. 

• Análise na Gerência de Planejamento e Gestão Educacional. 

• Preenchimento e assinatura de documentos complementares. 

• Emissão da Autorização. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Utilização dos espaços das instituições educacionais do município. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Verificar Ofício DIREDU n° 002/2019 sobre as orientações quanto à 

solicitação para o uso dos espaços dos prédios escolares da Rede 

Municipal de Educação em 2019, disponível no link: https://bit.ly/2QHtum4 

A Diretoria de Administração Educacional (DIREDU) e a Gerência de 

Planejamento e Gestão Educacional (GERPLA) estão localizadas na 

Secretaria Municipal de Educação e Esporte, situada na Rua 226 n° 794, 

Salas 32 e 31, Setor Leste Universitário – Goiânia – GO. 

Telefones: 62 3524-8940 / 62 3524-5069 (DIREDU) 

62 3524-8939 / 62 3524-5100 (GERPLA) 

 

 

 

Conselhos Escolares e Gestores 

+ Descrição do serviço 

A Gerência de Planejamento e Gestão Educacional acompanha, auxilia e 

orienta as instituições (municipais e conveniadas totais), quanto à 

constituição e manutenção dos Conselhos Escolares e Gestores em casos 

de fim de triênio, eleição, vacância de membros, e alterações estatutárias. 

A parte documental legal para que os Conselhos Escolares e Gestores do 

município atuem em pleno funcionamento é de responsabilidade da 

GERPLA, assim como a orientação e acompanhamento de todo o trâmite, 

desde a preparação dos documentos até a sua averbação no cartório. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 
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Previsão de todo o trâmite depende muito do período que o cartório 

necessita, porém em média é previsto de 15 a 20 dias. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Os documentos necessários para a criação e regularização dos conselhos 

são: 

• Edital de convocação; 

• Lista de presentes; 

• Ata de eleição ou alteração estatutária; 

• Lista de membros; 

• Estatuto; 

• Requisição de averbação no cartório. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Orientação pessoal. 

• Envio da documentação pela instituição educacional para a Gerência de 

Planejamento e Gestão Educacional para conferência e correção, em caso 

de necessidade. 

• Encaminhamento da documentação pela Gerência de Planejamento e 

Gestão Educacional à Advocacia Setorial para análise e assinatura (em caso 

de mudança estatutária ou criação do conselho). 

• Retorno da documentação à instituição educacional através da Gerência de 

Planejamento e Gestão Educacional. 

• Encaminhamento da documentação para o cartório pela instituição 

educacional. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

• Efetivação dos Conselhos Escolares e Gestores, com participação dos 

servidores, pais e alunos. 

• Para a criação do Conselho, a instituição educacional deve procurar a 

Gerência de Planejamento e Gestão Educacional, por meio da Direção da 

Escola, para orientação individual sobre os procedimentos e documentação 

necessária. 
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• Em caso de encerramento do triênio, e ainda em caso de vacância, a 

instituição educacional recebe as orientações e materiais necessários para a 

regularização do Conselho, a fim de agilizar sua funcionalidade. 

 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Verificar o modelo de estatuto do Conselho Escolar/Gestor, por meio dos 

links: 

http://bit.ly/2KtoNeV 

http://bit.ly/2Mrhkzi 

A Diretoria de Administração Educacional (DIREDU) e a Gerência de 

Planejamento e Gestão Educacional (GERPLA) estão localizadas na 

Secretaria Municipal de Educação e Esporte, situada na Rua 226 n° 794, 

Setor Leste Universitário – Goiânia – GO. Salas 32 e 31. 

Telefone: 62 3524-8940 / 62 3524-5069 (DIREDU) 

62 3524-8939 / 62 3524-5100 (GERPLA) 

 

 

 

Projeto Horta Escolar 

+ Descrição do serviço 

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) desenvolve o Projeto 

Horta Escolar, que abrange aproximadamente 250 instituições de ensino da 

Rede Municipal de Educação de Goiânia. O projeto prevê ações voltadas 

para o plantio de hortaliças por intermédio de oficinas ministradas a crianças, 

jovens e docentes. Um verdadeiro laboratório a céu aberto, onde o ato de 

plantar e cuidar são construídos pedagogicamente. 

A Portaria Interministerial n°. 1010, de 08 de maio de 2006, institui as 

diretrizes para a Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas de 

educação infantil, fundamental e nível médio das redes públicas e privadas, 

em âmbito nacional. A mesma aponta que a alimentação saudável deve ter 

como eixo prioritário o estímulo à produção de hortas escolares para a 
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realização de atividades com os alunos e a utilização dos alimentos 

produzidos na alimentação ofertada na escola. 

 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Diariamente, durante todo o ano letivo, conforme o calendário da Secretaria 

Municipal de Educação e Esporte e escalonamento de instituições 

participantes. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Para ter acesso ao Projeto Horta Escolar, o aluno deve estar matriculado em 

alguma instituição de ensino da Secretaria Municipal de Educação e Esporte 

que atenda ao projeto. 

+ Principais Etapas do Serviço 

1 – Agendamento das oficinas pela instituição de ensino junto à Gerência do 

Programa de Alimentação Escolar (GERPAE), com o objetivo de aderir ao 

projeto. 

2 – Após agendamento, a GERPAE realiza as seguintes ações na instituição 

de ensino: 

• Formação sobre sustentabilidade, preservação ambiental e 

alimentação saudável, por meio de oficinas pedagógicas 

diversificadas; 

• Preparação dos canteiros, da terra e adubos necessários; 

• Fornecimento das mudas de hortaliças; 

• Plantio das mudas com os envolvidos no projeto. 

3 – Cultivo e colheita das hortaliças pela equipe da instituição de ensino 

responsável pela horta. 

4 – Inclusão dos alimentos colhidos dos canteiros nas refeições diárias para 

estimular a alimentação saudável. 

5 – Alunos, professores e toda a comunidade escolar podem desenvolver o 

projeto. 

+ Formas de Prestação do Serviço 
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Distribuição de mudas, exposição de hortas, orientação presencial acerca do 

plantio de hortaliças e manejo das mesmas. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

A Diretoria de Administração Educacional (DIREDU) está localizada na 

Secretaria Municipal de Educação e Esporte, situada na Rua 226 n° 794, 

Setor Leste Universitário – Goiânia – GO. Sala nº 32. 

Telefone: 62 3524-8940 / 62 3524-5069 (DIREDU) 

 

 

 

Etapa de Atendimento Educacional – Educação 

Infantil 

+ Descrição do serviço 

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) considera o 

atendimento à Educação Infantil como uma etapa única, em que o educar e 

o cuidar perpassam por todas as ações realizadas em suas instituições 

educacionais, promovendo o desenvolvimento integral das crianças, de 

forma complementar à ação da família e da comunidade. 

A Educação Infantil da Rede Municipal de Educação de Goiânia é ofertada 

para crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses, no diurno, em período integral 

ou parcial, em instituições educacionais próprias e parceiras, sendo estas 

Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI), Centros de Educação 

Infantil (CEI) e Escolas Municipais (EM), conforme disponibilidade de vagas 

e funcionamento da instituição de ensino. 

Atualmente, a SME possui 146 CMEIs, 39 CEIs e 129 EM com atendimento 

para a Educação Infantil, totalizando, no momento, 30.538 (trinta mil e 

quinhentos e trinta e oito) educandos. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

• Solicitação de vagas poderá ser feita a qualquer época do ano. Caso não 

tenha vaga disponível, a criança aguardará no cadastro de reserva. 

• Caso não seja chamado para efetivar a matrícula ao longo do ano, será 

necessário acompanhar no link on-line o período para realizar nova 
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solicitação de vagas no período destinado aos educandos novatos, o que 

geralmente ocorre em dezembro ou janeiro. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

A solicitação de vagas para a Educação Infantil na Rede Municipal de 

Educação ocorre totalmente no Sistema de Matrícula on-line, clicando neste 

link. 

Para solicitar vagas para Educação Infantil é necessário que estejam 

disponíveis em mãos os seguintes documentos: 

• Nome da Escola Municipal ou CMEI/CEI de preferência; 

• CPF do responsável e da criança; 

• Endereço completo com CEP de Goiânia; 

• Número de Identificação Social (NIS) do responsável e da criança 

(apenas para famílias cadastradas no Programa Bolsa Família); 

• Nome completo da criança; 

• Data de nascimento da criança; 

• Nome completo da mãe; 

• Número de 3 telefones para contato com DDD 62; 

• Turma/agrupamento para a qual será solicitada a vaga/matrícula, 

considerando o dia 31/03 como a data máxima em que a criança 

deverá completar a idade para a turma/agrupamento no ano letivo 

corrente. 

+ Principais Etapas do Serviço 

•  Verificar em qual turma/agrupamento a criança se enquadra, considerando a 

seguinte organização dos agrupamentos por idade: 

o Agrupamento A: 06 meses a 11 meses 

o Agrupamento B: 01 ano a 1 ano e 11 meses 

o Agrupamento C: 02 anos a 2 anos e 11 meses 

o Agrupamento D: 03 anos a 3 anos e 11 meses 

o Agrupamento E: 04 anos a 04 anos e 11 meses 

o Agrupamento F: 05 anos a 5 anos e 11 meses 

• Acessar http://www.sme.goiania.go.gov.br/ 

http://ematricula01.goiania.go.gov.br/sistemas/saces/asp/saces00000f0.asp?sigla=SISGE
http://ematricula01.goiania.go.gov.br/sistemas/saces/asp/saces00000f0.asp?sigla=SISGE
http://www.sme.goiania.go.gov.br/
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• Escolher a instituição educacional desejada e organizar documentos para 

solicitar vagas. Caso necessário, poderá ser acessada a lista on-line com o 

nome das instituições educacional, endereço, turmas/agrupamentos e 

período de atendimento: integral ou parcial, no campo CONSULTAR (EM, 

CMEI/ CEI), clicando em <Consulta Escolas>, via 

link: http://www.sme.goiania.go.gov.br/ 

• Solicitar a vaga no link on-line. 

• Aguardar ser chamado para efetivar a matrícula. 

• Quando a vaga for disponibilizada, imprimir o comprovante de pré-matrícula 

e confirmar a matrícula na instituição em até três dias. 

• Após cumprimento das etapas anteriores, a criança estará apta para iniciar 

os estudos na instituição escolhida. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

• O serviço é ofertado durante todo o ano letivo. 

• Solicitação de vagas via link on-line. 

• Confirmação da matrícula na instituição educacional para a qual foi chamado. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

A lista das instituições de ensino está disponível em: 

http://www.sme.goiania.go.gov.br/ 

A Diretoria de Administração Educacional (DIREDU) e a Diretoria Pedagógica 

(DIRPED) estão localizadas na Secretaria Municipal de Educação e Esporte, 

situada na Rua 226 n° 794, Setor Leste Universitário – Goiânia – GO. Salas 

nº 32 e nº 38, respectivamente. 

Telefone: 62 3524-8940 / 62 3524-5069 (DIREDU) 

Telefone: 62 3524-8924 / 62 3524-8921 (DIRPED) 

Telematrícula: 62 3524-7310 / 62 3524-7302 / 62 3524-7304 / 62 3524-5084 

/ 62 3524-5086. 

 

 

 

Projetos, Ações e Atividades Voltadas para a 

Formação Integral dos Alunos 
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+ Descrição do serviço 

A Gerência de Projetos Educacionais (GERPRO), unidade integrante da 

Diretoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, atua 

junto a planos, projetos, pesquisas e ações voltados para a formação integral 

dos sujeitos. 

A prestação de serviços à comunidade é constituída por quatro eixos inter-

relacionados, separados para fins didáticos em: Arte e Cultura, Cidadania e 

Direitos Humanos, Conhecimentos e suas Linguagens e Meio Ambiente. 

Os serviços são direcionados às instituições educacionais da Rede Municipal 

de Educação, que participam por adesão, conforme as especificidades de 

cada ação, projeto e/ou programas propostos no cronograma da GERPRO, 

divulgado via ofício circular, no início de cada ano letivo. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

O serviço ocorre no decorrer dos meses letivos da Rede Municipal de 

Educação e, dependendo das especificidades de cada ação, projeto e/ou 

programa, pode haver continuidade no ano seguinte. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Informações mais detalhadas podem ser obtidas pelos telefones: 3524-8920 

/ 3524-5057. 

• Ofício circular, no começo de cada ano letivo. 

+ Principais Etapas do Serviço 

A Gerência de Projetos Educacionais envia, no início do ano letivo, um 

ofício às instituições educacionais informando quais projetos serão 

desenvolvidos no decorrer do ano. 

A adesão das instituições pode ser de forma espontânea ou normativa: 

Adesão Espontânea 

1. Adesão da instituição educacional da Rede Municipal de Educação ao 

projeto através de ofício direcionado à Gerência de Projetos 

Educacionais/Diretoria Pedagógica. 

2.  Protocolização do ofício no Protocolo da SME. 
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3.  Confirmação da execução do projeto junto à Gerência de Projetos 

Educacionais/ Diretoria Pedagógica. 

Adesão Normativa 

1. Envio de e-mail ou ofício da Gerência de Projetos para a instituição 

informando em qual projeto ela deverá se inscrever. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Através dos eixos de Arte e Cultura, Cidadania e Direitos Humanos, 

Conhecimentos e suas Linguagens e Meio Ambiente. 

Os serviços estão descritos abaixo: 

PROJETOS SME 

• EIXO 01 – Arte e Cultura 

o Coral Vozes em Canto: Adesão via ofício e audição. 

o  Cinescola: Adesão via ofício. 

o  Dança/Educação: Adesão via ofício 

o  Contação de Histórias e Brinquedos Cantados: Adesão via 

ofício. 

o  Agente Mirim de Arte e Cultura: Adesão via ofício. 

o  Expedição Cultural: Adesão via ofício. 

o  Núcleos Musicais: Adesão via ofício para instituições que 

tenham Bandas Marciais e/ou instrumentos musicais. 

o  Projeto Museu Itinerante: Adesão via ofício – a divulgação é 

feita via Coordenadorias Regionais de Educação (CRE). 

• EIXO 02 – Cidadania e Direitos Humanos 

o Mostra da Ação Pedagógica: Adesão via ofício ou indicação das 

Coordenadorias Regionais de Educação (CRE). 

o Saúde Bucal da SME: Tem início a partir do recebimento do kit 

de escovação. 

o Goiânia Vencendo o Aedes: Adesão automática, execução das 

ações e preenchimento mensal via formulário SUS. 

o Primeiros Socorros: Adesão por ofício via Coordenadorias 

Regionais de Educação (CRE). 
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o Mostra do Programa Saúde na Escola: Adesão automática das 

instituições pactuadas para o PSE até 20 de fevereiro de 2019. 

o Educação na Prevenção ao Uso de Drogas: Inscrição via 

Coordenadorias Regionais de Educação (CRE /GERFOR). 

• EIXO 03 – Conhecimento e suas Linguagens 

o Projeto de Leitura em Rede: Inscrições via GERPRO. 

o Diálogos Matemáticos: Projeto articulado e desenvolvido com a 

GERFOR. 

• EIXO 04 – Meio Ambiente 

o Encontro de Educadores Ambientais: Inscrição via ofício pelas 

Coordenadorias Regionais de Educação (CRE). 

o Semana Municipal de Ciência e Tecnologia (21 a 27/10): 

Informações divulgadas em data próxima a do evento via e-mail 

para todas as instituições. 

o Educação pelos Parques – Itinerante / Educação Ambiental: 

Agendamento pelo telefone 3524-8228. 

o Educação pelos Parques – o ZOO vai à escola – Visita 

monitorada: Agendamento pelo telefone 3524-2391. 

o Educação pelos Parques – Plantando árvores e colhendo vidas: 

Agendamento pelo telefone 3524-8228. 

o Educação pelos Parques – Escola vai ao Zoológico (Parque 

Lago das Rosas): Agendamento pelo telefone 3524-2391. 

o Educação pelos Parques de Goiânia – (Parques Areião/Vila 

Ambiental, Macambira, Flamboyant, e Bernardo Élis): 

Agendamento pelo telefone 3524-8228. 

o Zoo Noturno – (EAJA): Agendamento pelo telefone 3524-2391. 

o Sarau Ambiental – (EAJA): Agendamento pelo telefone 3524-

8228. 

PROGRAMAS / PROJETOS PARCEIROS 

• EIXO 01 – Arte e Cultura 

o Projeto Circo Laheto: solicitação via ofício para a GERPRO. 

• EIXO 02 – Cidadania e Direitos Humanos 
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o Novo Mais Educação: Adesão de acordo com critérios do 

Ministério da Educação. 

o Educação no Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos – SCFV: Adesão dos Educandos inscritos via Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS). 

o Programa Saúde na Escola (PSE): Adesão conforme a listagem 

enviada pelo Ministério da Educação em parceria com o 

Ministério da Saúde. 

o Mãos Limpas: convite aos CMEIs e CEIs da região leste por 

meio do Programa Saúde na Escola (PSE), da SME e SMS, em 

parceria com a FEN/UFG. 

o Consultório Odontológico itinerante: O consultório é instalado em 

instituições educacionais que possuem estrutura adequada para 

seu funcionamento, conforme diagnóstico e indicação da equipe 

da SME. Esta ação é resultado da parceria entre o programa de 

Saúde na Escola (PSE) da SME e SMS, em parceria com a 

HC/UFG. 

o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência: 

A adesão das instituições é via CRE. 

• EIXO 3: Conhecimentos e suas Linguagens 

o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) / 

Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE) / Programa 

Nacional do Livro Didático Literário (PNLD Literário) / 

Distribuição de Material Didático: A escolha dos livros didáticos e 

literários se dá via PNDE. Após a divulgação pela GERPRO, a 

adesão é realizada pela Instituição de Ensino diretamente junto 

ao FNDE. 

o Mais Alfabetização: Adesão conforme a listagem enviada pelo 

Ministério da Educação. Estudantes regularmente matriculados 

nas turmas A e B do Ciclo I 

• EIXO 04 – Meio Ambiente 
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o Programa de Educação Ambiental – Instituto Nacional de 

Processamento de Embalagens Vazias (INPEV): Adesão em 

data específica via GERPRO. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Rua 226, n° 794, Sala 39, Setor Leste Universitário – Goiânia-GO, CEP: 

74610-130. 

Telefone: 3524-8920 / 3524-5057. 

E-mail: gerenciadeprojetoseducacionais@gmail.com. 

 

 

 

Etapa de Atendimento Educacional – Educação 

Fundamental 

+ Descrição do serviço 

A Educação Fundamental da Secretaria Municipal de Educação e Esporte 

(SME), por meio da Resolução Nº 266, de 29 de maio de 1998, é 

regulamentada em Ciclos de Formação e Desenvolvimento Humano. O 

Ensino Fundamental é organizado em três Ciclos, ofertado em instituições 

próprias e parceiras: Ciclo I – 6 a 8 anos de idade; Ciclo II – 9 a 12 anos de 

idade; Ciclo III – 12 a 14 anos de idade. 

Atualmente, a SME possui 150 Escolas Municipais (EM) organizadas em 

tempo parcial e 23 organizadas em tempo integral, com atendimento para a 

Educação Fundamental, no total de 74.060 (setenta e quatro mil e sessenta) 

educandos. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

• Serviço ofertado durante todo o ano letivo. 

• Solicitação de vaga e transferência poderá ser feita a qualquer época do ano. 

• Quando a vaga for disponibilizada, imprimir o comprovante de pré-matrícula, 

confirmar a matrícula na instituição em até três dias. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

A solicitação de vagas para Educação Fundamental de Educação ocorre 

totalmente on-line, através do link: 
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http://www.sme.goiania.go.gov.br/ 

Para confirmar a matrícula, os pais ou responsáveis devem comparecer à 

escola com os seguintes documentos: 

• Nome da escola municipal com a vaga disponibilizada; 

• Termo de guarda ou tutela (quando houver); 

• CPF do responsável e do educando; 

• Certidão de nascimento do educando; 

• Registro Geral – Identidade do educando; 

• Comprovante de endereço com CEP; 

• Cartão Bolsa Família (quando houver); 

• Histórico escolar ou declaração provisória de transferência (quando for 

o caso); 

• Número de 3 (três) telefones para contato com DDD 62; 

• Turma/agrupamento para a qual será solicitada a vaga/matrícula, 

considerando o dia 31/03 como a data máxima em que a criança 

deverá completar a idade de turma/agrupamento. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Verificar em qual turma/agrupamento a criança se enquadra; 

• Escolher a instituição desejada e organizar documentos para solicitar 

vagas/matrícula; 

• Caso necessário, poderá ser acessada a lista on-line com o nome das 

instituições, endereço, turmas/agrupamentos e período de atendimento, 

integral ou parcial, no campo CONSULTAR (EM, CMEI/ CEI), clicando em 

<consulta escolas>, via link: http://www.sme.goiania.go.gov.br/; 

• Acessar o mesmo link da matrícula web para realizar a solicitação de vaga; 

• Levar os documentos relacionados à Instituição; 

• Após cumprimento das etapas anteriores, o estudante estará apto para 

iniciar os estudos na instituição escolhida. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

• Solicitação de vagas via link on-line. 

• Atendimento presencial para confirmação da matrícula na instituição 

educacional. 

http://www.sme.goiania.go.gov.br/
http://www.sme.goiania.go.gov.br/
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+ Local e/ou Forma de Manifestação 

A lista das instituições de ensino está disponível em: 

http://www.sme.goiania.go.gov.br/ 

A Diretoria de Administração Educacional (DIREDU) e a Diretoria Pedagógica 

(DIRPED) estão localizadas na Secretaria Municipal de Educação e Esporte, 

situada na Rua 226 n° 794, Setor Leste Universitário – Goiânia – GO. Sala nº 

32 e Sala nº 38 , respectivamente. 

Telefone: 62 3524-8940 / 62 3524-5069 (DIREDU). 

Telefone: 62 3524-8924 / 62 3524-8921 (DIRPED). 

Telematrícula: 62 3524-7310 / 62 3524-7302 / 62 3524-7304 / 62 3524-5084 

/ 62 3524-5086. 

 

 

Etapa de Atendimento Educacional – Educação 

de Adolescentes, Jovens e Adultos 

+ Descrição do serviço 

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiânia (SME) oferece em 

torno de 7.000 vagas, distribuídas em 57 escolas da Rede Municipal de 

Educação, para a escolarização de adolescentes, jovens e adultos com idade 

igual ou acima de 15 anos que não cursaram ou não concluíram o Ensino 

Fundamental (do 1º ao 9º ano). 

Esta oferta ocorre, predominantemente, no turno noturno, com a 

possibilidade de matrícula em qualquer época do ano. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

O serviço é ofertado durante todo o ano letivo. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Para solicitar o serviço, é necessário observar os seguintes requisitos: 

• Possuir no mínimo 15 (quinze) anos completos; 

• Registro Geral – Identidade do educando; 

• Nome da escola municipal que atende este tipo de serviço; 

• Comprovante de endereço com CEP; 

• Número de 2 (dois) telefones para contato com DDD 62; 

EDUCAÇÃO 

http://www.sme.goiania.go.gov.br/


  

146 

• A solicitação de vagas ocorre na própria instituição que oferta o 

serviço ou pelo Sistema de Matrícula on-line, através do link: 

http://www.sme.goiania.go.gov.br/ 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Escolher a instituição desejada e organizar documentos para requerer a 

matrícula; 

• Caso necessário, poderá ser acessada a lista on-line com o nome das 

instituições que atendem este tipo de serviço, endereço e período do 

atendimento, no campo CONSULTAR (EM, CMEI/ CEI), clicando em 

<Consulta Escolas> – Escolas EAJA, via 

link: http://www.sme.goiania.go.gov.br/; 

• Levar os documentos relacionados à instituição escolhida; 

• Após cumprimento das etapas anteriores, o estudante estará apto para iniciar 

os estudos na instituição escolhida. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Atendimento on-line e presencial. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

A lista das instituições de ensino está disponível em: 

http://www.sme.goiania.go.gov.br/ 

A Diretoria de Administração Educacional (DIREDU) e a Diretoria Pedagógica 

(DIRPED) estão localizadas na Secretaria Municipal de Educação e Esporte, 

situada na Rua 226 n° 794, Setor Leste Universitário – Goiânia – GO. Salas 

nº 32 e nº 38, respectivamente. 

Telefone: (62) 3524-8940 / (62) 3524-5069 (DIREDU). 

Telefone: (62) 3524-8924 / (62) 3524-8921 (DIRPED). 

Telematrícula: (62) 3524-7310 / (62) 3524-7302 / (62) 3524-7304 / (62) 3524-

5084 / (62) 3524-5086. 

 

 

 

Formação Continuada aos Profissionais da Rede 

Municipal de Educação de Goiânia (RME) 
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+ Descrição do serviço 

A Gerência de Formação dos Profissionais da Secretaria Municipal de 

Educação e Esporte (SME) é responsável por realizar cursos e promover 

outras ações de formação continuada para os servidores da Rede, a partir do 

diálogo com as instituições educacionais e as demais instâncias da SME. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Os prazos variam conforme a configuração das ações formativas: palestras, 

seminários, cursos de 40, 60 ou 120 horas, no decorrer do ano letivo. As 

ações podem ser realizadas em encontros semanais, quinzenais ou mensais, 

de fevereiro a dezembro. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Ser profissional da Rede Municipal de Educação de Goiânia. 

• Acompanhar frequentemente os meios de comunicação da SME para 

verificar disponibilidade e informações sobre cursos de formação, tais como: 

o Ofícios Circulares e outros comunicados da SME. 

o Site da Educação: http://www.sme.goiania.go.gov.br/site/. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Divulgação da ação junto às instituições educacionais da SME, com todas as 

orientações. 

• Abertura do período de inscrição on-line. 

• Realização da ação formativa. 

• Avaliação da ação formativa. 

• Elaboração de Relatório Final de Curso. 

• Encaminhamento do Relatório Final de Curso ao Conselho Municipal de 

Educação, para análise e homologação. 

• Emissão dos certificados. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Ações formativas presenciais, semipresenciais e a distância (EAD). 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

A Gerência de Formação dos Profissionais da Educação está situada na Rua 

C-234, Quadra 549, Setor Jardim América, Goiânia/GO. 

http://www.sme.goiania.go.gov.br/site/
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Telefone: (62) 3524-1025 / 3524-1024. 
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Frequência dos alunos do Programa Bolsa 

Família (PBF) 

+ Descrição do serviço 

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) acompanha e monitora 

a frequência escolar, das crianças e jovens vinculadas ao Programa Bolsa 

Família (PBF) para garantir sua permanência no programa. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

O processamento da frequência pelo Sistema Presença é bimestral e 

obedece a um calendário disponibilizado anualmente pelo MEC. Segue a 

seguinte ordem: o processamento das frequências de fevereiro/março é feito 

em abril; de abril/ maio, em junho; de junho/julho, em agosto; de 

agosto/setembro, em outubro; de outubro/ novembro, em dezembro. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Frequência mínima de 85% para os alunos entre 06 a 15 anos; e 75% para 

os alunos de 16 e 17 anos, sejam eles (as) da escola pública municipal, 

estadual, federal ou particular. 

• Em caso de faltas abaixo do percentual descrito acima, as famílias devem 

informar o motivo da baixa frequência, para registro no Sistema Presença. 

• Justificar os motivos de baixa frequência para a Educação (Frequência do 

Bolsa), para ser registrada em plataforma própria do governo federal 

(SIGPBF-SICON), sob risco de receber uma advertência, bloqueio, 

suspensão ou cancelamento (da transferência de renda do Bolsa). 

• Manter o Cadastro Único atualizado para que a criança permaneça no 

Sistema Presença. 

• Fazer acompanhamento da saúde duas vezes ao ano: a primeira entre 

janeiro e junho. E a segunda entre agosto e dezembro. 

 

+ Principais Etapas do Serviço 
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• Emissão de declaração de matrícula escolar do aluno para ser entregue pelo 

responsável legal aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) 

referenciados, da região da família, para atualização e ou recadastramento 

no Cadastro Único para Programas do Governo Federal (CadÚnico). 

• No momento, as declarações são encaminhadas dos CRAS para a 

Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) e a SME recolhe as 

mesmas, regularmente. 

• A cada período de processamento são realizadas buscas no Sistema 

Presença, No Sistema de Gestão Escolar municipal e estadual, no Cadastro 

Único, dos alunos matriculados nas escolas do município, mas que não foram 

localizados no sistema presença. 

• Serviço permanente de verificação de informações e listas de alunos 

beneficiários do PBF, com lançamentos no Sistema Presença bimestrais. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

• De segunda à sexta-feira, horário comercial. 

• Durante o ano letivo, os responsáveis pelos alunos entregam a declaração 

de frequência escolar nos CRAS. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

http://frequenciaescolarpbf.mec.gov.br/presenca 

http://www.mds.gov.br/mds-sigpbf-web/ 

http://www.cadastrounico.caixa.gov.br 

http://intra.seduc.go.gov.br/ 

https://www10.goiania.go.gov.br/Internet/ 

A Diretoria de Administração Educacional (DIREDU) e a Gerência de 

Tecnologia Educacional (GERTEC) estão localizadas na Secretaria 

Municipal de Educação e Esporte, situada na Rua 226 n° 794, Setor Leste 

Universitário – Goiânia – GO. Salas nº 32 e 48. 

Telefone: (62) 3524-8940 / (62) 3524-5069 (DIREDU) 

(62) 3524-7345 (BOLSA FAMÍLIA 
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Palestras para as Famílias do Programa Bolsa 

Família (PB 

+ Descrição do serviço 

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) realiza reunião com os 

responsáveis pelos alunos beneficiários do PBF com palestras educativas e 

orientações sobre as condições do PBF. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

• Serviço permanente, com reuniões mensais nos 15 CRAS, nos 16 NAS. 

• A divulgação do cronograma das palestras, oficinas e dinâmicas é de 

responsabilidade dos CRAS. 

• A família é responsável por acompanhar as agendas e ações estabelecidas 

pelos CRAS/SME. 

• Para palestras em outras instituições que concentram crianças ou famílias 

vinculadas ao programa, como os Centros Especializados de Assistência 

Social (CRES) ou Escolas, Posto de Saúde e Programa Saúde Família 

(PSF), é necessário agendamento prévio pelo telefone 3524-7345. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Estar registrado no Cadastro Único para Programas do Governo Federal 

(CadÚnico). 

• Ter criança/jovem matriculados e frequentes em instituição de ensino 

(regular). 

+ Principais Etapas do Serviço 

• O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e a SME agendam 

reuniões mensais para realizar palestras, oficinas e dinâmicas educativas de 

promoção social e para orientar sobre a importância de acompanhar a vida 

escolar do aluno. 

• As reuniões acontecem nos CRAS, nos Núcleos de Assistência Social (NAS). 

+ Formas de Prestação do Serviço 

• Uma vez por mês, em cada CRAS, NAS, conforme agendamento e 

demandas são realizadas palestras com as famílias. 
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• Durante a semana, também previamente agendado com a SME e CRAS, são 

realizadas oficinas e palestras com menores vinculados ao programa, que 

frequentam os CRAS e NAS no contraturno escolar. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia 

A Diretoria de Administração Educacional (DIREDU) e a Gerência de 

Tecnologia Educacional (GERTEC) estão localizadas na Secretaria 

Municipal de Educação e Esporte, situada na Rua 226 n° 794, Setor Leste 

Universitário – Goiânia – GO. Salas 32 e 48. 

Telefones: 62 3524-8940 / 62 3524-5069 (DIREDU) 

62 3524-7345 (agendamento prévio para palestras) 

 

 

 

Gerenciamento do Programa de Alimentação 

Escolar (PNAE) 

+ Descrição do serviço 

A alimentação escolar oferecida nas instituições educacionais da Secretaria 

Municipal de Educação e Esporte (SME) é regulamentada pela Lei Federal 

n° 11947/2009 referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), que, concomitante, faz uso da Resolução n° 026, de 17 de junho de 

2013, que dispõe acerca do atendimento da alimentação escolar na 

educação básica no âmbito desse programa. 

O oferecimento de gêneros alimentícios é normatizado também pela Portaria 

Interministerial n°. 1010 de 08 de maio de 2006, que institui as diretrizes para 

a Promoção da Alimentação Saudável nas escolas de educação infantil, 

fundamental e nível médio das redes públicas e privadas, em âmbito 

nacional. 

O preparo de todas as refeições segue, essencialmente, os parâmetros do 

PNAE com o objetivo de assegurar as necessidades nutricionais das crianças 

e jovens atendidos na SME, priorizando a qualidade dos gêneros alimentícios 

e as condições higiênicas e sanitárias da execução do respectivo programa. 
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Atualmente, a SME fornece gêneros alimentícios para 173 escolas 

municipais, 146 centros municipais de educação infantil, 56 instituições 

filantrópicas, confessionais, comunitárias e de educação especial, totalizando 

375 instituições educacionais. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Diariamente, durante todo o ano letivo, conforme o calendário escolar da 

Secretaria Municipal de Educação e Esporte. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Para ter acesso à alimentação escolar, o educando deve estar matriculado 

em alguma instituição educacional da Secretaria Municipal de Educação e 

Esporte. 

• Os manipuladores de alimentos usam o “Manual de Boas Práticas de 

Alimentos” disponibilizado para as instituições educacionais como ferramenta 

de consulta, com informações técnicas a serem implantadas nos locais de 

trabalho, visando à organização e padronização do serviço. Para aprimorar 

bons hábitos é ofertada a formação contínua por meio de cursos de 

capacitação. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Aquisição dos gêneros alimentícios. 

• Distribuição de gêneros alimentícios para as instituições educacionais 

atendidas. 

• Preparo das refeições nas cozinhas das instituições. 

• Fornecimento da alimentação para os estudantes. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Os cardápios são elaborados pela equipe de nutrição da Gerência do 

Programa de Alimentação Escolar (GERPAE) e encaminhados às 

instituições educacionais atendidas. Todas as refeições são preparadas nas 

cozinhas das respectivas instituições e servidas nos refeitórios das 

mesmas, levando em consideração as orientações do “Manual de Boas 

Práticas de Alimentos”. 
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• Educação Infantil: Creche/Turno Integral (0 a 3 anos e 11 meses) – 5 

refeições diárias (Desjejum, Colação, Almoço, Lanche da Tarde e 

Jantar); 

• Educação Infantil: Pré-escola/Turno Integral (4 a 5 anos e 11 meses) – 

5 refeições diárias (Desjejum, Colação, Almoço, Lanche da Tarde e 

Jantar); 

• Ensino Fundamental: Turno Parcial – 1 refeição diária (Lanche da 

manhã ou Lanche da Tarde dependendo do turno); 

• Ensino Fundamental: Turno Integral – 3 refeições diárias (Lanche da 

manhã, almoço e lanche da tarde); 

• Educação de Jovens e Adultos: Turno Parcial – 1 refeição diária 

(Jantar). 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

A Diretoria de Administração Educacional (DIREDU) está localizada na 

Secretaria Municipal de Educação e Esporte, situada na Rua 226 n° 794, 

Setor Leste Universitário – Goiânia – GO. Sala nº 32. 

Telefone: (62) 3524-8940 / (62) 3524-5069 (DIREDU). 
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Apoio Educacional ao Educando com Deficiência, 

Altas Habilidades e/ou Superdotação 

+ Descrição do serviço 

Conjunto de atividades, recursos de acessibilidade, humanos e pedagógicos 

organizados institucional e continuamente prestados de forma complementar 

a formação dos estudantes com deficiência e/ou com transtornos globais do 

desenvolvimento; ou, suplementar a formação de estudantes com altas 

habilidades e/ou superdotação, por meio da oferta de Atendimento 

Educacional Especializado, mobiliário adaptado para adequação postural e 

máquina e impressora Braile, profissional de apoio escolar, professor 

intérprete de Libras. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Prazo para resposta do atendimento irá depender de cada solicitação. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Para o Atendimento Educacional Especializado, mobiliário adaptado, máquina e 

impressora Braile, Profissional de Apoio Escolar e Professor Intérprete de 

Libras: 

• Como requisito para o acesso a esses serviços é necessário estar 

regularmente matriculado na Rede Municipal de Educação e Esporte. 

• Apresentação de documentos pessoais do educando, sendo necessária 

apresentação de Laudo ou Relatório Médico, com a respectiva descrição 

da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados com a Saúde, décima versão (CID-10), para o devido 

encaminhamento. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Para o Atendimento Educacional Especializado, mobiliário adaptado, 

máquina e impressora Braile, Profissional de Apoio Escolar e Professor 

Intérprete de Libras: 
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• A Instituição Educacional solicita a presença da equipe Multidisciplinar da 

CRE, por meio de ofício, com o objetivo de avaliar o Educando com 

deficiência, altas habilidades e/ou superdotação. 

• Avaliação do educando, na instituição educacional, verificando qual o tipo de 

apoio ele necessita. 

• Realização do atendimento 

+ Formas de Prestação do Serviço 

• Para o mobiliário adaptado, máquina e impressora Braile, Profissional de 

Apoio Escolar e Professor Intérprete de Libras: 

o O serviço é prestado ao aluno exclusivamente nas Instituições 

Educacionais, por meio da disponibilização de mobiliário adaptado ao 

educando com deficiência física na sala de aula, de máquinas e 

impressoras Braile para o educando com Cegueira, disponibilização de 

um Auxiliar de Atividades Educativas (Profissional de Apoio Escolar), 

para auxiliar os educandos com deficiência nas atividades de 

alimentação, higiene e locomoção e Professor Intérprete de Libras para 

o auxiliar o educando surdo na sala de aula. 

• Atendimento Educacional Especializado: 

o Ofertado prioritariamente nas Salas de Recursos Multifuncionais, nos 

Centros Municipais de Apoio a Inclusão ou nos Centros de 

Atendimento Especializado, conveniados com a SME, quais sejam: 

APAE, ASCEP, CEAD, CEBRAV, CORAE, PRIS – PUC Goiás e CAE 

Renascer. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

• Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) 

o Gerência de Inclusão, Diversidade e Cidadania (GERINC/ SME) 

End. Rua 226 c/ 235 e 236, nº. 794, sala nº 42. Goiânia/GO. 

E-mail: gerinc.sme@gmail.com. 

Telefone: (62) 3524-5081/ 3524-7328. 

• Centros Municipais de Apoio à Inclusão: 
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o CMAI BRASIL – Centro Municipal de Apoio à Inclusão Brasil Di Ramos 

Caiado 

End. Rua Leão XIII, com Rua Maracanã, n.° 01 – Bairro Rodoviário. 

Goiânia/GO 

Telefone (62)3524-5606 

E-mail: cmaibrasilsme@hotmail.com 

o CMAI THOMÉ – Centro Municipal de Apoio à Inclusão Maria Thomé 

Neto 

End. Rua C-165, Qd. 588, n. º 77 – Bairro Nova Suíça. Goiânia/GO. 

Telefone (62)3524-5603 

E-mail: cmaimariathomeneto@gmail.com 

• Coordenadorias Regionais de Educação: 

o BRASIL – Coordenadoria Regional de Educação Brasil Di Ramos 

Caiado 

End. Rua Professor Lázaro Costa, Qd. 165, Lote 10, Setor Cidade 

Jardim. Goiânia/GO. 

Telefone: (62) 3558-5681 

E-mail: urebrasil2013@gmail.com 

o BRETAS – Coordenadoria Regional de Educação Maria Helena Batista 

Bretas 

End. Avenida Goiás, Qd. 68, Lote 01, Setor Urias Magalhães. 

Goiânia/GO. 

Telefone: (62) 3524-2490 

E-mail: urebretas@gmail.com 

o CENTRAL – Coordenadoria Regional de Educação Central 

End. Rua 243, esquina com rua 220, 260, Setor Universitário. 

Goiânia/GO. 

Telefone: (62) 3524-1664 

E-mail: urecentral@gmail.com 

o JARBAS – Coordenadoria Regional de Educação Jarbas Jayme 

End. Rua C-93, esquina com Rua C-75, Qd. 198, Setor Sudoeste. 

Goiânia/GO. 
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Telefone: (62) 3524-1720 

E-mail: urejarbasjayme@gmail.com 

o THOMÉ – Coordenadoria Regional de Educação Maria Thomé Neto 

End. Rua C-165, Qd. 588, 77-B, Setor Nova Suiça. Goiânia/GO. 

Telefone: (62) 3524-2202 

E-mail: cmaimariathomeneto@gmail.com 

• Instituições de Educação Especial Conveniadas com a SME: 

o APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Goiânia – 

Escola Especial Helena Antipoff 

End.Rua 255, 628 – Setor Coimbra. Goiânia/GO. 

URL: www.apaedegoiania.org.br 

E-mail: contato@apaedegoiania.org.br 

Telefone: (62) 3226-8037 

o ASCEP – Associação de Serviço à Criança Especial de Goiânia 

End. Rua Puccinne, 145 – Jardim Europa. Goiânia/GO. 

URL: www.ascep.org.br 

Telefone: (62) 3239-0400 

o CEAD – Centro Estadual de Apoio ao Deficiente 

End.9ª Avenida – St. Leste Vila Nova. Goiânia/GO. 

Telefone: (62) 3201-3286 

o CEBRAV – Centro Brasileiro de Reabilitação e Apoio ao Deficiente 

Visual 

End. Rua 134, 235 – St. Oeste. Goiânia/GO. 

Telefone: (62) 3201-7423 

o CORAE – Centro de Orientação e Reabilitação e Assistência ao 

Encefalopata 

End. Avenida T-3, 114 – St. Bueno. Goiânia/GO. 

Telefone: (62) 3251-0306 

o RENASCER – Centro de Atendimento Especializado Renascer 

End. Rua A, 651 – Vila Nova. Goiânia/GO. 

Telefone: (62) 3515-5665 

PRIS – Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
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End. 1ª Avenida, nº 656, Setor Leste Universitário, 

Telefone/Fax: (62) 3946-1068 

E-mail: pris.pucgoias@gmail.com 

• Instituições Educacionais com Salas de Recursos Multifuncionais (SRM): 

o SRM CMEI RESIDENCIAL ITAMARACÁ 

Bairro: RESIDENCIAL ITAMARACÁ 

Ender.: RUA RIT-13 QD. APM 02 – Tel. 3586-5078 

o SRM CMEI VIVER A INFÂNCIA 

Bairro: SETOR LESTE VILA NOVA 

Ender.: QUINTA AVENIDA, QD.79 Nº.279 – Tel. 3524-5103 

o SRM EM. ALTO DO VALE 

Bairro: SETOR ALTO DO VALE 

Ender.: RUA VF-15, LOTE 11, QD. 7, AO LADO DO CLUBE DO 

POVO, Tel. 3524-3508 

o SRM EM. AMÂNCIO SEIXO DE BRITO 

Bairro: JARDIM BALNEÁRIO MEIA PONTE 

Ender.: RUA MILÃO QD. F N.º 91 – LOTE – ÁREA – Tel. 3524-1929 

o SRM EM. BERNARDO ÉLIS 

Bairro: BAIRRO SÃO CARLOS 

Ender.: RUA SC-33 C/AV. COMERCIAL QD. 80 ÁREA 5 – Tel. 3298-

4455 

o SRM EM. BOM JESUS 

Bairro: JARDIM NOVO MUNDO 

Ender.: PRAÇA WASHINGTON LUIZ – Tel. 3524-8955 

o SRM EM. DEPUTADO JAMEL CECÍLIO 

Bairro: JARDIM VILA BOA 

Ender.: AV. PEDRO L. TEIXEIRA COM AV. D. PEDRO I LTS 16 E 17 

N° 777 

Tel. 3524-8262 

o SRM EM. D. ANGELINA PUCCI LIMONGI 

Bairro: SETOR SANTOS DUMONT 

Ender.: RUA 07 QD. 50/51 N.º 450 – Tel. 3297-2862 
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o SRM EM. DR. NICANOR DE ASSIS ALBERNAZ 

Bairro: LOTEAMENTO ALPHAVILLE 

Ender.: RUA ALPHA 14 QD. 06 N.º 333 – Tel. 3296-8380 

o SRM EM. ENG. ROBINHO MARTINS DE AZEVEDO 

Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL 

Ender.: AV. BL-1 QD. B-1 LT.ÁREA S/Nº – Tel. 3288-7395 

o SRM EM. ERNESTINA LINA MARRA 

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL JOÃO BRAS 

Ender.: AV. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA QD. 17 LT 04 N.º 

1.300 

Tel. 3573-6423 

o SRM EM. FREI NAZARENO CONFALONI 

Bairro: SETOR UNIÃO 

Ender.: RUA U-64 COM U-60 S/N – Tel. 3524-1658 

o SRM EM. HEBERT JOSÉ DE SOUZA 

Bairro: JARDIM BALNEÁRIO MEIA PONTE 

Ender.: AV. GENÉSIO DE LIMA BRITO N.º 7407 – Tel. 3524-1926 

o SRM EM. ITAMAR MARTINS FERREIRA 

Bairro: SETOR BELA VISTA 

Ender.: RUA T-65 N.º 45 – Tel. 3255-2568 

o SRM CMEI JOÃO PAULO I 

Bairro: BAIRRO JARDIM AMÉRICA 

Ender.: RUA C-169 QD. 415 N.º 1595 – Tel. 3286-2749 

o SRM EM. LIONS CLUBE BANDEIRANTES 

Bairro: BAIRRO GOIÁ 

Ender.: PRAÇA DA BANDEIRA QD. 30 N.º 200 – Tel. 3296-2259 

o SRM EM. LORENA PARK 

Bairro: LOTEAMENTO LORENA PARK 

Ender.: RUA VALENTIN CAPUZZO QD. 10 N.º 250 – Tel. 3573-6401 

o SRM EM. MANOEL JACINTHO COELHO 

Bairro: JARDINS DO CERRADO VI 

Ender.: RUA JC – 103, APM-04 – Tel. 3577-7817 
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o SRM EM. MARIA ARAÚJO DE FREITAS 

Bairro: PARQUE ATHENEU 

Ender.: RUA 18 C/RUA 203 ÁREA 2 – UNIDADE 203 – Tel. 3284-8112 

o SRM EM. MARIA DA TERRA 

Bairro: FLORESTA 

Ender.: RUA BF-1A QD. 25 – ÁREA IV – Tel. 3576-0638 

SRM EM. NOSSA SENHORA DA TERRA 

Bairro: JARDIM CURITIBA III 

Ender.: RUA JC-66, ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL S/Nº – Tel. 3298-

4090 

o SRM EM. NOVA CONQUISTA 

Bairro: SETOR PARQUE TREMENDAO 

Ender.: RUA I, QD 155 LT 25/26 – Tel. 3595-8781 

o SRM EM. PADRE PELÁGIO 

Bairro: SETOR SÃO JOSÉ 

Ender.: RUA 611 QD. 509 N.º 425 – Tel. 3524-2129 

o SRM EM. PEDRO CIRÍACO DE OLIVEIRA 

Bairro: VILA CONCÓRDIA 

Ender.: RUA LUIZ DO COUTO QD. Y-3 LTS. 6 A10 N.º 169 – Tel. 

3524-8982 

o SRM EM. PROFª DALISIA ELIZABETH MARTINS DOLES 

Bairro: RESIDENCIAL GOIÂNIA II 

Ender.: AV. FREI NAZARENO CONFALONI QD. 22 – Tel. 3524-5000 

o SRM EM. PROFESSORA SILENE DE ANDRADE 

Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL 

Ender.: RUA JAVAÉ QD. 25 N.º 250 – Tel. 3284-3574 

o SRM EM. PROF. JOSÉ DÉCIO FILHO 

Bairro: BAIRRO SANTO HILÁRIO 

Ender.: RUA PROFª MARIA JACINTA NEVES QD. 25 N.º 100 – Tel. 

3524-8984 
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o SRM EM. PROFESSOR LOURENÇO FERREIRA CAMPOS 

Bairro: JARDIM GUANABARA II 

Ender.: AV. GB 11 N.º 60 – ÁREA – Tel. 3524-8974 

o SRM EM. PROF. MOACIR MONCLAR BRANDÃO 

Bairro: BAIRRO JARDIM AMÉRICA 

Ender.: RUA C-115 N.º 35 – Tel. 3286-2739 

o SRM EM. RENASCER 

Bairro: REAL CONQUISTA 

Ender.: RUA RC-07 COM RC -16, APM-08 – Tel. 3218-1147 

o SRM EM. RESIDENCIAL ITAIPU 

Bairro: RESIDENCIAL ITAIPU 

Ender.: RUA RI-24 QD.44 LT.ÁREA – Tel. 3288-7850 

o SRM ESCOLA ROTARY GOIANIA OESTE 

Bairro: BAIRRO JARDIM AMÉRICA 

Ender.: RUA C-118 (AV RODOLFO TAVARES) Nº 389 – Tel. 3286-

2707 

o SRM EM. SÃO JOSÉ 

Bairro: CONJUNTO PRIMAVERA 

Ender.: RUA CP-15 QD. 44 Tel. 3581-7300 
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Secretaria Municipal de Finanças 

 

 

 

Nota Fiscal 

+ Descrição do serviço 

Informações sobre Trâmite para abertura de processo e/ou serviço online 

para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), Nota Fiscal 

Avulsa e Nota Fiscal Especial; Alteração, Cancelamento e Prorrogação de 

Nota Fiscal, Nota Fiscal Vencida ou falha no processo de liberação. 

• Emissão de nota fiscal eletrônica; 

• Emissão de nota fiscal avulsa; 

• Autorização de nota fiscal eletrônica; 

• Alteração de nota fiscal eletrônica; 

• Cancelamento de nota fiscal eletrônica; 

• Autorização de nota fiscal avulsa; 

• Autorização nota fiscal especial; 

• Nota fiscal vencida / sem liberação; 

• Prorrogação de nota fiscal; 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Trâmite, requisitos e documentos necessários para abertura de processo 

e/ou serviço online para emissão de Notas Fiscais, Alteração, Cancelamento, 

Prorrogação, Nota Fiscal Vencida ou falha no processo de liberação. 

AUTORIZAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 

• Informar Inscrição municipal (CAE) 

• Informar Telefone para contato 

• Anexar Requerimento (com firma reconhecida) solicitando autorização 

para emissão de Nota Fiscal Eletrônica, assinado pelo responsável da 

empresa ou procurador. 

• Anexar Cópias simples do RG e CPF do sócio responsável perante a 

prefeitura e do procurador (se for o caso). 

Impostos e Taxas 
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• Anexar Cópias simples da Procuração (com firma reconhecida), com 

poderes específicos para solicitação de autorização para emissão de 

Nota Fiscal Eletrônica (se for o caso). 

• Anexar Cópias simples do CAE da empresa atualizado. 

• Anexar Cópias simples do CNPJ da empresa. 

• Anexar Cópias autenticada do Contrato social primitivo e última 

alteração. 

AUTORIZAÇÃO DE NOTA FISCAL AVULSA 

• Informar Inscrição municipal (CAE Eventual) 

• Informar Telefone para contato 

Para pessoa física 

• Anexar Requerimento disponibilizado no site da prefeitura de Goiânia na 

internet (clique aqui), preenchido e assinado pelo requerente ou 

procurador (com firma reconhecida), solicitando autorização para a 

emissão de Nota Fiscal Avulsa. 

• Anexar Cópia simples da Procuração (com firma reconhecida) 

especificando poderes ao procurador para requerer o acesso ao sistema 

da Nota Fiscal Avulsa, inclusive para cadastrar a senha de acesso e/ou 

gerenciamento (se for o caso). 

• Anexar Cópia simples do RG e CPF do requerente e do procurador (se 

for o caso). 

• Anexar Cópia simples do Comprovante de endereço. 

Para pessoa jurídica 

• Anexar Requerimento disponibilizado no site da prefeitura de Goiânia na 

internet (clique aqui), preenchido e assinado pelo responsável pela 

empresa ou procurador (com firma reconhecida) solicitando autorização 

para a emissão de Nota Fiscal Avulsa. 

• Anexar Cópia simples da Procuração (com firma reconhecida) 

especificando poderes ao procurador para requerer o acesso ao sistema 

da Nota Fiscal Avulsa, inclusive para cadastrar a senha de acesso e/ou 

gerenciamento (se for o caso). 
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• Anexar Cópia simples do RG e CPF do responsável pela empresa e do 

procurador (se for o caso). 

• Anexar Cópia simples do Contrato social e das alterações contratuais 

(se houver). 

• Anexar Cópia simples do CNPJ da empresa. 

 AUTORIZAÇÃO NOTA FISCAL ESPECIAL 

• Informar Inscrição municipal (CAE) 

• Informar Telefone para contato 

• Anexar Requerimento informando o motivo pelo qual está solicitando o 

uso da nota em regime especial (fazer em duas vias, dirigida a 

coordenadoria de receitas diversas). 

• Anexar Modelo (layout) da nota fiscal a ser autorizada. 

• Anexar Cópia do Contrato Social e última alteração (caso houver). 

• Anexar Cópia do CAE da empresa atualizado. 

• Anexar Cópia do RG E CPF do sócio responsável. 

ALTERAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 

• Informar Inscrição municipal (CAE) 

• Informar Telefone para contato 

• Anexar Requerimento solicitando alteração de Nota Fiscal Eletrônica, 

informando: o motivo da alteração, o período da emissão (mês/ano), o 

número e dados da nota a ser alterada, assinado pelo representante 

legal ou procurador; 

• Anexar Cópia simples da Nota Fiscal Eletrônica a ser alterada. 

• Anexar Cópia simples do RG e CPF do sócio responsável perante a 

prefeitura e do procurador (se for o caso). 

• Anexar Cópia simples da Procuração (com firma reconhecida), com 

poderes específicos para solicitação de alteração de Nota Fiscal 

Eletrônica (se for o caso). 

CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 

• Informar Inscrição municipal (CAE) 

• Informar Telefone para contato 
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• Para cancelamento por duplicidade 

• Anexar Requerimento próprio com preenchimento de todos os 

campos(clique aqui), assinado pelo responsável. 

• Anexar Cópia simples de todas as notas fiscais citadas no requerimento. 

• Para cancelamento por não execução do serviço 

• Anexar Requerimento próprio com preenchimento de todos os campos 

(clique aqui), assinado pelo responsável. 

• Anexar Declaração de não execução do serviço assinado pelo tomador 

(clique aqui), com assinatura reconhecida em cartório. 

• Anexar Cópia simples de todas as notas fiscais citadas no requerimento. 

NOTA FISCAL VENCIDA / SEM LIBERAÇÃO 

• Informar Inscrição municipal (CAE) 

• Informar Telefone para contato 

• Anexar Requerimento com todos os dados da empresa, informando o 

motivo da solicitação, o número e a sequência das notas, e número da 

AIDF – Autorização para Impressão de Documentos Fiscais. 

PRORROGAÇÃO DE NOTA FISCAL 

• Informar Inscrição municipal (CAE) 

• Informar Telefone para contato 

• Anexar Requerimento informando nome da empresa, CAE, CNPJ, 

endereço, ano da mesma, número e sequência das notas a serem 

utilizadas, e o número da Autorização para Impressão de Documentos 

Fiscais – AIDF 

• Anexar Cópia simples da Última nota fiscal emitida. 

• Anexar Cópia simples do RG, CPF do sócio responsável perante a 

prefeitura. 

• Anexar Cópia simples do Contrato social e última alteração contratual 

(caso houver). 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Atendimento presencial / local: Atende Fácil (unidades: Paço Municipal / 

Estação Ferroviária / Cidade Jardim). 
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Online / Local: site prefeitura Goiânia. 
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Secretaria Municipal de Governo 

 

 

 

Diário Oficial do Município 

+ Descrição do serviço 

Disponibilização para consulta online de todas as publicações de atos oficiais 

do município e publicações particulares através da Página do Diário Oficial; 

Solicitação de Publicações particulares no Diário Oficial; 

Solicitação de impressão de documentos. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Para Solicitação de Publicações particulares no Diário Oficial: 

o Acesse o atendimento@156; 

o Preencha os campos solicitados; 

o Insira arquivo em formato DOC; 

o Imprimir o DUAM e efetuar o pagamento da taxa; 

• Para consultar documentos oficiais e particulares publicados no Diário Oficial: 

o Acesse a Página do Diário Oficial; 

o Selecione os filtros desejados, Consulta por Ano ou Consulta 

por Assunto; 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Serviço Online (clique aqui). 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Presencial: Gerência de Consolidação Legislativa da Diretoria Técnico-

Legislativa da Superintendência da Casa Civil e Articulação Política Paço 

Municipal das 08h às 12h e 14h às 18h. 

E-mail: gabinetecivil@gmail.com 

Fone: (62) 3524-3358 

 

  

INFORMAÇÕES E PUBLICAÇÕES 

https://www.goiania.go.gov.br/html/e156/index.htm
https://www12.goiania.go.gov.br/casa-civil/diario-oficial/
https://www12.goiania.go.gov.br/casa-civil/diario-oficial/
http://sileg.goiania.go.gov.br/
https://www12.goiania.go.gov.br/casa-civil/diario-oficial/
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Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 

Públicos 

 

 

 

Conserto de iluminação com risco de choque 

elétrico 

+ Descrição do serviço 

Serviço de manutenção de iluminação, quando há risco de choque elétrico 

em rede de iluminação pública. 

Solicitações via telefones 62 35248363 / 62 35248373 ou pelo WhatsApp 62 

8493-7229. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Até dois dias. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Identificação do solicitante e endereço completo da ocorrência com ponto de 

referência e número do poste (quando houver). 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Solicitação do usuário. 

• Execução. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Com equipes da própria Secretaria. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Via telefones: 

• 62 35248363 

• 62 35248373 

Via WhatsApp: 

• 62 8493-7229. 

 

 

Infraestrutura 

Infraestrutura 
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Tapa Buracos 

+ Descrição do serviço 

Serviço de Manutenção e Conservação de Vias com Asfalto, Tapa-Buracos. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Até 30 dias úteis, após a solicitação do usuário. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Identificação do solicitante com endereço completo da ocorrência. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Solicitação do usuário. 

• Abertura de ordem de serviço (O.S). 

• Programação do serviço e execução. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

O serviço pode ser solicitado pelos telefones (62) 35248363, (62) 35248373 

ou pelo WhatsApp (62) 8493-7229. 

A execução do serviço é feita de forma presencial, pelas equipes da 

secretaria. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Telefones: (62) 35248363, (62) 35248373 ou pelo WhatsApp (62) 8493-7229. 

 

 

 

 

Iluminação Pública – Luminária Apagada 

+ Descrição do serviço 

Serviço de troca de lâmpada, relé ou reator em luminária existente. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Até 10 dias úteis. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Infraestrutura 
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Identificação do solicitante com endereço completo da ocorrência e número 

do poste. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Solicitação do usuário. 

• Abertura de ordem de serviço (O.S). 

• Vistoria. 

• Programação do serviço e execução. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

O serviço pode ser solicitado pelos telefones 62 35248363 / 62 35248373 ou 

pelo WhatsApp 62 8493-7229 

O serviço é prestado no local solicitado, pelas equipes da secretaria ou por 

empresa terceirizada. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Telefones: 62 35248363 62 35248373 ou pelo WhatsApp 62 8493-7229. 

 

 

 

Conserto de Boca de lobo e Poço de Visita 

+ Descrição do serviço 

Serviço de Manutenção e Conservação, Conserto de bocas de lobo, poços 

de visita e reposição de tampas. 

Solicitações via telefones 62 35248363 / 62 35248373 ou pelo WhatsApp 62 

8493-7229. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Até 30 dias úteis, após a solicitação do usuário. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Dados Pessoais (nome completo, telefone, endereço). 

• Endereço da ocorrência. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Solicitação do usuário. 

• Abertura de ordem de serviço (O.S). 

Infraestrutura 
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• Vistoria. 

• Programação do serviço e execução. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Atendimento via telefones, e execução do serviço no local com equipe da 

secretaria. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Telefones: 62 35248363 62 35248373 ou pelo WhatsApp 62 8493-7229. 

 

 

 

 

Patrolamento 

+ Descrição do serviço 

Serviço de Manutenção e Conservação de Vias não Pavimentadas (vias de 

chão batido/terra) com aplicação ou não de saibro ou outro material 

adequado. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Até 45 dias úteis, após a solicitação do usuário. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Identificação do solicitante com endereço completo da ocorrência. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Solicitação do usuário. 

• Abertura de ordem de serviço (O.S). 

• Programação do serviço e execução. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

O serviço pode ser solicitado pelos telefones 62 35248363 / 62 35248373 ou 

pelo WhatsApp 62 8493-7229. 

O serviço é executado presencialmente por equipes da secretaria. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Telefones: 

• 62 35248363 

Infraestrutura 
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• 62 3524837 

WhatsApp 

• 62 8493-7229 

 

 

 

Manutenção de Meio-fio e Canteiro Central 

+ Descrição do serviço 

Serviço de Manutenção e conservação de meios fios (guias) das vias e dos 

canteiros centrais. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Até 50 dias úteis, após a solicitação do usuário. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Identificação do solicitante com endereço completo da ocorrência. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Solicitação do usuário. 

• Abertura de ordem de serviço (O.S). 

• Vistoria. 

• Programação do serviço e execução. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Atendimento e solicitação via telefones 62 35248363 / 62 35248373 e pelo 

WhatsApp 62 8493-7229. Serviço executado de forma presencial, por 

equipes da secretaria. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Telefones: 

• 62 35248363 

• 62 35248373 

WhatsApp 

• 62 8493-7229 

 

 

Infraestrutura 

Infraestrutura 
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Iluminação Pública – Nova Instalação 

+ Descrição do serviço 

Instalação de novo ponto de iluminação onde já existe rede de baixa tensão. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Até 40 dias úteis. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Dados Pessoais (nome completo, telefone, endereço). 

• Endereço completo da ocorrência. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Solicitação do usuário. 

• Abertura de ordem de serviço (O.S). 

• Vistoria. 

• Programação do serviço e execução. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Os serviços são solicitados pelos telefones 62 35248363 / 62 35248373 ou 

pelo WhatsApp 62 8493-7229. 

A execução do serviço é feita presencialmente, pelas equipes da secretaria. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Telefones: 

• 62 35248363 

• 62 35248373 

WhatsApp: 

• 62 8493-7229 

 

 

 

Limpeza de Boca de Lobo e Bueiro 

+ Descrição do serviço 

Serviço de Limpeza de bocas de lobo e poços de visita. 

Infraestrutura 
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Solicitações via telefones 62 35248363 62 35248373 ou pelo WhatsApp 62 

8493-7229. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Até 30 dias úteis, após a solicitação do usuário. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Identificação do solicitante com endereço completo da ocorrência. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Solicitação do usuário. 

• Abertura de ordem de serviço (O.S). 

• Vistoria. 

• Programação do serviço e execução. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

O serviço pode ser solicitado pelos telefones 62 35248363 / 62 35248373 ou 

pelo WhatsApp 62 8493-7229. 

O serviço é prestado presencialmente pelas equipes da secretaria. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Telefones: 

• 62 35248363 

• 62 35248373 

WhatsApp: 

• 62 8493-7229 

 

 

 

Iluminação Pública – Luminária Acesa 

+ Descrição do serviço 

Revisão e manutenção de ponto de luz, quando esse funciona de modo 

contínuo. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Até 10 dias úteis. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Infraestrutura 
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• Dados Pessoais (nome completo, telefone, endereço). 

• Endereço da ocorrência e número do poste (quando houver) 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Solicitação do usuário. 

• Abertura de ordem de serviço (O.S). 

• Vistoria. 

• Programação do serviço e execução. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

A solicitação dos serviços pode ser feita pelos telefones 62 35248363 / 62 

35248373 ou pelo WhatsApp 62 8493-7229. A prestação do serviço é feita 

presencialmente, por empresa terceirizada. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Telefones: 

• 62 35248363 

• 62 35248373 

WhatsApp 

• 62 8493-7229 

 

 

 

Praças – Manutenção de Passeio 

+ Descrição do serviço 

Serviço de manutenção em passeios (pavimentados e não pavimentados) de 

praças. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Até 60 dias. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Dados Pessoais (nome completo, telefone, endereço); 

• Endereço da ocorrência. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Solicitação do usuário; 

Infraestrutura 
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• Abertura de ordem de serviço (O.S.); 

• Vistoria; 

• Programação do serviço e execução. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

O serviço pode ser solicitado pelos (62) 3524-8363, (62) 3524-8373 ou pelo 

WhatsApp (62) 8493-7229. 

Serviço executado presencialmente pelas equipes da secretaria. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Telefones: 

• (62) 35248363 

• (62) 35248373 

WhatsApp 

• (62) 8493-7229 
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Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e 

Habitação 

 

 

 

Uso do Solo 

+ Descrição do serviço 

Uso do Solo Aprovação de projeto: 

• Para comércio com uso definido e com área até 5000,00 m²: emissão 

pela gerência de informação do uso do solo no sistema e-doc, após 

verificação da legislação; 

• Para comércio com uso definido e com área superior a 5000,00m²: 

emissão pelo comitê técnico de análise de uso e ocupação do solo; 

• Para habitação e comércio sem uso definido: emissão pela gerência 

de informação do uso do solo no sistema e-doc, após verificação da 

legislação; 

• Somente habitacional – uso do solo fácil. 

Uso do Solo Atividade Econômica: 

• Para atividade com área superior até 5000,00m²: emissão pela 

gerência de informação do uso do solo no sistema e-doc, após 

verificação da legislação; 

• Para atividade com área superior a 5000,00m²: emissão pelo comitê 

técnico de análise de uso e ocupação do solo. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Uso do Solo Aprovação de projeto: 

• Para comércio com uso definido e com área até 5000,00 m² – até 20 

dias; 

• Para comércio com uso definido e com área superior a 5000,00m² – 

até 30 dias; 

• Para habitação e comércio sem uso definido – até 20 dias; 

• Somente habitacional – uso do solo fácil. 

Planejamento Urbano 

https://www12.goiania.go.gov.br/sing_servicos/edoc-acesso-ao-sistema/
https://www12.goiania.go.gov.br/sing_servicos/edoc-acesso-ao-sistema/
https://www12.goiania.go.gov.br/sing_servicos/edoc-acesso-ao-sistema/
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Uso do Solo Atividade Econômica: 

• Para atividade com área superior até 5000,00m² – até 20 dias; 

• Para atividade com área superior a 5000,00m² – até 30 dias. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Só é necessário anexar documento quando solicitado pela Gerência de 

Informação do Uso do Solo e Comitê Técnico de Análise de Uso e Ocupação 

do Solo. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Uso do Solo Aprovação de Projeto: 

• Para Comércio com uso definido – Clique Aqui 

• Para Habitação e Comércio sem uso definido – Somente presencial 

em nossos postos de atendimento 

Uso do Solo Atividade Econômica – Clique Aqui 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Online e Presencial 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

• Presencial – Lojas de Atendimento no Park Lozandes, Estação Ferroviária e 

Cidade Jardim. 

 

 

 

Uso do Solo Fácil 

+ Descrição do serviço 

São condicionantes para a emissão do “Uso do Solo Fácil”, que o imóvel este 

localizado na Macrozona Construída e que contenha todas as 

vias pertencentes ao sistema viário. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Em até 24 horas após a compensação das taxas. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

O preenchimento do Uso do Solo Fácil deve ser realizado clicando aqui. 

Planejamento Urbano 

http://www.goiania.go.gov.br/sistemas/saces/asp/saces00000f0.asp?sigla=scpro&prog=scpro00200f0.asp
http://www.goiania.go.gov.br/sistemas/saces/asp/saces00000f0.asp?sigla=siuso&prog=siuso01020f0.asp
https://www10.goiania.go.gov.br/siusoweb/
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E no ato do preenchimento do documento eletrônico, o requerente deverá 

informar: 

• Nome completo; 

• A inscrição cadastral do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU); 

• O endereço completo do imóvel contendo todas as vias pertencentes ao 

imóvel. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Preenchimento dos itens necessários para solicitação do Uso do Solo. 

Após o pagamento das taxas, o documento “Uso do Solo Fácil” será emitido 

eletronicamente no mesmo link acima. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Solicitação via on-line no link descrito e atendimento ao público em geral, 

informando sobre o documento publicado. 

 

 

 

Geoprocessamento – Mapa Fácil 

+ Descrição do serviço 

Análise de processos e Vistoria in loco. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

• Atualização do Mapa – 20 dias; 

• Inserção de novos loteamentos – 30 dias; 

• Cadastro de bairros, logradouros, e áreas públicas – 25 dias. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Documentos pessoais; 

• Planta e projeto dos loteamentos; 

• CD com plantas georreferenciadas. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Via protocolo da SEPLANH e Lojas do ATENDE FÁCIL. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Podem ser visualizadas no Mapa Fácil 

Planejamento Urbano 

https://www10.goiania.go.gov.br/siusoweb/
http://portalmapa.goiania.go.gov.br/mapafacil/
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+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Atendimento 156 e Ouvidoria Municipal 

 

 

 

Alvará de Construção – Alvará Fácil 

+ Descrição do serviço 

• Preenchimento on-line; 

• Pagamento de taxas; 

• Emissão do Alvará de Construção. 

** Previsão de Auditoria para os projetos aprovados vai sistema alvará fácil 

com emissões em até 24 horas. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Alvará Fácil – para tipologias: habitação unifamiliar, geminada e seriada até 

4 unidades – prazo de 24 horas para emissão do Alvará. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Requerimento para aprovação de projeto, preenchido e assinado, 

conforme modelo; 

• Declaração de Responsabilidade das Informações – preenchida e 

assinada conforme modelo; 

• Certidão de registro do lote atualizada, com data de até 90 (noventa) dias 

da data de sua emissão; 

• Documentos pessoais de pessoa física e documentos de pessoa jurídica; 

• Informar o documento de uso do solo do imóvel para aprovação de 

projeto, contendo todos os lotes e vias, dentro do prazo de validade na 

data de abertura do processo; 

• No caso de mais de um lote, deverá ser apresentada Certidão de 

Remembramento ou Desmembramento ou Decreto de Remanejamento 

para o imóvel; 

• ART/RRT de Caixa de Recarga; 

• ART/RRT de Execução do Projeto; 

Alvarás, Licenças e Certidões 
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• ART/RRT de Projeto; 

• Projeto completo arquitetônico da edificação, contendo: planta de 

situação, planta baixa e de locação, planta dos pavimentos, cobertura, 

fachadas, quadro de áreas e dois cortes; 

• Em caso de aprovação, por pessoa física ou jurídica, não proprietário do 

imóvel, deverá constar documentação comprovando relação jurídica do 

interessado com o referido proprietário / imóvel requerido. 

+ Principais Etapas do Serviço 

A abertura do processo pela internet ocorrerá por meio do sistema “Alvará 

Fácil”, com upload de dados e arquivos do projeto no sítio eletrônico da 

Prefeitura de Goiânia, instituído pelo Decreto nº 1.551, de 28 de abril de 2017 

c/c Decreto nº. 2.559, de 13 de dezembro de 2018: 

• Cadastro do processo eletrônico; 

• Inserção de documentos pessoais; 

• (ITU) Imposto Territorial Urbano ou (IPTU) Imposto Predial e Territorial 

Urbano da Obra; 

• Processo de uso do solo; 

• Tipo de habitação; 

• Número de pavimentos; 

• Área a ser construída; 

• (ART) Anotação de Responsabilidade Técnica ou (RRT) Registro de 

Responsabilidade Técnica de Execução, Caixa de Recarga e Projeto 

de Arquitetura; 

• Certidão de Registro da Matrícula ou Escritura (proprietário) ou 

interessado (Relação Jurídica com o imóvel), em formato PDF; 

• Declaração de Responsabilidade devidamente preenchida, em 

formato PDF; 

• Projeto, em formato DWG; e projeto, em formato PDF. 

 

** Alvará Fácil – Automático 

+ Formas de Prestação do Serviço 
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De forma on-line pelo Sistema Alvará Fácil 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Dúvidas sobre o sistema: (62) 3524-6380 

Dúvidas sobre projeto arquitetônico: (62) 3524-6381 

 

 

 

Alvará de Construção – Alvará Mais Fácil 

+ Descrição do serviço 

** A análise documental do processo e a análise do projeto arquitetônico 

serão realizadas, respectivamente, pela Chefia de Advocacia Setorial 

(CHEADV) e pela Diretoria de Análise e Aprovação de Projetos (DIRAAP), 

com anuência da Superintendência da Ordem Pública (SUPORD), da 

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (SEPLANH). 

** Alvará + Fácil – para tipologias: habitação seriada acima de 4 unidades, 

coletiva, comércio sem uso definido, misto com comércio sem uso definido – 

prazo de até 90 dias (todo analisado pelo sistema de forma on-line). 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Até 90 dias para finalização do procedimento, desde que documentação e 

projeto estejam conforme legislação vigente. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Requerimento para aprovação de projeto, preenchido e assinado, conforme 

modelo; 

• Declaração de Responsabilidade das Informações – preenchida e assinada 

conforme modelo; 

• Certidão de registro do lote atualizada, com data de até 90 (noventa) dias da 

data de sua emissão; 

• Documentos pessoais de pessoa física e documentos de pessoa jurídica; 

• Informar o documento de uso do solo do imóvel para aprovação de projeto, 

contendo todos os lotes e vias, dentro do prazo de validade na data de 

abertura do processo; 

Alvarás, Licenças e Certidões 

https://www10.goiania.go.gov.br/Internet/Login.aspx?OriginalURL=https%3a%2f%2fwww10.goiania.go.gov.br%2fatende%2fSolicitacoes.aspx
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• No caso de mais de um lote, deverá ser apresentada Certidão de 

Remembramento ou Desmembramento ou Decreto de Remanejamento para 

o imóvel; 

• ART/RRT de Caixa de Recarga; 

• ART/RRT de Execução do Projeto; 

• ART/RRT de Projeto; 

• Projeto completo arquitetônico da edificação, contendo: planta de situação, 

planta baixa e de locação, planta dos pavimentos, cobertura, fachadas, 

quadro de áreas e dois cortes; 

• Em caso de aprovação, por pessoa física ou jurídica, não proprietário do 

imóvel, deverá constar documentação comprovando relação jurídica do 

interessado com o referido proprietário / imóvel requerido. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Os fluxos e os procedimentos administrativos para a aprovação de projetos 

pela 

Administração Municipal, obedecerão às seguintes fases: 

• Abertura de processo; 

• Análise do processo documental; 

• Análise do projeto arquitetônico; 

• Aprovação do projeto e emissão do alvará de construção. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

De forma on-line pelo Sistema Alvará Fácil 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Dúvidas sobre o sistema: (62) 3524-6380 

Dúvidas sobre projeto arquitetônico: (62) 3524-6381 

 

 

 

 

Alvará de Construção 

+ Descrição do serviço 

Alvarás, Licenças e Certidões 

https://www10.goiania.go.gov.br/Internet/Login.aspx?OriginalURL=https%3a%2f%2fwww10.goiania.go.gov.br%2fatende%2fSolicitacoes.aspx
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A análise documental do processo e a análise do projeto arquitetônico serão 

realizadas, respectivamente, pela Chefia de Advocacia Setorial (CHEADV) e 

pela Diretoria de Análise e Aprovação de Projetos (DIRAAP), com anuência 

da Superintendência da Ordem Pública (SUPORD), da Secretaria Municipal 

de Planejamento Urbano e Habitação (SEPLANH). 

ASSUNTOS: 

1. APROVAÇÃO DE PROJETO E LICENÇA: 

2. MODIFICAÇÃO DE PROJETO COM ACRÉSCIMO DE ÁREA 

3. MODIFICAÇÃO DE PROJETO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA 

4. REVALIDAÇÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Até 90 dias para finalização do procedimento, desde que documentação e 

projeto estejam conforme legislação vigente. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Processo protocolado no Atende Fácil, com os documentos necessários, 

conforme assunto a ser requerido e licenciado. As orientações e documentos 

para abertura de processos podem ser acessados no 

link: http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2018/

dc_20181213_000002559.html 

1. APROVAÇÃO DE PROJETO E LICENÇA: 

1.1 – Requerimento para aprovação de projeto, preenchido e assinado, 

conforme modelo; 

1.2 – Declaração de Responsabilidade das Informações – preenchida e 

assinada conforme modelo; 

1.3 – Certidão de registro do lote atualizada, com data de até 90 (noventa) 

dias da data de sua emissão; 

1.4 – Pessoa física – cópia dos documentos pessoais; 

1.5 – Pessoa jurídica – CNPJ, documentação da empresa e cópia dos 

documentos pessoais de quem assina pela empresa; 

1.6 – Documento de Uso do Solo do imóvel para aprovação de projeto, 

contendo todos os lotes e vias, dentro do prazo de validade na data de 

abertura do processo; 

http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2018/dc_20181213_000002559.html
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2018/dc_20181213_000002559.html
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1.7 – Certidão de Corredor Viário – quando uma das vias for descrita como 

corredor no documento de uso do solo; 

1.8 – No caso de mais de um lote, deverá ser apresentada Certidão de 

Remembramento ou Desmembramento ou Decreto de Remanejamento para 

o imóvel; 

1.9 – ART/RRT do(s) autor(es) do projeto e do(s) responsável(eis) técnico(s) 

pela obra; 

1.10 – Projeto completo arquitetônico da edificação, contendo: planta de 

situação, planta baixa e de locação, planta dos pavimentos, cobertura, 

fachadas, quadro de áreas e dois cortes; 

1.11 – Em caso de aprovação, por pessoa física ou jurídica, não proprietário 

do imóvel, deverá constar documentação comprovando relação jurídica do 

interessado com o referido proprietário / imóvel requerido. 

  

2. MODIFICAÇÃO DE PROJETO COM ACRÉSCIMO DE ÁREA 

2.1 – Requerimento para aprovação de projeto de modificação de projeto com 

acréscimo de área, preenchido e assinado, conforme modelo; 

2.2 – Declaração de Responsabilidade das Informações – preenchida e 

assinada conforme modelo; 

2.3 – Certidão de registro do lote atualizada com data de até 90 (noventa) 

dias da data de sua emissão; 

2.4 – Pessoa física – cópia dos documentos pessoais; 

2.5 – Pessoa jurídica – CNPJ, documentação da empresa e cópia dos 

documentos pessoais de quem assina pela empresa; 

2.6 – Documento de Uso do Solo Aprovação de Projeto para o imóvel, 

contendo todos os lotes e vias, dentro do prazo de validade, no ato de sua 

abertura; 

2.7 – Certidão de Corredor Viário quando uma das vias for descrita como 

corredor no documento de uso do solo; 

2.8 – No caso de mais de um lote, deverá ser apresentado Certidão de 

Remembramento ou Desmembramento ou Decreto de Remanejamento para 

o imóvel; 
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2.9 – ART/RRT do(s) autor(es) da modificação pretendida e do(s) 

responsável(eis) técnico(s) pela obra; 

2.10 – Projeto completo arquitetônico da edificação, contendo: planta de 

situação, planta baixa e locação, planta dos pavimentos, cobertura, fachadas, 

quadro de áreas e dois cortes; 

2.11 – Em caso de aprovação, por pessoa física ou jurídica, não proprietário 

do imóvel, deverá constar documentação comprovando relação jurídica do 

interessado com o referido proprietário / imóvel requerido. 

  

3. MODIFICAÇÃO DE PROJETO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA 

3.1 – Requerimento para aprovação de projeto com modificação sem 

acréscimo de área, preenchido e assinado, conforme modelo; 

3.2 – Declaração de Responsabilidade das Informações – preenchida e 

assinada conforme modelo; 

3.3 – Certidão de registro do lote atualizada com data de até 90 (noventa) 

dias da data de sua emissão; 

3.4 – Pessoa física – cópia dos documentos pessoais; 

3.5 – Pessoa jurídica – CNPJ, documentação da empresa e cópia dos 

documentos pessoais de quem assina pela empresa; 

3.6 – No caso de mais de um lote, deverá ser apresentado Certidão de 

Remembramento ou Desmembramento ou Decreto de Remanejamento para 

o imóvel; 

3.7 – ART/RRT do(s) autor(es) do projeto e do(s) responsável(eis) técnico(s) 

pela obra; 

3.8 – Projeto completo contendo: planta de situação; planta baixa e locação; 

planta de cobertura; cortes; fachadas; quadro de áreas; 

3.9 – Em caso de aprovação, por pessoa física ou jurídica, não proprietário 

do imóvel, deverá constar documentação comprovando relação jurídica do 

interessado com o referido proprietário / imóvel requerido; 

3.10 – Quando o projeto tiver seu uso alterado, deverá ser apresentado 

documento de Uso do Solo Aprovação de Projeto. 
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4. REVALIDAÇÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 

4.1 – Certidão de registro do lote atualizada com data de até 90 (noventa) 

dias da data de sua emissão; 

4.2 – Pessoa física – cópia dos documentos pessoais; 

4.3 – Pessoa jurídica – CNPJ, documentação da empresa e cópia dos 

documentos pessoais de quem assina pela empresa; 

4.4 – Alvará de Construção do projeto anteriormente aprovado. 

+ Principais Etapas do Serviço 

A documentação necessária e as etapas dos serviços realizados estão 

disponíveis no Decreto 2559/2018. 

Os fluxos e os procedimentos administrativos para a aprovação de projetos 

pela 

Administração Municipal, obedecerão às seguintes fases: 

• Abertura de processo; 

• Análise do processo documental; 

• Análise do projeto arquitetônico; 

• Aprovação do projeto arquitetônico e emissão do Alvará de 

Construção 

+ Formas de Prestação do Serviço 

** Os horários para resolução de dúvidas com analistas são agendados 

previamente através de nosso telefone: 3524-6381/6342, com a 

recepcionista, sendo que cada analista terá um horário e dia específico para 

o atendimento/plantão de dúvidas; 

** Em outros casos, para consulta de processos ou resolução de dúvidas 

quanto ao trâmite de processos, há servidores administrativos disponíveis 

para atendimento via telefone ou pessoalmente. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

• Online – Sistema Alvará 

Fácil: https://www10.goiania.go.gov.br/Internet/Login.aspx?OriginalURL=htt

ps%3a%2f%2fwww10.goiania.go.gov.br%2fatende%2fSolicitacoes.aspx 

https://www10.goiania.go.gov.br/Internet/Login.aspx?OriginalURL=https%3a%2f%2fwww10.goiania.go.gov.br%2fatende%2fSolicitacoes.aspx
https://www10.goiania.go.gov.br/Internet/Login.aspx?OriginalURL=https%3a%2f%2fwww10.goiania.go.gov.br%2fatende%2fSolicitacoes.aspx
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• Presencial: LOJAS ATENDE FÁCIL (Park Lozandes, Estação Ferroviária e 

Cidade Jardim). 

 

  



  

190 

 

 

Alvará de Aceite 

+ Descrição do serviço 

O tempo de existência da edificação comprovar-se-á através da Vistoria 

Fiscal e, pelo menos um, dos seguintes documentos: 

I – Declaração de energização da edificação emitida pela CELG ou talão de 

energia anterior a 19/10/1995; 

II – Talão de IPTU emitido anterior a 19/10/1995; 

III – Averbação da edificação em Cartório; 

IV – Planta Aerofotogramétrica de 1992. 

** Para as construções de até 200m² (duzentos metros quadrados) fica 

dispensável o projeto de arquitetura, exigindo-se apenas um croqui cotado 

da situação da construção. 

** Para as edificações verticais será acrescido o valor correspondente a 

1.000% (mil por cento) sobre as taxas cobradas referentes ao parágrafo 

anterior, a título de multa formal de ofício. 

** Para as edificações verticais que estiverem ocupando o recuo frontal será 

cobrada multa formal de ofício correspondente a 1.500% (mil e quinhentos 

por cento) da taxa de aprovação de projetos. 

** Os processos de Alvará de Aceite, após a análise documental pela 

CHEADV, deverão ser encaminhados para emissão de Laudo de Vistoria 

Fiscal pela Diretoria de Fiscalização (DIRFIS), para posterior análise do 

projeto arquitetônico pela DIRAAP. 

 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Até 90 dias para finalização do procedimento, desde que documentação e 

projeto estejam conforme legislação vigente. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Requerimento de alvará de aceite, preenchido e assinado conforme modelo; 

• Declaração de Responsabilidade das informações – preenchida e assinada 

conforme modelo; 

Alvarás, Licenças e Certidões 
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• Certidão de registro do lote atualizada com data de até 90 (noventa) dias da 

data de sua emissão, constando a averbação da edificação; 

• Pessoa física – cópia dos documentos pessoais; 

• Pessoa jurídica – CNPJ, documentação da empresa e cópia dos documentos 

pessoais de quem assina pela empresa; 

• Talão de IPTU emitido anterior a 19/10/1995 ou Declaração de energização 

emitida anterior a 19/10/1995 ou Planta Aerofotogramétrica de 1992; 

• Para construções de até 200,00m² apresentar croqui cotado conforme a 

situação da construção; 

• Em caso de área edificada superior a 200,00m², projeto completo do 

levantamento arquitetônico da edificação, contendo: planta de situação, 

planta baixa e locação, planta dos pavimentos, cobertura, fachadas, quadro 

de áreas e polilinha e ART/RRT do(s) autor(es) do projeto e do(s) 

responsável(eis) técnico(s) do levantamento; 

• No caso de mais de um lote, deverá ser apresentado Certidão de 

Remembramento ou Desmembramento ou Decreto de Remanejamento para 

o imóvel. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Os fluxos e os procedimentos administrativos para a aprovação de projetos 

pela 

Administração Municipal, obedecerão às seguintes fases: 

• Abertura de processo; 

• Análise do processo documental; 

• Análise do projeto arquitetônico; 

• Aprovação do projeto e/ou emissão do alvará de aceite 

+ Formas de Prestação do Serviço 

** Os horários para resolução de dúvidas com analistas são agendados 

previamente através de nosso telefone: 3524-6381/6342, com a 

recepcionista, sendo que cada analista terá um horário e dia específico para 

o atendimento/plantão de dúvidas; 
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** Em outros casos, para consulta de processos ou resolução de dúvidas 

quanto ao trâmite de processos, há servidores administrativos disponíveis 

para atendimento via telefone ou pessoalmente. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Presencial: LOJAS ATENDE FÁCIL (Park Lozandes, Estação Ferroviária e 

Cidade Jardim). 

 

 

 

Numeração Predial Oficial 

+ Descrição do serviço 

Emissão de números prediais oficiais conforme medição realizada pelos 

técnicos da área. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Até 30 (trinta) dias. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Descrição do imóvel. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Solicitação on-line; 

• Análise técnica; 

• Emissão e publicação do número predial oficial. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

On-line e presencial para retirada de dúvidas. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

On-line pelo sistema de serviços da prefeitura municipal de Goiânia. 

 

 

 

Alvará de Regularização 

+ Descrição do serviço 

Planejamento Urbano  

Alvarás, Licenças e Certidões
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** Fica instituído o Alvará de Regularização para edificações estruturalmente 

definidas após 19 de outubro de 1995. 

** Entende-se por edificações estruturalmente definidas aquelas concluídas 

ou em fase de cobertura, com lajes ou telhados definitivos, ou ainda aquelas 

parcialmente concluídas, desde que os pavimentos para os quais se solicita 

a regularização estejam estruturalmente concluídos e ainda apresentem a 

estrutura, a alvenaria e o revestimento externo concluído. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Até 90 dias para finalização do procedimento, desde que documentação e 

projeto estejam conforme legislação vigente. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Requerimento de alvará de regularização, preenchido e assinado conforme 

modelo; 

• Declaração de Responsabilidade das informações – preenchida e assinada 

conforme modelo; 

• Informar se o imóvel está interditado e/ou embargado ou se a edificação 

existente está em conformidade a Ortofoto de 2016; 

• Certidão de registro do lote atualizada com data de até 90 (noventa) dias da 

data de sua emissão; 

• Pessoa física – cópia dos documentos pessoais; 

• Pessoa jurídica – CNPJ, documentação da empresa e cópia dos documentos 

pessoais de quem assina pela empresa; 

• Documento de Uso do Solo Aprovação de Projeto para identificação da área 

e não atendimento dos parâmetros urbanísticos; 

• Apresentar projeto completo do levantamento arquitetônico da edificação, 

contendo: planta de situação, planta baixa e locação, planta dos pavimentos, 

cobertura, fachadas, quadro de áreas e polilinha; 

• ART/RRT de atuação de levantamento da edificação assinado por 

profissional habilitado, juntamente com relatório / laudo técnico que conste o 

tipo de estrutura, condições de segurança e habitabilidade da edificação, 

registros fotográficos da situação atual do imóvel; 
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• No caso de mais de um lote, deverá ser apresentada Certidão de 

Remembramento ou Desmembramento ou Decreto de Remanejamento para 

o imóvel. 

+ Principais Etapas do Serviço 

** Os processos de Alvará de Regularização, após a análise documental pela 

CHEADV, deverão ser encaminhados para emissão de Laudo de Vistoria 

Fiscal pela Diretoria de Fiscalização (DIRFIS), para posterior análise do 

projeto arquitetônico pela DIRAAP. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Os fluxos e os procedimentos administrativos para a aprovação de projetos 

pela 

Administração Municipal, obedecerão às seguintes fases: 

• Abertura de processo; 

• Análise do processo documental; 

• Análise do projeto arquitetônico; 

• Aprovação do projeto e emissão do alvará de regularização. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Presencial: LOJAS ATENDE FÁCIL (Park Lozandes, Estação Ferroviária e 

Cidade Jardim). 
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Cadastro Habitacional 

+ Descrição do serviço 

Empreendimentos habitacionais municipais e/ou com parceria junto ao 

município. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Comprovante no ato da inscrição e depois será realizado sorteio eletrônico 

divulgado nas mídias sociais e impressa. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• RG 

• CPF 

• Comprovante de Endereço (5 anos residência em Goiânia) 

• Comprovante de Renda (até 5 salários mínimos) 

• Se possuir alguma deficiência, apresentar laudo com o número do CID. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Cadastro Habitacional; 

• Aguardar cronograma e sorteio eletrônico dos empreendimentos 

vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida e demais com parceria 

junto ao município; 

• As portarias abaixo determinam a priorização dos candidatos; 

• Legislação: 

• Lei Municipal nº. 10231 / 2018; 

• PORTARIA Nº 595, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013 – Ministério das 

Cidades 

• PORTARIA Nº 412, DE 6 DE AGOSTO DE 2015 – Ministério das Cidades 

• PORTARIA Nº 163, DE 06 DE MAIO DE 2016 – Ministério das Cidades 

• PORTARIA Nº 321, DE 14 DE JULHO DE 2016 – Ministério das Cidades 

– Famílias com incidência de Microcefalia 

Habitação 
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• A Caixa Econômica Federal, nos casos de Programa Minha Casa Minha 

Vida, fará a análise documental e parecer final, no intuito da família fazer 

jus ou não ao recebimento do imóvel. 

• Após recebimento do imóvel, as famílias beneficiadas serão 

acompanhadas por empresa responsável pelos serviços de elaboração e 

execução do PDST (Plano de Desenvolvimento Sócio territorial), inseridos 

no Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Presencial. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

O cidadão deve procurar as Lojas ATENDE FÁCIL do Município para realizar 

sua inscrição ou atualizar a mesma, localizada no Park Lozandes – Paço 

Municipal, na Estação Ferroviária em frente à Câmara Municipal de Goiânia 

e Cidade Jardim no Shopping Cidade Jardim. 

 

 

 

Remembramento e Desmembramento de Imóveis 

Fácil 

+ Descrição do serviço 

A Lei Federal nº. 6.766/1979 estabelece os requisitos urbanísticos que 

devem reger as modalidades de desmembramento ou remembramento de 

imóveis urbanos e Lei Complementar nº. 177/2008, estabelece que as 

Certidões de Remembramento ou Desmembramento sejam documentos 

emitidos pelo Município, nas quais deverão conter as descrições das 

dimensões, áreas, limites e confrontações, hábeis e obrigatórios para os 

procedimentos de aprovação de Projetos e de registros cartorários. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

20 Dias para emissão da Certidão de Remembramento ou 

Desmembramento. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Planejamento Urbano 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6766.htm
https://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2008/lc_20080109_000000177.html
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• ART/RRT de Projeto; 

• Certidão registro do lote atualizada, com data de até 90 (noventa) dias da 

data de sua 

emissão; 

• Declaração de Responsabilidade conforme modelo do Decreto nº. 

092/2018; 

• Documentos pessoa física ou pessoa jurídica; 

• Projeto de Remembramento ou Desmembramento com extensões DWG 

(georreferenciado) e PDF; 

• Termo de Responsabilidade dos profissionais conforme modelo do 

Decreto nº. 092/2018 

** O Memorial Descritivo deverá ser digitado na abertura do processo e estar em 

conformidade ao previsto na legislação vigente. 

** Todo desenho deverá ser apresentado no “layer” com a cor preta. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Avaliação técnica; 

• Avaliação documental; 

• Verificação da Minuta e link para Diário Oficial do Município; 

• Pagamento da taxa; 

• Certidão de Remembramento ou Desmembramento – on-line. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Mediante cadastro do profissional, solicitar aprovação do projeto via Sistema 

Alvará Fácil online. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Fale Conosco do Atende Fácil e na Ouvidoria Geral. 

 

  

https://www10.goiania.go.gov.br/Internet/Login.aspx?OriginalURL=https%3a%2f%2fwww10.goiania.go.gov.br%2falvarafacil%2fHomePage.aspx
https://www10.goiania.go.gov.br/Internet/Login.aspx?OriginalURL=https%3a%2f%2fwww10.goiania.go.gov.br%2falvarafacil%2fHomePage.aspx
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Alvará de Acréscimo 

+ Descrição do serviço 

**Será expedido Alvará de Licença, independente de aprovação do projeto 

para acréscimo de até 27,00m² (vinte sete metros quadrados). 

** A licença para acréscimo só será concedida para edificações cujo projeto 

tenha sido devidamente aprovado pela Prefeitura, sendo permitida apenas 

uma licença de acréscimo para a mesma edificação. 

** O referido acréscimo poderá correr até a divisa de uma das laterais e/ou 

fundo do lote, desde que, somente em pavimento térreo. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Até 90 dias para finalização do procedimento, desde que documentação e 

projeto estejam conforme legislação vigente. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Requerimento de alvará de acréscimo, preenchido e assinado conforme 

modelo; 

• Declaração de Responsabilidade das informações – preenchida e assinada 

conforme modelo; 

• Certidão de registro do lote atualizada com data de até 90 (noventa) dias da 

data de sua emissão; 

• Pessoa física – cópia dos documentos pessoais; 

• Pessoa jurídica – CNPJ, documentação da empresa e cópia dos documentos 

pessoais de quem assina pela empresa; 

• Croqui explicativo sobre o Acréscimo pretendido, contendo número do Alvará 

de Construção emitido para o imóvel. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Os fluxos e os procedimentos administrativos para a aprovação de projetos 

pela 

Administração Municipal, obedecerão às seguintes fases: 

• Abertura de processo; 

• Análise do processo documental; 

Alvarás, Licenças e Certidões
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• Análise do projeto arquitetônico; 

• Aprovação do projeto e emissão do alvará de acréscimo. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

** Os horários para resolução de dúvidas com analistas são agendados 

previamente através de nosso telefone: 3524-6381/6342, com a 

recepcionista, sendo que cada analista terá um horário e dia específico para 

o atendimento/plantão de dúvidas; 

** Em outros casos, para consulta de processos ou resolução de dúvidas 

quanto ao trâmite de processos, há servidores administrativos disponíveis 

para atendimento via telefone ou pessoalmente. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Presencial: LOJAS ATENDE FÁCIL (Park Lozandes, Estação Ferroviária e 

Cidade Jardim). 

 

 

 

Certidão de Conclusão de Obra 

+ Descrição do serviço 

Consiste em documento obrigatório, comprobatório da conclusão da obra, 

em conformidade com o ato de autorização ou licenciamento. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Aproximadamente 60 dias. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Informar: 

• nome e telefone (s) para contato; 

• número do IPTU ou ITU do imóvel; 

• número da identidade ou CPF do proprietário; 

• número do processo de aprovação de projeto. 

Anexar: 

1. Declaração cadastral do imóvel – BIC; 

Alvarás, Licenças e Certidões
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2. Certificado de conformidade para habite-se do corpo de bombeiros 

(original), para toda edificação não habitacional, independente da área 

construída. Quanto as habitações, tal exigência será somente para as 

coletivas; 

3. Vistoria arborização urbana fornecida pela gerencia de arborização da 

AMMA; 

4. Para a emissão da certidão de conclusão de obra será necessário a 

apresentação da comprovação da quitação do ISS; 

** ocorrendo mudança quanto a propriedade do imóvel, entre a aprovação 

do 

projeto e a solicitação da certidão de conclusão de obra, anexar cópia 

da certidão do cartório de registro de imóveis e documentação pessoal. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• AGENCIA DE ATENDIMENTO – ABERTURA DE PROCESSO; 

• SEPLANH/GERADM para juntar projeto aprovado e alvará de construção; 

• SEPLANH/GERFEP para vistoria fiscal; 

• SEPLANH/CAPCCO para análise e liberação pagamento das taxas de CCO 

E ISS; 

• SEPLANH/GERADM – recolhimento das taxas de CCO E ISS; 

• SEPLANH/CAPCCO para emissão da certidão de conclusão de obra; 

• ATENDE FÁCIL – entregar a certidão de conclusão de obra; 

• Diretoria da receita tributária atualizar cadastro imobiliário; 

• SEPLANH/GERADM arquivar. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Presencial. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

LOJAS ATENDE FÁCIL: PARK LOZANDES, ESTAÇÃO FERROVIÁRIA E 

CIDADE JARDIM. 

 

 

 

Parcelamento do Solo 

Planejamento Urbano 
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+ Descrição do serviço 

CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS POR CATEGORIA 

PROJETOS DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS: Projetos que 

possuam áreas, glebas ou quinhões com tamanho menor ou igual a 

62.500,00m²; 

PROJETOS DE PARCELAMENTO COMPLETOS: Projetos que possuam 

áreas, glebas ou quinhões com tamanho maior que 62.500,00m² e Projetos 

vinculados diretamente às políticas públicas municipais, estaduais e federais, 

bem como os projetos com características específicas. 

FLUXOS E PROCEDIMENTOS 

ABERTURA DE PROCESSO – a abertura de processos para a análise e 

aprovação de projetos de parcelamentos junto à Prefeitura Municipal de 

Goiânia deverá ser realizada nas lojas de atendimento. É obrigatória a 

apresentação de todos os documentos elencados no ANEXO 1 deste 

Decreto; 

ANÁLISE DO PROCESSO – o processo protocolado junto à Prefeitura 

Municipal de Goiânia terá sua documentação verificada e após, será 

analisado o projeto urbanístico da solicitação de parcelamento. Uma vez 

analisado toda a documentação e o referido projeto, o processo 

administrativo será assim encaminhado: 

ENCAMINHAMENTO AO PROTOCOLO – caso não haja nenhuma 

pendência na documentação e no projeto urbanístico o interessado deverá 

anexar os projetos complementares e a licença de instalação emitida pela 

Agência Municipal do Meio Ambiente; e 

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA – após anexar o solicitado 

pelo município e sem nenhuma pendência será emitido autorização para o 

pagamento da taxa relativa ao cálculo final, pelo número de lotes e pela área 

a parcelar; 

ELIMINAÇÃO DE PENDÊNCIAS E EFETIVAÇÃO DE CORREÇÕES – caso 

a equipe técnica da Prefeitura identifique a necessidade de anexar 

documentos, fazer esclarecimentos ou efetuar correções no projeto 

urbanístico, será emitido parecer com a lista de todas as pendências e 
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correções a ser anexado no processo. O referido processo será 

disponibilizado ao interessado no protocolo da SEPLANH para as respectivas 

providências e consequente retorno para conclusão da análise. 

CONCLUSÃO DA ANÁLISE DO PROCESSO – na conclusão da análise do 

processo será conferido o solicitado no Parecer anteriormente expedido. 

Concluída esta etapa, o processo administrativo será assim encaminhado: 

ENCAMINHAMENTO AO PROTOCOLO – caso não haja nenhuma 

pendência na documentação e no projeto urbanístico o interessado deverá 

anexar os projetos complementares e a licença de instalação emitida pela 

Agência Municipal do Meio Ambiente; e 

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA – após anexar o solicitado 

pelo município e sem nenhuma pendência será emitido autorização para o 

pagamento da taxa relativa ao cálculo final, pelo número de lotes e pela área 

a parcelar; 

INDEFERIMENTO DO PROCESSO – caso não tenha sido atendido o 

solicitado no Parecer da Gerência o processo será INDEFERIDO. 

RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO – o interessado terá seu recurso 

avaliado conforme legislação municipal vigente – Lei nº. 9861, de 30 de junho 

de 2016 e sucedâneos. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

** 40 dias para realização das etapas compreendidas entre o protocolar do 

processo e a análise da documentação e projeto urbanístico de 

parcelamento. 

** 40 dias para realização da etapa compreendida entre análise do processo 

e do projeto urbanístico de parcelamento, bem como a correção de todas as 

pendências apontadas nesta análise. 

** 15 dias para o interessado contestar o indeferimento do processo, a partir 

da publicação do despacho pela SEPLANH no site da Prefeitura Municipal 

de Goiânia (sistema de processos), nos termos da Lei Municipal nº 

9.861/2016; 

http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2016/lo_20160630_000009861.html
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2016/lo_20160630_000009861.html
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2016/lo_20160630_000009861.html
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2016/lo_20160630_000009861.html
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** 15 dias para realização das etapas compreendidas entre a solicitação do 

recurso interposto pelo interessado e seu julgamento, por parte da comissão 

instaurada pelo Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação. 

PARCELAMENTO SIMPLIFICADO – vencidas todas as etapas 

anteriormente descritas, que se fizerem necessárias e efetuado o pagamento 

das taxas envolvidas neste processo administrativo, será encaminhado à 

Chefia de Advocacia Setorial para avaliação da Minuta de Certidão 

apresentada pela Gerência competente e posterior encaminhamento ao 

Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação para conferência 

e assinatura. 

PARCELAMENTO COMPLETO – vencidas todas as etapas anteriormente 

descritas, que se fizerem necessárias e efetuado o pagamento das taxas 

envolvidas neste processo administrativo, será encaminhado à Chefia de 

Advocacia Setorial para avaliação da Minuta de Decreto apresentada pela 

Gerência competente e posterior encaminhamento à Procuradoria Geral do 

Município. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

DOCUMENTAÇÃO: 

• Requerimento informando a tipologia de uso do parcelamento 

pretendido incluindo número de IPTU / ITU; 

• Declaração de Responsabilidade das Informações (modelo); 

• Termo de Responsabilidade dos Profissionais envolvidos no 

Parcelamento (modelo); 

• Deverão ser informados: Telefone para contato, Nome ou razão social, 

Endereço da gleba, Área total da gleba (m²), CAE / ISSQN do (s) autor 

(es) do Projeto de Urbanismo e do Responsável Técnico, CAE / 

ISSQN da empresa, caso o proprietário seja pessoa jurídica; 

• Certidão de Matrícula atualizada, especificamente da área objeto do 

parcelamento; 

• Procuração Pública com poder específico, caso o interessado não seja 

o proprietário da gleba; 
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• Licença Ambiental Prévia emitida pela Agência Municipal do Meio 

Ambiente, em conformidade com a Resolução CONAMA nº. 412/2009, 

art. 8º, inciso I, bem como os pareceres citados na Licença expedida; 

• Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do CAU do Autor do 

Projeto Urbanístico e da Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) do CREA do Responsável Técnico pela implantação do 

parcelamento; 

• Planta Topográfica em escala 1:1000 com ART do responsável pelo 

projeto e devidamente assinada; 

• Incluir uma Planta de Situação, na escala 1:5.000, na mesma prancha 

da Planta Topográfica, com as vias de acesso existentes; 

• Certidão de Registro com matrículas desmembradas ou remembradas 

no processo de parcelamento do solo, quando for o caso; 

• Se o requerente for pessoa jurídica, deverá ser anexado cópia do 

Contrato Social ou Estatuto da referida empresa atualizado, bem como 

a Certidão Negativa de Tributos Declarados (ISSQN) do proprietário 

da gleba. 

DIRETRIZES GERAIS DE PARCELAMENTO: 

• Acesso consolidado, com 15,00m da largura da via para loteamento 

máximo com até 800 unidades; 

• Acesso consolidado, com 30,00m da largura da via para loteamento 

com 800 unidades acima; 

• Reserva legal averbada na escritura; 

• Levantamento topográfico; 

• Planta topográfica planialtimétrica cadastral; 

• Dimensão dos lotes; 

• Sistema viário; 

• Equipamentos públicos comunitários, urbanos e áreas verdes; 

• Licença Prévia e Licença de Instalação; 

• Projetos Complementares: 
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• Projeto da rede de energia elétrica com orçamento (aprovado pela 

CELG); 

• Projeto da rede de iluminação pública com orçamento (aprovado pela 

SEINFRA); 

• Projeto da rede de abastecimento de água e coleta de esgoto com 

orçamento (aprovado pela SANEAGO); 

• Projeto de lançamento das águas pluviais da drenagem (aprovado 

pela SEINFRA e/ou AMMA); 

• Projeto de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas com orçamento 

(aprovado pela SEINFRA); 

• Projeto de instalações preventivas de proteção contra incêndio, 

explosão e pânico aprovado pelo CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DO ESTADO DE GOIÁS. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Classificação de projetos por categoria 

• Procedimentos: 

o Abertura de processo; 

o Análise do processo; 

o Encaminhamento ao protocolo; 

o Autorização de pagamento de taxa ou eliminação de pendências e 

efetivação de correções, conclusão da análise do processo; 

o Encaminhamento ao protocolo para pagamento de taxa; 

o Parecer da chefia de advocacia setorial; 

o Parecer da procuradoria geral do município; 

o Emissão do decreto pela superintendência da casa civil da secretaria 

municipal de governo. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Abertura de processo presencial com assunto de Parcelamento do Solo e 

anteriormente à abertura do processo de Parcelamento do Solo é necessário 

abertura do processo de Consulta Possibilidade de Parcelamento. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 
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Nas lojas de atendimento (ATENDE FÁCIL), localizadas no Park Lozandes – 

Paço Municipal, Estação Ferroviária – em frente à Câmara Municipal de 

Goiânia e Cidade Jardim – Shopping Cidade Jardim. 

 

 

 

Alvará de Demolição 

+ Descrição do serviço 

** Consiste em documento contendo expressa concordância com a 

demolição total ou parcial de qualquer obra e/ou edificação. 

** Quando se tratar de demolição de edificação com mais de 02 (dois) 

pavimentos ou mais de 7,00m (sete metros) de altura, exigir-se-á a 

responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado para execução 

do ato. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Até 90 dias para finalização do procedimento, desde que documentação e 

projeto estejam conforme legislação vigente. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Requerimento de alvará de demolição, preenchido e assinado conforme 

modelo; 

• Declaração de Responsabilidade das informações – preenchida e 

assinada conforme modelo; 

• Certidão de registro do lote atualizada com data de até 90 (noventa) dias 

da data de sua emissão em conjunto com a Certidão Negativa de Ônus 

do imóvel; 

• Pessoa física – cópia dos documentos pessoais; 

• Pessoa jurídica – CNPJ, documentação da empresa e cópia dos 

documentos pessoais de quem assina pela empresa; 

• Para edificações com dois ou mais pavimentos, ou térrea com altura 

superior a 7,00m (sete metros), deverá ser anexada ART/RRT específica 

para demolição. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Alvarás, Licenças e Certidões
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Os fluxos e os procedimentos administrativos para a aprovação de projetos 

pela Administração Municipal, obedecerão às seguintes fases: 

• Abertura de processo; 

• Análise do processo documental; 

• Análise do projeto arquitetônico; 

• Aprovação do projeto e emissão do alvará de demolição. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

** Os horários para resolução de dúvidas com analistas são agendados 

previamente através de nosso telefone: 3524-6381/6342, com a 

recepcionista, sendo que cada analista terá um horário e dia específico para 

o atendimento/plantão de dúvidas; 

** Em outros casos, para consulta de processos ou resolução de dúvidas 

quanto ao trâmite de processos, há servidores administrativos disponíveis 

para atendimento via telefone ou pessoalmente. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Presencial: LOJAS ATENDE FÁCIL (Park Lozandes, Estação Ferroviária e 

Cidade Jardim). 

 

 

 

Alvará de Autorização de Equipamentos ou 

Instalações Diferenciados e Elementos Urbanos 

+ Descrição do serviço 

** Obra ou construção com características excepcionais àquelas 

conceituadas neste Código e que envolvem processos edilícios, tais como: 

instalações comerciais de material removível locadas em lote exclusivo, 

edificação transitória para amostra e exposição, torres de transmissão, 

estações elevatórias, caixas d’água, quadras esportivas, máquinas 

elevatórias especiais e monumentos, obeliscos, coretos, bustos, dentre 

outros, situados em logradouros públicos. 

** A análise documental do processo e a análise do projeto arquitetônico 

serão realizadas, respectivamente, pela Chefia de Advocacia Setorial 

Alvarás, Licenças e Certidões
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(CHEADV) e pela Diretoria de Análise e Aprovação de Projetos (DIRAAP), 

com anuência da Superintendência da Ordem Pública (SUPORD), da 

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (SEPLANH). 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Até 90 dias para finalização do procedimento, desde que documentação e 

projeto estejam conforme legislação vigente. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Requerimento de autorização de equipamentos ou instalações 

diferenciadas e elementos urbanos, preenchido e assinado conforme 

modelo; 

• Declaração de Responsabilidade das informações – preenchida e 

assinada conforme modelo; 

• Certidão de registro do lote atualizada com data de até 90 (noventa) 

dias da data de sua emissão; 

• Pessoa física – cópia dos documentos pessoais; 

• Pessoa jurídica – CNPJ, documentação da empresa e cópia dos 

documentos pessoais de quem assina pela empresa; 

• ART/RRT do(s) autor(es) do projeto e do(s) responsável(eis) 

técnico(s); 

• Uso do solo específico para a atividade solicitada; 

• Em caso de aprovação, por pessoa física ou jurídica, não proprietário 

do imóvel, deverá constar documentação comprovando relação 

jurídica do interessado com o referido proprietário / imóvel requerido. 

PARA OS CASOS DE TORRE DE TRANSMISSÃO (ANTENAS), DEVE 

SER PROTOCOLADO PROCESSO DE ALVARÁ DE TORRE DE 

TRANSMISSÃO, CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO PREVISTA NO 

DECRETO Nº. 3268/2017: 

• Requerimento; 

• Contrato Social da empresa detentora da infraestrutura de suporte; 

• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ) da empresa detentora pela infraestrutura de suporte; 
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• Contrato de locação ou certidão de registro atualizada do imóvel onde 

a infraestrutura de suporte será instalada ou quando for o caso; 

• Procuração, emitida pela empresa detentora da infraestrutura de 

suporte, com poderes para o signatário do requerimento, quando for o 

caso; 

• Documento legal que comprove a autorização do proprietário ou do 

possuidor do imóvel ou seus representantes legais, para instalação da 

infraestrutura de suporte; 

• Croqui com fotos e localização da infraestrutura de suporte, 

informando o tipo de infraestrutura a ser instalada; 

• Declaração, devidamente atestada por (ART) Anotação de 

Responsabilidade Técnica ou (RRT) Registro de Responsabilidade 

Técnica de profissional do ramo, de que o projeto atende as diretrizes 

para a redução do impacto visual das instalações; 

• Projeto de implantação da infraestrutura de suporte no lote/área a ser 

instalada, obedecendo aos recuos previstos neste Decreto; 

• Anotação de Responsabilidade Técnica do projeto e da execução da 

infraestrutura de suporte; 

• Vistas/cortes explicativos da quantidade de elementos da 

infraestrutura de suporte; 

• Autorização do COMAR, no caso de infraestrutura do tipo torre, 

quando a esta estiver instalada em área de segurança e proteção dos 

aeródromos; 

• Declaração do detentor de que as estações de transmissão de 

radiocomunicação a serem implantadas na infraestrutura de suporte 

estarão devidamente licenciadas pela Anatel; 

• Publicação do Pedido de Licença, conforme Resolução 006/86 

CONAMA; 

• Laudo de vegetação, quando for caso. 

+ Principais Etapas do Serviço 
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Os fluxos e os procedimentos administrativos para a aprovação de projetos 

pela 

Administração Municipal, obedecerão as seguintes fases: 

• Abertura de processo; 

• Análise do processo documental; 

• Análise do projeto arquitetônico; 

• Aprovação do projeto e emissão do alvará de autorização. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

** Os horários para resolução de dúvidas com analistas são agendados 

previamente através de nosso telefone: 3524-6381/6342, com a 

recepcionista, sendo que cada analista terá um horário e dia específico para 

o atendimento/plantão de dúvidas; 

** Em outros casos, para consulta de processos ou resolução de dúvidas 

quanto ao trâmite de processos, há servidores administrativos disponíveis 

para atendimento via telefone ou pessoalmente. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Presencial: LOJAS ATENDE FÁCIL (Park Lozandes, Estação Ferroviária e 

Cidade Jardim). 

 

 

 

Alvará de Autorização de Canteiro de Obras 

+ Descrição do serviço 

A análise documental do processo e a análise do projeto arquitetônico serão 

realizadas, respectivamente, pela Chefia de Advocacia Setorial (CHEADV) e 

pela Diretoria de Análise e Aprovação de Projetos (DIRAAP), com anuência 

da Superintendência da Ordem Pública (SUPORD), da Secretaria Municipal 

de Planejamento Urbano e Habitação (SEPLANH). 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Até 90 dias para finalização do procedimento, desde que documentação e 

projeto estejam conforme legislação vigente. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Alvarás, Licenças e Certidões
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• Requerimento de autorização de canteiro de obras, preenchido e 

assinado conforme modelo; 

• Declaração de Responsabilidade das informações – preenchida e 

assinada conforme modelo; 

• Certidão de registro do lote atualizada com data de até 90 (noventa) dias 

da data de sua emissão; 

• Pessoa física – cópia dos documentos pessoais; 

• Pessoa jurídica – CNPJ, documentação da empresa e cópia dos 

documentos pessoais de quem assina pela empresa; 

• ART/RRT do(s) responsável(eis) técnico(s); 

• Uso do solo especifico para a atividade solicitada 

• Em caso de aprovação, por pessoa física ou jurídica, não proprietário do 

imóvel, deverá constar documentação comprovando relação jurídica do 

interessado com o referido proprietário / imóvel requerido. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Os fluxos e os procedimentos administrativos para a aprovação de projetos 

pela 

Administração Municipal, obedecerão às seguintes fases: 

• Abertura de processo; 

• Análise do processo documental; 

• Análise do projeto arquitetônico; 

• Aprovação do projeto e/ou emissão do alvará de autorização. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

** Os horários para resolução de dúvidas com analistas são agendados 

previamente através de nosso telefone: 3524-6381/6342, com a 

recepcionista, sendo que cada analista terá um horário e dia específico para 

o atendimento/plantão de dúvidas; 

** Em outros casos, para consulta de processos ou resolução de dúvidas 

quanto ao trâmite de processos, há servidores administrativos disponíveis 

para atendimento via telefone ou pessoalmente. 

 



  

212 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Presencial: LOJAS ATENDE FÁCIL (Park Lozandes, Estação Ferroviária e 

Cidade Jardim). 

 

 

 

Autorização – Movimento de Terra ou Muro de 

Arrimo 

+ Descrição do serviço 

Todo e qualquer serviço relativo a nivelamento e aterro com alteração 

topográfica superior a 1,20m, escavação ou corte de terreno ou área, e que 

não constituam parte integrante de projeto legal em aprovação. 

A análise documental do processo e a análise do projeto arquitetônico serão 

realizadas, respectivamente, pela Chefia de Advocacia Setorial (CHEADV) e 

pela Diretoria de Análise e Aprovação de Projetos (DIRAAP), com anuência 

da Superintendência da Ordem Pública (SUPORD), da Secretaria Municipal 

de Planejamento Urbano e Habitação (SEPLANH). 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Até 90 dias para finalização do procedimento, desde que documentação e 

projeto estejam conforme legislação vigente. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Requerimento de alvará de autorização para movimentação de terras e/ou 

muro de arrimo, preenchido e assinado conforme modelo; 

• Declaração de Responsabilidade das informações – preenchida e assinada 

conforme modelo; 

• Certidão de registro do lote atualizada com data de até 90 (noventa) dias da 

data de sua emissão; 

• Pessoa física – cópia dos documentos pessoais; 

• Pessoa jurídica – CNPJ, documentação da empresa e cópia dos documentos 

pessoais de quem assina pela empresa; 

Alvarás, Licenças e Certidões
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• Planta topográfica com a representação dos movimentos de terra a serem 

feitos e os cortes no terreno; 

• ART/RRT do(s) autor(es) do projeto e do(s) responsável(eis) técnico(s) pela 

obra. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Os fluxos e os procedimentos administrativos para a aprovação de projetos 

pela 

Administração Municipal, obedecerão às seguintes fases: 

• Abertura de processo; 

• Análise do processo documental; 

• Análise do projeto arquitetônico; 

• Aprovação do projeto e emissão do alvará de autorização. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

** Os horários para resolução de dúvidas com analistas são agendados 

previamente através de nosso telefone: 3524-6381/6342, com a 

recepcionista, sendo que cada analista terá um horário e dia específico para 

o atendimento/plantão de dúvidas; 

** Em outros casos, para consulta de processos ou resolução de dúvidas 

quanto ao trâmite de processos, há servidores administrativos disponíveis 

para atendimento via telefone ou pessoalmente. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Presencial: LOJAS ATENDE FÁCIL (Park Lozandes, Estação Ferroviária e 

Cidade Jardim). 

 

 

 

 

Certidão de Limites e Confrontações 

+ Descrição do serviço 

O pedido de Certidão de Demarcação e Certidão de Limites Confrontações 

de que trata este Decreto será verificado pela Diretoria de Ordenamento 

Alvarás, Licenças e Certidões
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Urbano – Gerência de Documentação, Topografia e Cartografia da 

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

15 dias para emissão da Certidão. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 

Certidão de Registro do Imóvel atualizada das matrículas dos imóveis; 

Levantamento Topográfico executado com equipamento de precisão 

centimétrica (Estação Total ou GPS Geodésico), com sobreposição na 

Planta Urbanística compatibilizada com a documentação cartorária, 

devendo a amarração do Levantamento respeitar o perímetro das quadras 

confrontantes em um raio de 200m (duzentos metros), respeitando as 

larguras das vias, e o georreferenciado ao sistema de coordenadas UTM, 

com referência ao DATUM SIRGAS 2000 – compatível com o SIGGO; 

Delimitação das Áreas de Preservação (APPs) de acordo com a Legislação 

pertinente; 

Levantamento Topográfico em DWG (Cad) ou DXF e arquivo KML para 

visualização no Google Earth, com os pontos do levantamento; 

Memorial Descritivo com laudo técnico das áreas; 

ART / RRT do profissional responsável pelo levantamento; 

Declaração de Responsabilidade, conforme modelo constante no Anexo I. 

** As partes técnicas constante do caput deste artigo deverão ser 

apresentadas também na forma digital. 

** A Planta Topográfica deverá obedecer a normas da ABNT e o projeto 

deverá ser apresentado no formato A2, A1 ou A0 em escala de 1/1000, 

permitindo a visualização gráfica, com modelo de carimbo constante no 

Anexo II do Decreto nº. 1.856/2019. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Diretoria de Ordenamento Urbano – Gerência de Documentação, 

Topografia e Cartografia da Secretaria Municipal 
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de Planejamento Urbano e Habitação avaliará a documentação 

apresentada pela parte requerente. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Presencial. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Lojas de Atendimento: Park Lozandes, Cidade Jardim e Estação Ferroviária. 

 

  

 

 

Outorga Onerosa 

+ Descrição do serviço 

Para o cálculo da contrapartida financeira a ser oferecida quando da Outorga 

Onerosa do Direito de Construir, considera-se tabela de Preço Público o valor 

Referencial do Custo Unitário Básico de Construção (CUB) constante da 

Tabela elaborada pelo Sindicato da Indústria da Construção no Estado de 

Goiás – SINDUSCON-GO. 

§ 1º Para a determinação do valor do metro quadrado da área (Vm), será 

utilizada uma razão do CUB, Valor Referencial de acordo com o grupo em 

que se encontra a área ou a construção, nos seguintes moldes: 

Grupo I: Razão de 50% (cinquenta por cento) do CUB; 

Grupo II: Razão de 40% (quarenta por cento) do CUB; 

Grupo III: Razão de 30% (trinta por cento) do CUB; 

Grupo IV: Razão de 20% (vinte por cento) do CUB. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

30 dias para emissão do cálculo final. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

I – Informar: 

Nome ou razão social; 

CPF ou CGC; 

Endereço do requerente; 

Eelefone para contato; 

Planejamento Urbano 
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Endereço do local para o qual solicita a licença onerosa: rua, quadra, lote e 

setor; 

Finalidade: ( ) residencial ( ) comercial; 

Área onerosa; 

Área total do lote; 

Área a ser construída. 

Documentação: 

Requerimento de análise de concessão de outorga onerosa preenchido 

(assinado pelo (s) proprietário (s), seu (s) respectivo (s) cônjuge (s) ou 

procurador devidamente qualificado); 

Escritura registrada do imóvel; 

Em caso de remembramento anexar cópia do remembramento além da 

certidão atualizada de registro do imóvel remembrado; 

Certidão negativa de ônus atualizada expedida no máximo a 15 dias da 

data de abertura de processo de outorga; 

Quadro de área assinado e carimbado pelo arquiteto responsável pela 

obra; 

Documento de informação de uso do solo; 

+ Principais Etapas do Serviço 

Análise pela gerência dos fundos municipais. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Presencial. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Lojas de atendimento: Park Lozandes, estação ferroviária e cidade jardim. 

 

 

 

Projeto Diferenciado de Urbanização 

+ Descrição do serviço 

Para o enquadramento e consulta de possibilidade de implantação de PDU 

deverão estar configuradas as seguintes condições prévias: 

• Caracterização do imóvel como Vazio Urbano ou Lote Vago; 

Planejamento Urbano 
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• Estar contíguo a um parcelamento regular e com no mínimo 30% de 

ocupação, esta entendida como edificada e habitada; 

• Apresentação de laudo geológico quando em Vazios Urbanos e 

Chácaras; 

• Definição do uso da área e destinação das edificações, observada 

a Lei nº 8.617, de 09/01/2008, para as atividades não residenciais, 

sendo que onde não houver qualificação das vias, estas deverão 

obedecer aos critérios de hierarquização; 

• Quanto à dimensão mínima, possuir área igual ou superior a 

10.000,00m²(dez mil metros quadrados), quando não parceladas ou 

parceladas em chácaras e, área igual ou superior a 5.000,00m²(cinco 

metros quadrados) e quadra inteira circundada por vias públicas, 

quando pertencentes a loteamento aprovado, não sendo computada 

a área de APP em qualquer circunstância; 

• Via pública consolidada de acesso ao PDU com caixa mínima de 

15,00m (quinze metros), podendo o Órgão Municipal de Planejamento 

solicitar reserva de área para a adequação da rede viária do entorno 

com a finalidade de atendimento do mínimo exigido, ou, ainda, sua 

compatibilização à tipologia de ocupação a ser instalada, para os 

casos de previsão de adequação do Macro Sistema Viário, devendo 

esta ser incorporada ao Patrimônio Público Municipal como APM, 

excluída do cômputo do percentual de Áreas Públicas estabelecido 

pela Lei Complementar nº. 181/2008; 

• Segmento perimétrico por via pública igual ou superior a 45,00m 

(quarenta e cinco metros), para o caso de Vazios Urbanos e 

Chácaras, desde que garantida a mobilidade e a articulação viária; 

• Quanto à determinação prevista no art. 11, da Lei Complementar nº. 

181, de 01 de outubro de 2008, a destinação de 15% (quinze por 

cento) como Área Pública Municipal deverá ser contígua e externa ao 

empreendimento ou em outra localidade a ser indicada e autorizada 

pelo Órgão Municipal de Planejamento, não podendo ser computada 

http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2008/lo_20080109_000008617.html
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2008/lo_20081001_000000181.html
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2008/lo_20081001_000000181.html#ART0000011
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2008/lo_20081001_000000181.html#ART0000011
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para complementação deste percentual a reserva de área prevista no 

inciso VI, deste artigo; 

• Atendimento da necessidade da população quanto à destinação dos 

equipamentos urbanos e comunitários. 

**O percentual de Área Pública Municipal, contido no inciso VIII, deste artigo, 

poderá ser permutado, como medida compensatória, por construção de 

equipamentos comunitários, a ser executada às custas do 

proprietário/empreendedor, com projeto avaliado e aprovado pelo Órgão 

Municipal de Planejamento. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Entrega das Diretrizes iniciais em até 60 dias. 

Documento emitido pelo Comitê Técnico de Análise de Uso e Ocupação do 

Solo. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Documento de propriedade do imóvel; 

• Documento expondo o programa da edificação; 

• Apresentar estudo preliminar com planta de situação. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Análise pelo comitê técnico de análise de uso e ocupação do solo. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Presencial. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Lojas de atendimento: Park Lozandes, estação ferroviária e cidade jardim. 

 

 

 

Transferência do Direito de Construir 

+ Descrição do serviço 

São imóveis que poderão originar a TDC: 

• As faixas bilaterais contíguas aos cursos d’água temporários e 

permanentes, com largura máxima de 50,00m (cinquenta metros), a 
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partir das margens ou cota de inundação para todos os córregos; de 

100,00m (cem metros) para o Rio Meia Ponte e os Ribeirões Anicuns 

e João Leite, desde que tais dimensões propiciem a preservação de 

suas planícies de inundação ou várzeas; 

• As áreas circundantes das nascentes permanentes e temporárias, de 

córrego, ribeirão e rio, com um raio de, no máximo, 100,00m (cem 

metros), podendo o Órgão Municipal de Planejamento ampliar esses 

limites, visando proteger a faixa de afloramento do lençol freático; 

• Os topos e encostas dos morros do Mendanha, Serrinha, Santo 

Antônio e do Além, assim como os topos e encostas daqueles morros 

situados entre a BR–153 e o Ribeirão João Leite e outros a serem 

definidos a critério do Órgão Municipal de Planejamento; 

• As faixas circundantes aos lagos, lagoas e reservatórios d’água 

naturais e artificiais como represas e barragens, desde o seu nível 

mais alto medido horizontalmente; 

• As encostas com vegetação ou parte destas com declividade superior 

a 30% (trinta por cento); 

• Todas as áreas recobertas por florestas nativas, bem como cerrado 

ou savana, identificáveis e delimitáveis, dentro do perímetro do 

território do Município, aquelas pertencentes à Macrozona Construída, 

identificadas no levantamento aerofotogramétrico de julho de 1988 e, 

também, todas aquelas identificadas no Relatório Técnico da Carta de 

Risco de Goiânia, e as áreas de matas secas que ficarão sujeitas à 

análise técnica específica; 

• Áreas para equipamentos públicos destinados a consolidação de 

praças e parques municipais; 

• Áreas para equipamentos municipais destinados a consolidação de 

área destinada a ensino, a saúde, transporte, lazer, cultura e de 

preservação do patrimônio histórico; 

• Área para equipamentos municipais destinados a esgoto domiciliar ou 

pluvial; 
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• Áreas para habitação de interesse social de iniciativa pública, 

integrante das unidades territoriais definidas como Áreas Especiais de 

Interesse Social, Áreas de Interesse Social, vazios urbanos fora dos 

Eixos de Desenvolvimento; 

• Áreas ou faixas de terrenos ao longo dos corredores Preferenciais e 

Exclusivos que integram a macro rede viária básica, de acordo com 

os parâmetros definidos no art.s 23, 29 e 127, da Lei Complementar 

n.º 171, de 29 de maio de 2007 – Plano Diretor, combinado com 

o inciso III, do art. 50, da Lei Complementar n.º 177, de 09 de janeiro 

de 2008 e Lei Complementar n.º 181 de 01 de outubro de 2008; 

• Outros de interesse manifesto do Município. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Até 30 dias. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Requerimento solicitando a transferência do direito de construir; 

• Documento de propriedade da área a ser doada; 

• Documento de propriedade do imóvel receptor atualizado; 

• Informação de uso do solo dos imóveis atualizados; 

• Quadro de áreas do imóvel receptor; 

• Cópia do último parecer do TDC emitido. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Análise e emissão realizada pela superintendência de planejamento urbano 

e gestão sustentável – SUPPUG. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Presencial. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

LOJAS DE ATENDIMENTO: PARK LOZANDES, ESTAÇÃO FERROVIÁRIA 

E CIDADE JARDIM. 

 

 Alvarás, Licenças e Certidões 

 

http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2007/lc_20070529_000000171.html#ART000023
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2007/lc_20070529_000000171.html#ART000029
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2007/lc_20070529_000000171.html#ART000127
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2007/lc_20070529_000000171.html#ART000127
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2008/lc_20080109_000000177.html#ART000050INC000003
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2008/lc_20080109_000000177.html#ART000050INC000003
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2007/lc_20081001_000000181.html
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Certidão de Início de Obras 

+ Descrição do serviço 

** Para emissão de Certidão de Início de Obra considera-se obra iniciada 

aquela que tiver concluída sua fase de fundação. 

** Considera-se fase de fundação, para efeito desta lei, a perfuração e 

concretagem da fundação até o bloco de transição ou vigas baldrames. 

** Para comprovação do estabelecido no § 1º deste artigo e emissão da 

Certidão de Início de Obra, nos termos do art. 20, deverá ser apresentada 

uma declaração do Responsável Técnico pela execução da obra de que a 

mesma está de acordo com os projetos de fundação e projeto arquitetônico 

licenciado atestando sua fase, e após Laudo de Vistoria Fiscal, a referida 

Certidão será emitida. 

** A Certidão de Início de Obra deverá ser solicitada dentro do prazo de 

validade do Alvará de Construção e emitida ou indeferida no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Até 30 dias. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Alvará de construção; 

• Projeto de arquitetura aprovado original ou cópia autenticada, será 

devolvida na finalização da certidão de início de obra; 

• Documentos pessoais; 

 

Declaração do responsável técnico pela execução da obra. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Emissão realizada pela comissão de auditagem dos projetos e emissão de 

certidão de conclusão de obras (CAPCCO), após vistoria fiscal. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Presencial. 
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+ Local e/ou Forma de Manifestação 

LOJAS DE ATENDIMENTO: PARK LOZANDES, ESTAÇÃO FERROVIÁRIA 

E CIDADE JARDIM. 
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Programa Adote uma Praça 

+ Descrição do serviço 

O Programa Adote Uma Praça viabiliza ações conjuntas da Administração 

Pública Municipal com a iniciativa privada, pessoas físicas ou jurídicas, 

sociedade civil organizada e demais entes públicos nos seguintes 

equipamentos públicos comunitários e Áreas Públicas Municipais (APMs): 

• Praças e demais áreas verdes; 

• Monumentos; 

• Outras APMs, de acordo com o órgão municipal de planejamento. 

** Para o caso de bens tombados deverá haver parecer favorável do órgão 

responsável pelo tombamento. 

** Para os efeitos desta Lei não se incluirão entre as áreas verdes os parques 

urbanos. 

O Programa Adote Uma Praça tem por objetivo: 

• Incentivar e viabilizar ações para a implantação, conservação, 

manutenção e/ou execução de melhorias urbanas, ambientais e 

paisagísticas dos equipamentos públicos comunitários ou APMs; 

• Aperfeiçoar as condições de uso dos espaços públicos e entornos, 

com melhorias na iluminação, limpeza e segurança; 

• Incentivar a instalação e a manutenção de mobiliário urbano; 

• Priorizar a recuperação da paisagem urbana e a manutenção da 

biodiversidade existente no Município; 

• Implantar e expandir o acesso à internet nos equipamentos públicos 

comunitários e APMs. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Mediante Termo de Compromisso com até 3 anos para manter o local, 

podendo ser prorrogável. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

1. PROPOSTA 1: Conservação e Manutenção: 

Proposta de conservação e manutenção que pretenda realizar; 

Planejamento Urbano 
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Proposta de período de vigência para o Termo de Cooperação; 

Pessoa física: documento de identidade, CPF, comprovante de residência 

(cópia);  

Pessoa jurídica: Certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do 

Estado ou Ato constitutivo e alterações subsequentes, Alvará de Localização 

e Funcionamento, CNPJ 

(cópia); 

Procuração se for o caso. 

2. PROPOSTA 2: Implantação ou Intervenção pretendida: 

Proposta executiva da implantação ou intervenção pretendida, devidamente 

instruída, com projetos, memoriais descritivos, cronogramas e outros 

documentos pertinentes, com a devida Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), nos termos 

da legislação; 

Proposta de período de vigência para o Termo de Cooperação; 

Pessoa física: documento de identidade, CPF, comprovante de residência 

(cópia); 

Pessoa jurídica: Certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do 

Estado ou Ato constitutivo e alterações subsequentes, Alvará de Localização 

e Funcionamento, CNPJ (cópia); 

Procuração se for o caso. 
 

+ Principais Etapas do Serviço 

Para solicitação de parceria junto ao Programa, a parte interessada deverá 

proceder abertura de processo administrativo junto a Secretaria Municipal de 

Planejamento Urbano e Habitação, contendo toda a documentação descrita. 

O Termo de Cooperação poderá ser revogado a qualquer momento por ato 

unilateral e escrito, devidamente justificado, pelo titular desta Secretaria, em 

razão do interesse público ou por solicitação do adotante. 

A Superintendência de Planejamento Urbano e Gestão Sustentável – 

SUPPUG fica responsável pela publicação, elaboração e manutenção do 

cadastro atualizado dos bens adotados. 
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A Secretaria Geral da SEPLANH fica responsável pela publicação das 

propostas apresentadas e Termo de Cooperação no Diário Oficial do 

Município de Goiânia. 

Para cada Termo de Cooperação realizado entre o poder público municipal 

e a parte adotante será designado um fiscal, servidor técnico da SUPPUG, 

que acompanhará a execução do projeto urbano-paisagístico. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Presencial. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Solicitação feita na Secretaria Geral da SEPLANH. 

 

 

 

Plano Diretor – Goiânia do Futuro 

+ Descrição do serviço 

O Plano Diretor define os próximos anos de Goiânia. E a Prefeitura quer 

desenvolver um diálogo com você para melhorarmos ainda mais a nossa 

cidade para o futuro. 

O Plano Diretor Goiânia do Futuro continuará direcionando o nosso 

Município, promovendo todos os aspectos fundamentais (saúde, educação, 

segurança, meio ambiente e saneamento) e novas perspectivas (tecnologia, 

urbanismo, lazer e esporte) de forma gradativa. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Acesse a página oficial do Plano Diretor 

Envie uma Sugestão e Participe da Pesquisa. 

 

 

 

 

Atendimento PUAMA 

+ Descrição do serviço 

Informações e Publicações 

 

Meio Ambiente e Urbanização 

 

http://goianiadofuturo.goiania.go.gov.br/
http://goianiadofuturo.goiania.go.gov.br/participe/
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A Prefeitura Municipal de Goiânia, por meio do Programa Urbano Ambiental 

Macambira Anicuns – PUAMA tem como objetivo principal contribuir para 

equacionar problemas ambientais, urbanísticos e sociais que afetam a 

cidade de Goiânia, resultantes da ocupação desordenada do espaço urbano, 

sobretudo ao longo do Córrego Macambira e do Ribeirão Anicuns e seus 

respectivos afluentes. 

A Implantação do Parque Linear inclui a reabilitação e implantação de 

sistemas de drenagem, bem como a recuperação de áreas degradadas, com 

ênfase na proteção das condições naturais dos leitos do Ribeirão Anicuns e 

do córrego Macambira. Para que ocorra a implantação do Parque Linear 

haverá o reassentamento e regularização urbana, por meio de relocação de 

famílias e negócios. 

Além da proteção das margens do Ribeirão Anicuns e do córrego Macambira 

haverá a construção e implantação de novas vias públicas interligando 

bairros, melhoria das condições de vida da população residente na área de 

influência do PUAMA, mediante a organização urbana e infraestrutura 

urbana adequada, regularização do solo e a implantação de áreas de 

recreação (implantação de Núcleos Socioambientais, Núcleos de Estar e 

Parques com Quadra de Tênis e Basquete, Pistas de Caminhada e Ciclismo, 

Pistas de Skate e Equipamentos de Ginástica e Playground). 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Atendimento inicial identificando o local do imóvel do contribuinte e se o 

mesmo será integrado à área do Programa Urbano Ambiental Macambira 

Anicuns- PUAMA 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

O atendimento aos contribuintes que serão formalmente encaminhados e 

acompanhados pelo Programa Urbano Ambiental Macambira Anciuns – 

PUAMA ocorre das seguintes formas: 

• A identificação dos imóveis que serão desapropriados para a 

implantação do Parque Linear ocorre por meio de visitas in loco e 

cadastramento das famílias no qual há a identificação dos imóveis que 
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sofrerão o reassentamento e a formalização de processo 

administrativo individualizado. 

• A solicitação de informação se o imóvel será ou não afetado pelo 

PUAMA ocorre por meio de abertura de processo administrativo 

iniciado pelo próprio contribuinte para que ocorra a identificação 

espacial do imóvel e se o mesmo está dentro das diretrizes e dos 

limites definidos para a implantação do Parque Linear. 

Lista de Documentos necessários para Abertura de Processo: 

• Certidão de Registro do Imóvel; 

• Escritura Registrada do Imóvel; 

• Cadastro Imobiliário do Imóvel (ITU/IPTU); 

• Documentação para Pessoa Física: 

• Comprovante de Endereço Atualizado do Imóvel; 

• CPF; 

• Carteira de Identidade (RG); 

• Certidão de Nascimento e ou de Casamento; 

(É necessário a documentação do Grupo Familiar) 

• Documentação para Pessoa Jurídica: 

• Comprovante de Endereço Atualizado do Imóvel; 

• CPF; 

• Carteira de Identidade (RG); 

• Contrato Social e suas Alterações Contratuais. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Visita in loco 

• Identificação do Imóvel 

• Emissão de Parecer Técnico da Área do Imóvel 

• Notificação do Parecer e Esclarecimentos de dúvidas ao Contribuinte 

+ Formas de Prestação do Serviço 

• Emissão de Cadastro Familiar 

• Plantões Sociais realizados nas áreas de Abrangência do Parque Linear 

Macambira Anicuns 
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• Atendimento individualizado por meio de processo Administrativo 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns – PUAMA 

Responsáveis: Henrique Alves Luiz Pereira – Coordenador Geral 

Flávio Máximo de Oliveira – Coordenador Executivo 

Endereço: Avenida do Cerrado, n° 999, Térreo – Bloco E, Park Lozandes 

Telefone: (62) 3524-1073 / 3524-1082 

Horário de Funcionamento: 07:30 Às 18:00 

E-mail para contato: macambiraanicuns@gmail.com 

puama@goiania.go.gov.br 

 

Acesso a informações em Redes Sociais: 

www.programamacambiraanicuns.blogspot.com.br 

www.facebook.com/ProgramaMacambiraAnicuns/ 

www.instagram.com/macambira_anicuns/ 

 

 

 

Processo de Remanejamento 

+ Descrição do serviço 

Projeto de remembramento e desmembramento realizado em forma conjunta 

de um único processo, aberto fisicamente. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Até 100 dias para emissão do Decreto de Remanejamento. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• ART de projeto; 

• Certidão de registro do imóvel; 

• Projeto; 

• Termo e declaração de responsabilidade dos proprietários e profissional; 

• Memorial descritivo preenchido no sistema pelo contribuinte; 

• Parecer favorável da área técnica; 

Planejamento Urbano 

 

http://www.programamacambiraanicuns.blogspot.com.br/
http://www.facebook.com/ProgramaMacambiraAnicuns/
http://www.instagram.com/macambira_anicuns/
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• Parecer favorável da área jurídica da SEPLANH e da PROCURADORIA. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Verificar o projeto elaborado de remanejamento; 

• Verificar a documentação processual; 

• Pagamento da Taxa; 

• Emissão de parecer pela Chefia de Advocacia Setorial e elaboração da 

Minuta de Decreto; 

• Parecer da Procuradoria Geral do Município; 

• Emissão e publicação do decreto pela Superintendência da Casa Civil da 

Secretaria Municipal de Governo. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Presencial em nossas lojas de atendimento. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Lojas de Atendimento: 

• Park Lozandes – Paço Municipal; 

• Estação Ferroviária – em frente à Câmara Municipal de Goiânia; 

• Cidade Jardim – Shopping Cidade Jardim. 
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Regularização Fundiária 

+ Descrição do serviço 

** Para abertura do processo deverá ser apresentado toda a documentação 

junto à Gerência de Apoio Administrativo (protocolo) da Secretaria Municipal 

de Planejamento Urbano e Habitação – assunto: Regularização de 

loteamento. 

** Para os casos de processos de regularização fundiária a serem realizados 

via Desmembramento ou Remembramento o procedimento será realizado 

somente pela Superintendência de Habitação e Regularização Fundiária e 

Chefia de Advocacia Setorial, gerando a Certidão que deverá ser 

encaminhada ao Cartório de Registro de Imóveis. 

** O processo protocolado terá sua documentação e projeto de regularização 

fundiária analisados pelo Grupo Executivo de Regularização Fundiária, que 

deverá analisar a parte documental e técnica, mediante parecer, tendo 

validade urbanística e ambiental, conforme consta no Decreto nº. 

2.891/2017. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Indeterminado, a depender do estudo caso a caso. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Requerimento do interessado (representante de moradores ou morador 

o qual resida na 

posse urbana); 

• Certidão de Registro do Imóvel em nome do requerente; 

• Levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, 

subscrito por profissional competente, acompanhado de ART ou RRT, 

que demonstrará as unidades, as construções, o sistema viário, as áreas 

públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos 

caracterizadores do núcleo a ser regularizado; 

• Documento de Responsabilidade Técnica assinada pelo autor do 

Levantamento do item 2; 

Habitação 
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• Planta do perímetro do núcleo urbano informal com demonstração das 

matrículas ou transcrições atingidas, quando for possível; 

• Projeto urbanístico, contendo as áreas ocupadas, do sistema viário e das 

unidades imobiliárias, a serem regularizadas, suas características, área, 

confrontações, localização, nome do logradouro e número de sua 

designação cadastral; 

• Memorial descritivo; 

• Proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de 

reassentamento dos ocupantes, quando for o caso; 

• Estudo técnico para situação de risco, quando for o caso; 

• Estudo técnico ambiental, quando for o caso; 

• Cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura 

essencial, compensações urbanísticas, ambientais e outras, quando 

houver; e 

• Termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos ou 

privados, pelo cumprimento do cronograma físico. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Abertura de processo; 

• Análise do processo documental e projeto de regularização fundiária; 

• Parecer da Chefia de Advocacia Setorial e emissão da Minuta de Decreto 

para Aprovação da Regularização Fundiária; 

• Parecer da Procuradoria Geral do Município; 

• Publicação do Decreto no Diário Oficial do Município pela Secretaria 

Municipal de Governo / Superintendência da Casa Civil e Articulação 

Política. 

** A Chefia de Advocacia Setorial providenciará a Minuta de Decreto em 

conformidade com a análise técnica do Memorial Descritivo e Projeto de 

Regularização Fundiária. 

** Para os casos de Desmembramento ou Remembramento o procedimento 

será realizado somente pela Superintendência de Habitação e Regularização 
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Fundiária e Chefia de Advocacia Setorial, gerando a Certidão que deverá ser 

encaminhada ao Cartório de Registro de Imóveis. 

 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Mediante processo administrativo aberto presencialmente e de forma física. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Lojas de atendimento (ATENDE FÁCIL): 

• Park Lozandes – Paço Municipal; 

• Estação Ferroviária – em frente à Câmara Municipal de Goiânia; 

• Cidade Jardim- Shopping Cidade Jardim. 

 

 

 

Vistorias Fiscais – Edificações, Atividades 

Econômicas, Serviços e Transportes 

+ Descrição do serviço 

Uma das atribuições da SUPORD, exercida pela Diretoria de Fiscalização, 

se refere à coordenar as ações da fiscalização, de atividades urbanas, 

visando o cumprimento da legislação de parâmetros urbanísticos, da 

ocupação e parcelamento do solo, do código de obras, do código de 

posturas, legislação de transportes urbano e demais atividades correlatas à 

ocupação do espaço físico e territorial do Município; realizando vistorias 

fiscais e as demais ações fiscais pertinentes nos processos de licenciamento 

e de regularização de edificações, atividades econômicas, transportes 

urbano: táxi, escolar e mototáxi. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Até 120(cento e vinte) dias. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Processo protocolado no Atende Fácil, com os documentos necessários, 

conforme assunto a ser requerido e licenciado. 

Planejamento Urbano 
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As orientações e documentos para abertura de processos podem ser 

acessados no link: 

http://www.goiania.go.gov.br/shtml/servicos/orientacao_processos.shtml 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Protocolo do processo no Atende Fácil; 

• Gerência de Apoio Administrativo recebe e distribui para as 

Superintendências respectivas; 

• Análise dos processos e pedido de vistoria fiscal; 

• Recebimento e distribuição dos processos às respectivas Gerências; 

• Distribuição dos processos aos fiscais; 

• Recebimento, realização de auditoria nos processos, verificando se 

existe irregularidade no local, juntada de processos, se necessário, 

vistoria fiscal in loco e realização das ações fiscais cabíveis; 

• Devolução às Secretarias de licenciamento respectivas. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

• Vistoria fiscal in loco e realização das ações fiscais cabíveis; 

• Orientações sobre normas de acessibilidade; 

• Informações sobre regularização de edificações, atividades econômicas, 

transportes urbanos: táxi, escolar e moto táxi. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Presencial. 

 

  

http://www.goiania.go.gov.br/shtml/servicos/orientacao_processos.shtml
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Decisão de Autos de Infração 

+ Descrição do serviço 

A Gerência do Contencioso Fiscal, conforme o Regimento Interno da 

SEPLANH (Decreto n. 2869/2015, em seu artigo 11), possui a competência 

para tramitação e julgamento, em 1ª Instância, dos autos de infração 

lavrados pela fiscalização municipal, relacionadas a edificações (Lei 

Complementar n. 177/2008), a posturas/atividades econômicas (Lei 

Complementar n. 014/1992), a táxi (Decreto n. 2917/2014), a moto táxi 

(Decreto n. 1072/2008), a transporte escolar (Decreto n. 1981/2018), a 

caçambas/containers (Decreto n. 1285/2012) e às operadoras de tecnologia 

(Decreto n. 2890/2017). Além do mais, possui a competência para análise 

técnico-jurídica dos procedimentos administrativo-fiscais da fiscalização 

municipal desta Secretaria, dentre outras. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Os processos administrativo-fiscais que tramitam nesta Gerência possuem 

prazos previstos na legislação municipal de edificações (Lei Complementar 

n. 177/2008), de posturas (Lei Complementar n. 014/1992), Decreto n. 

1981/2018 (referente à transporte escolar), Decreto n. 2917/2014 (referente 

à taxi), Decreto n. 1072/2008 (referente à moto táxi), Decreto n. 1285/2012 

(referente à caçambas/containers), Decreto n. 2890/2017 (referente às 

operadoras de tecnologia). Os prazos dependem do cadastro e do 

encaminhamento do auto de infração pelo fiscal responsável a esta 

Gerência; após, aguardam os respectivos prazos para exercício dos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Portanto, a 

entrega do objeto final dos processos (decisão de 1ª Instância) dependerá 

da análise do caso concreto em questão. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Para a apresentação de defesa administrativa perante esta Gerência, são 

necessários os seguintes documentos: 

Para Pessoa Física: 

Planejamento Urbano 
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• Documento pessoal (CPF e Carteira de Identidade, CNH ou 

Documento profissional certificado em lei); 

• Defesa escrita; 

• Cópia do Auto de Infração; 

• Demais documentos que comprovem as alegações suscitadas em 

defesa. 

• Nos casos de representação por procuração, necessária será a 

apresentação da procuração e da documentação pessoal/profissional 

de quem esteja constituído. 

Para Pessoa Jurídica: 

• Ato constitutivo da pessoa jurídica (CNPJ e contrato social); 

• Defesa escrita; 

• Cópia do Auto de Infração; 

• Demais documentos que comprovem as alegações suscitadas em 

defesa; 

• Nos casos de representação por procuração, necessária será a 

apresentação da procuração e da documentação pessoal/profissional 

de quem esteja constituído. 

+ Principais Etapas do Serviço 

O processo administrativo-fiscal segue as seguintes etapas processuais: 

• Cadastro do auto de infração lavrado pela autoridade fiscal; 

• Encaminhamento do referido auto e peças que o acompanhem a esta 

Gerência; 

• Recebimento e cadastro do auto de infração como processo 

administrativo-fiscal por esta Gerência; 

• Emissão da certidão de primariedade/reincidência do autuado; 

• Intimação do autuado; 

• Apresentação de defesa; 

• Encaminhamento para réplica pela autoridade fiscal autuante 

OBS: caso o autuado não apresente a sua defesa, será decretada a 



  

236 

sua revelia e os autos serão encaminhados, imediatamente, à 

elaboração de parecer jurídico; 

• Elaboração do parecer jurídico; 

• Decisão de 1ª Instância; 

• Intimação da decisão. 

Após a confecção da decisão por esta Gerência, será oportunizado ao 

autuado o prazo para recurso próprio a cada legislação. 

Transcorrendo o prazo de recurso sem a manifestação do autuado, o débito 

originado da multa administrativa vinculada à decisão de 1ª Instância será 

inscrito em dívida ativa municipal e os autos serão remetidos à Secretaria 

Municipal de Finanças para a execução fiscal. 

Todavia, caso o autuado apresente recurso no prazo legal, os autos serão 

encaminhados ao fiscal para apresentação de suas contrarrazões e, 

posteriormente, serão encaminhados ao Conselho Tributário Fiscal de 

Goiânia (vinculado à Secretaria Municipal de Finanças) para o julgamento 

em 2ª Instância. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Apresentação da defesa/recurso administrativo presencialmente nesta 

Gerência e nas lojas de atendimento do Atende Fácil. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Presencialmente nesta Gerência e nas lojas de Atendimento do Atende Fácil. 
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Alvará de Autorização de Micro Reforma 

+ Descrição do serviço 

Micro Reforma – Obra em edificação existente na qual não haja supressão 

ou acréscimo de área e de pavimento com pequenas intervenções, tais 

como: reparos para conservação do imóvel, troca de acabamentos, de 

cobertura, de instalações elétricas e hidráulicas. Considera-se, ainda, como 

Micro Reforma, as modificações na compartimentação interna e/ou fachadas 

em edificação de qualquer natureza, sem alteração na categoria de uso 

instalada, assim como adequação do espaço das edificações comerciais 

para mudança de atividade econômica, não sendo admitidas como micro 

reformas: 

• Modificação em edificação residencial existente para adequação do 

espaço para uso de outra natureza, neste caso, tratando-se de 

reforma; 

• Modificação em edificação comercial existente com atividade 

econômica única para adequação do espaço para várias atividades 

econômicas, neste caso, tratando-se de reforma; 

• Modificação em Postos de Abastecimentos e Serviços em Automóveis 

existente para adequação do espaço para uso de outra natureza, 

neste caso, tratando-se de reforma; 

• Edificação com elementos de interesse histórico e cultural e para 

aquela, objeto de tombamento em nível federal pelo Instituto de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, neste caso, 

tratando-se de restauro, conforme art. 16, deste Código. 

** Excetua-se do Alvará de Autorização a obra em edificação existente na 

qual não haja supressão ou acréscimo de área e de pavimento, destinada à 

manutenção, conservação, asseio, troca de acabamentos, troca de 

esquadrias, reparo de cobertura e de instalações elétricas, hidráulicas e 

outras, em habitação unifamiliar e unidade edificada com área construída 

máxima de 540m²(quinhentos e quarenta metros quadrados). 

Alvarás, Licenças e Certidões 
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+ Previsão e Prazo para Entrega 

A análise documental do processo e a análise do projeto arquitetônico serão 

realizadas, respectivamente, pela Chefia de Advocacia Setorial (CHEADV) e 

pela Diretoria de Análise e Aprovação de Projetos (DIRAAP), com anuência 

da Superintendência da Ordem Pública (SUPORD), da Secretaria Municipal 

de Planejamento Urbano e Habitação (SEPLANH). 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Processo protocolado no Atende Fácil, com os documentos necessários, 

conforme assunto a ser requerido e licenciado. As documentações 

necessárias são: 

• Requerimento de alvará de micro reforma, preenchido e assinado 

conforme modelo; 

• Declaração de Responsabilidade das informações – preenchida e 

assinada conforme modelo; 

• Certidão de registro do lote atualizada com data de até 90 (noventa) 

dias da data de sua emissão; 

• Pessoa física – cópia dos documentos pessoais; 

• Pessoa jurídica – CNPJ, documentação da empresa e cópia dos 

documentos pessoais de quem assina pela empresa; 

• No caso de locação, apresentar contrato de locação, contendo 

cláusula permitindo qualquer tipo de reforma. 

+ Principais Etapas do Serviço 

A documentação necessária e as etapas dos serviços realizados estão 

disponíveis no Decreto 2559/2018. 

Os fluxos e os procedimentos administrativos para a aprovação de projetos 

pela Administração Municipal, obedecerão às seguintes fases: 

• Abertura de processo; 

• Análise do processo documental; 

• Análise do projeto arquitetônico; 

• Aprovação do projeto e emissão do alvará de autorização. 

+ Formas de Prestação do Serviço 
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** Os horários para resolução de dúvidas com analistas são agendados 

previamente através de nosso telefone: 3524-6381/6342, com a 

recepcionista, sendo que cada analista terá um horário e dia específico para 

o atendimento/plantão de dúvidas; 

** Em outros casos, para consulta de processos ou resolução de dúvidas 

quanto ao trâmite de processos, há servidores administrativos disponíveis 

para atendimento via telefone ou pessoalmente. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Presencial: LOJAS ATENDE FÁCIL (Park Lozandes, Estação Ferroviária e 

Cidade Jardim). 

 

 

 

Denúncias e Ordens de Serviço – Código de 

Posturas 

+ Descrição do serviço 

Serviço realizado pela Diretoria de Fiscalização e suas Gerências, 

necessária ao cumprimento das exigências do Código de Posturas e normas 

dele decorrentes, pertinentes à legislação municipal sobre edificações, 

parâmetros urbanísticos e localização, e ainda, as relativas à localização ao 

funcionamento de atividades econômicas e ao uso do solo urbano, além de 

transportes urbanos e postura no trânsito. 

Promover notificação, autuação, embargo, interdição e apreensão de bens e 

mercadorias, nos termos da legislação vigente. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Aproximadamente 30 dias. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

A solicitação de fiscalização/denúncia ocorre totalmente on-line, no 

link:  https://www.goiania.go.gov.br/html/e156/index.htm 

+ Principais Etapas do Serviço 

Ouvidoria e Atendimento 

https://www.goiania.go.gov.br/html/e156/index.htm
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• Denúncia e/ou Ordem de Serviço recebida pela Gerência responsável 

pela fiscalização; 

• Ordem de Serviço repassada ao fiscal; 

• Fiscal realiza auditoria para verificar se existe licenciamento ou alguma 

ação fiscal anterior, juntada de processos, após realiza vistoria in loco a 

procedência da denúncia e realiza as ações fiscais cabíveis; 

• Ordem de Serviço é respondida pelo fiscal no site, no 

link: https://www.goiania.go.gov.br/html/e156/index.htm. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Totalmente on-line. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Através do site: https://www.goiania.go.gov.br/html/e156/index.htm 

 

 

 

Alvará de Autorização para instalação de Stand 

de Vendas 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Até 90 dias para finalização do procedimento, desde que documentação e 

projeto estejam conforme legislação vigente. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

A análise documental do processo e a análise do projeto arquitetônico serão 

realizadas, respectivamente, pela Chefia de Advocacia Setorial (CHEADV) e 

pela Diretoria de Análise e Aprovação de Projetos (DIRAAP), com anuência 

da Superintendência da Ordem Pública (SUPORD), da Secretaria Municipal 

de Planejamento Urbano e Habitação (SEPLANH). 

Decreto nº. 731/2016: clique para acessar 

• PESSOA FÍSICA – CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO 

PROPRIETÁRIO; 

• PESSOA JURÍDICA – CNPJ E CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL OU 

ESTATUTO DA EMPRESA; 

Alvarás, Licenças e Certidões 

https://www.goiania.go.gov.br/html/e156/index.htm
https://www.goiania.go.gov.br/html/e156/index.htm
http://sileg.goiania.go.gov.br/diario/geral/lp/dc_20160315_000000731.pdf
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• CÓPIA DA CERTIDÃO DE REGISTRO DO IMÓVEL, CONSTANTE 

DO PROCESSO DE APROVAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO 

DA EDIFICAÇÃO DEFINITIVA; 

• DOCUMENTO DE USO DO SOLO CONTENDO A ATIVIDADE – 

CNAE Nº. 731900200; 

• CROQUI DO STAND DE VENDAS, CONTENDO: PLANTA DE 

SITUAÇÃO, PLANTA BAIXA E LOCAÇÃO, UM CORTE 

COMPROVANDO A ALTURA DA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA, BEM 

COMO A RESPECTIVA ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA E O 

QUANTITATIVO DA RESERVA TÉCNICA PARA VAGAS DE 

ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS INTERNAS AO LOTE; 

• CÓPIA DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO EMITIDO PARA A 

EDIFICAÇÃO DEFINITIVA NO MESMO ENDEREÇO DO STAND OU 

CÓPIA DO PROTOCOLO DO PROCESSO DE APROVAÇÃO DE 

PROJETO EM ANDAMENTO. 

PARA OS CASOS DE STAND DE VENDAS EM LOCAIS NÃO 

PROVISÓRIOS DEVERÃO SER PROTOCOLADOS APROVAÇÃO DE 

PROJETO E LICENÇA – ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E A 

DOCUMENTAÇÃO É CONFORME DECRETO Nº. 2559/2018: 

• Requerimento de alvará de autorização para instalação de Stand de 

Vendas, preenchido e assinado conforme modelo; 

• Declaração de Responsabilidade das informações devidamente 

preenchida e assinada conforme modelo; 

• Certidão de registro do lote atualizada com data de até 90 (noventa) 

dias da data de sua emissão; 

• Pessoa física – cópia dos documentos pessoais; 

• Pessoa jurídica – CNPJ, documentação da empresa e cópia dos 

documentos pessoais de quem assina pela empresa; 

• Documento de uso do solo, específico para Stand de Vendas; 

• ART/RRT do(s) autor(es) do projeto e do(s) responsável(eis) 

técnico(s) pela obra; 
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• Projeto completo do stand de vendas contendo: planta de situação, 

planta baixa, de locação, planta de cobertura, cortes, fachada e quadro 

de áreas. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Os fluxos e os procedimentos administrativos para a aprovação de projetos 

pela Administração Municipal, obedecerão às seguintes fases: 

• Abertura de processo; 

• Análise do processo documental; 

• Análise do projeto arquitetônico; 

• Aprovação do projeto e emissão do Alvará de Autorização 

+ Formas de Prestação do Serviço 

** Os horários para resolução de dúvidas com analistas são agendados 

previamente através de nosso telefone: 3524-6381/6342, com a 

recepcionista, sendo que cada analista terá um horário e dia específico para 

o atendimento/plantão de dúvidas. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Presencial: LOJAS ATENDE FÁCIL (Park Lozandes, Estação Ferroviária e 

Cidade Jardim). 
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Alvará de Autorização para Tapumes 

+ Descrição do serviço 

A análise documental do processo e a análise do projeto arquitetônico serão 

realizadas, respectivamente, pela Chefia de Advocacia Setorial (CHEADV) e 

pela Diretoria de Análise e Aprovação de Projetos (DIRAAP), com anuência 

da Superintendência da Ordem Pública (SUPORD), da Secretaria Municipal 

de Planejamento Urbano e Habitação (SEPLANH). 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Até 90 dias para finalização do procedimento, desde que documentação e 

projeto estejam conforme legislação vigente. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Os documentos necessários: 

• Requerimento de alvará de autorização para tapumes, preenchido e 

assinado conforme modelo; 

• Declaração de Responsabilidade das informações – preenchida e 

assinada conforme modelo; 

• Certidão de registro do lote atualizada com data de até 90 (noventa) 

dias da data de sua emissão; 

• Pessoa física – cópia dos documentos pessoais; 

• Pessoa jurídica – CNPJ, documentação da empresa e cópia dos 

documentos pessoais de quem assina pela empresa; 

• Croqui cotado do local e do tapume a ser instalado; 

• ART/RRT do(s) autor(es) do projeto e do(s) responsável(eis) 

técnico(s) pela obra. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Os fluxos e os procedimentos administrativos para a aprovação de projetos 

pela Administração Municipal, obedecerão às seguintes fases: 

• Abertura de processo; 

• Análise do processo documental; 

Alvarás, Licenças e Certidões 
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• Análise do projeto arquitetônico; 

• Aprovação e emissão do alvará de autorização. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

** Os horários para resolução de dúvidas com analistas são agendados 

previamente através de nosso telefone: 3524-6381/6342, com a 

recepcionista, sendo que cada analista terá um horário e dia específico para 

o atendimento/plantão de dúvidas; 

** Em outros casos, para consulta de processos ou resolução de dúvidas 

quanto ao trâmite de processos, há servidores administrativos disponíveis 

para atendimento via telefone ou pessoalmente. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Presencial: LOJAS ATENDE FÁCIL (Park Lozandes, Estação Ferroviária e 

Cidade Jardim). 

 

 

 

Utilização para Áreas Públicas 

+ Descrição do serviço 

Permissionar áreas a entidades públicas e privadas. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

• Permissão de uso – 20 dias; 

• Usucapião – 25 dias; 

• Concessão de uso – 30 dias. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Documentos pessoais; 

• Requerimentos; 

• Solicitação de alienação de áreas públicas. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Analisar de forma geral 

• Vistoria in loco 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Planejamento Urbano 
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Presencial. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Solicitação de abertura de processo nas lojas ATENDE FÁCIL: 

• Park Lozandes – Paço Municipal; 

• Estação Ferroviária – em frente à Câmara Municipal de Goiânia; 

• Cidade Jardim – Shopping Cidade Jardim. 
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Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres 

 

 

 

Centro de Referência à Mulher Cora Coralina 

+ Descrição do serviço 

O Centro de Referência de Atendimento à Mulher Cora Coralina oferta o 

acolhimento e acompanhamento interdisciplinar (social, psicológico e de 

orientação jurídica) às mulheres em situação de violência de Gênero para 

promover e assegurar o fortalecimento da autoestima e autonomia, o resgate 

da cidadania e prevenção, interrupção e superação das situações de 

violência de direitos. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Imediato por demanda espontânea. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Registro Geral – RG 

• Cadastro de Pessoa Física – CPF 

• Observação: o atendimento será realizado mesmo sem a apresentação 

da documentação 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Recepção das usuárias com esclarecimentos e informações sobre o 

serviço e o atendimento. 

• Acolhimento e informações gerais. 

• Orientação à mulher em situação de violência. 

• Acompanhamento através de atendimento de equipe interdisciplinar. 

• Encaminhamento para rede de serviços à mulher. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Presencial, através de equipe técnica especializada. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Endereço: Rua 16 A, nº 350, Setor Aeroporto, Goiânia – Goiás. 

Telefone: (62) 3524-2933 / 3524-2934 

Assistência Social 
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Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência 

Doméstica ou Violência de Gênero 

+ Descrição do serviço 

O Centro de Referência de Atendimento à Mulher Cora Coralina oferta o 

acolhimento e acompanhamento interdisciplinar (social, psicológico e de 

orientação jurídica) às mulheres em situação de violência de Gênero para 

promover e assegurar o fortalecimento da autoestima e autonomia, bem 

como o resgate da cidadania e prevenção, interrupção e superação das 

situações de violência de direitos. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Imediato por demanda espontânea. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Usuárias / requisitos 

Mulheres maiores de 18 anos em situação de violência de gênero 

Documentos necessários 

• Registro Geral – RG 

• Cadastro de Pessoa Física – CPF 

• Observação: o atendimento será realizado mesmo sem a apresentação 

da documentação 

Custos: Gratuito 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Recepção das usuárias com esclarecimentos e informações sobre o 

serviço e o atendimento; 

• Informações gerais e preenchimento de ficha de acolhimento; 

• Orientação à mulher em situação de violência de gênero e violação de 

direitos; 

• Acompanhamento por meio de atendimento de equipe interdisciplinar; 

• Encaminhamento para rede de serviços à mulher. 

Assistência Social 
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+ Formas de Prestação do Serviço 

Presencial, através de equipe técnica especializada. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Endereço: Rua 16 A, nº 350, Setor Aeroporto, Goiânia – Goiás 

Telefone: (62) 3524-2933 / 3524-2934 

 

 

 

Acolhimento de Mulheres Vítimas de Violência 

Doméstica e/ou Familiar 

+ Descrição do serviço 

A Casa Abrigo Sempre Viva oferta o serviço de acolhimento institucional para 

mulheres vítimas de violência doméstica ou nas relações íntimas de afeto 

com o risco de morte, bem como de seus dependentes. O período de 

permanência no serviço é de 90 dias, podendo ser prorrogado a critério da 

equipe interdisciplinar. A localização da Casa Abrigo Sempre Viva é sigilosa 

por motivo de segurança. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Por ser medida protetiva, o acolhimento na Casa Abrigo Sempre Viva é 

determinado quando é identificada a situação de risco ou ameaça à vida, 

portanto, é imediata. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Mulheres em situação de violência doméstica e familiar com risco de morte 

podendo estar acompanhadas: 

• De dependentes do sexo masculino, até doze anos de idade incompletos, 

nos termos do art. 2º da Lei nº 8.069/1990; 

• De dependentes do sexo feminino, sem limitação de idade; 

• Crianças e adolescentes do sexo feminino em situação de violência 

doméstica e familiar com risco de morte, somente acompanhados por 

responsável legal do sexo feminino. Somente serão acolhidas mulheres e 

Assistência Social 
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filha/filhos que sejam encaminhadas e que assinem o Termo de 

Compromisso e responsabilidade (filhas/filhos e patrimônio). 

Documentos necessários: 

• Registro Geral – RG 

• Cadastro de Pessoa Física – CP 

• Boletim de Ocorrência registrado em Delegacia de Polícia, que relata a 

atual situação de risco de morte decorrente de violência doméstica ou 

familiar 

• Exame de corpo e delito 

• Encaminhamento formal da SMPM ou ofício de encaminhamento da 

DEAM, conforme o caso. 

• Observação: o atendimento será realizado mesmo sem a apresentação 

da documentação. 

Custos: Gratuito 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Registrar ocorrência acerca da situação de violência doméstica, familiar 

ou nas relações íntimas de afeto na Delegacia Especial de Atendimento 

à Mulher – DEAM ou na Delegacia mais próxima 

• Encaminhamento à Casa Abrigo Sempre Viva, por autoridade policial ou 

ordem judicial 

• Recepção/Esclarecimentos e informações sobre o serviço e o 

atendimento realizado na unidade 

• Acomodação da mulher e dependentes nas instalações físicas, ofertando 

condições de repouso, repasse de materiais de higiene pessoal, 

vestuário, alimentação, para garantia de proteção integral 

• Encaminhamentos para outros serviços, quando necessário. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

A localização da Casa Abrigo Sempre Viva é sigilosa por motivo de 

segurança. 

Canais de atendimento: 
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• Disque 180 – Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. 

O serviço é gratuito e confidencial (preserva o anonimato), oferecido pela 

Secretaria Nacional de Políticas, que funciona 24 horas, todos os dias da 

semana, inclusive finais de semana e feriados, e pode ser acionada de 

qualquer lugar do Brasil. 

• 153 – Mulher Mais Segura (Guarda Civil Metropolitana) 

• 190 – Patrulha Maria da Penha (Polícia Militar) 

• Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher – 1ª DEAM (Região 

Central) 

Endereço:Rua 24, nº 203, Qd. 49, Lt. 27, Centro – CEP: 74030-060 – 

Goiânia -GO 

Fones: 3201-2801 / 2802 / 2807 / 2818 / 2820 

E-mail: deam-goiania@policiacivil.go.gov.br 

• Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher – 2ª DEAM (Região 

Noroeste) 

Endereço: Av. do Povo com Rua E, Qd. 10, Lt. 101, Jardim Curitiba-II – 

CEP: 74480-110 – Goiânia-GO 

Fones: 3201-6344 / 3201-6332 /3201- 6331 

E-mail: 2deam-goiania@policiacivil.go.gov.br 
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Atendimento para Autores de Violência 

Doméstica e/ou Familiar 

+ Descrição do serviço 

O Grupo Reflexivo para Autores de Violência Doméstica reúne autores de 

violência contra as mulheres em sessões coletivas com ajuda psicológica em 

um processo de ressocialização. O projeto é uma parceria entre a Secretaria 

Cidadã, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), Ministério Público 

e Faculdade Universo. Os autores são encaminhados de forma compulsória 

pelos juízes dos respectivos processos julgados com base na Lei Maria da 

Penha. As sessões são realizadas no Centro de Referência da Mulher Cora 

Coralina. Os autores dos crimes incursos na Lei Maria da Penha são 

obrigados a participar das reuniões, como uma das medidas que 

condicionam suas liberdades. Os grupos reflexivos consistem em oficinas 

temáticas ministradas por psicólogas e assistentes sociais. Nas sessões, os 

participantes são levados a refletir sobre a construção dos gêneros na 

sociedade. São abordados os seguintes temas: possessão, machismo, 

origem da violência, relação entre homens e mulheres, relação entre pais e 

filhos, masculinidade, álcool e drogas e Lei Maria da Penha. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Os autores de violência doméstica e/ou familiar participam de 10 encontros 

semanais. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Homens maiores de 18 anos envolvidos em situação de violência doméstica 

e/ou familiar configurada na Lei Maria da Penha. Os autores de violência 

doméstica são encaminhados de forma compulsória pelos juízes dos 

respectivos processos julgados com base na Lei Maria da Penha. 

Custo Gratuito 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Recepção/esclarecimentos e informações sobre o serviço e o 

atendimento 

Assistência Social 
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• Acolhimento 

• Oficinas temáticas 

• Acompanhamento de equipe interdisciplinar 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Os autores de violência doméstica são encaminhados para os grupos 

reflexivos de forma compulsória pelos juízes dos respectivos processos 

julgados com base na Lei Maria da Penha. 

As sessões são realizadas no Centro de Referência da Mulher Cora Coralina 

Endereço: Rua 16 A, nº 350, Setor Aeroporto, Goiânia – Goiás. 

Telefone: (62) 3524-2933 / 3524-2934 

 

 

 

Cursos de Capacitação para Mulheres 

+ Descrição do serviço 

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) disponibiliza 

cursos de qualificação profissional direcionados às mulheres em situação de 

vulnerabilidade e/ou risco social com o objetivo de inseri-las no mercado de 

trabalho, contribuindo com o empoderamento financeiro e psicológico. Os 

cursos variam de acordo com os convênios firmados. Em 2019, por meio do 

convênio “Mulher, Trabalho e Cidadania” com o Governo Federal em 

parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) estão 

sendo oferecidos os seguintes cursos: 

• Assentamento de Cerâmica 

• Panificação 

• Modelagem Industrial para Jeans 

• Corte de Tecidos para Confecção de Roupas 

• Costura industrial 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Depende do curso ofertado 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Assistência Social 
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Usuárias/ requisitos 

• Mulheres acima de 18 anos em situação de vulnerabilidade e/ou risco 

social 

• Escolaridade mínima: ensino fundamental 

Documentos necessários 

• Registro Geral – RG 

• Cadastro de Pessoa Física – CPF 

• Comprovante de escolaridade 

• Comprovante de endereço 

Custos: Gratuito 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Endereço: Rua 16-A, nº 350, Setor Aeroporto, Goiânia – Goiás 

Telefone: (62) 3524-2933 / 3524-2934 

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h 
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Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

 

Central de Regulação 

+ Descrição do serviço 

A Central de Regulação disponibiliza alguns serviços para sua rede 

credenciada. 

Para ter acesso a esses serviços, a unidade credenciada deve ter usuário e 

senha previamente cadastrados. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Serviço Online (clique aqui) 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Telefone Central de Informática (3524-3838) para abertura de chamados e/ou 

solicitações de informações. 

Fone:(62) 3524-1580 / 3524-1616 

 

 

 

Cirurgias Eletivas/APAC 

+ Forma de Prestação do Serviço 

Serviço Online (clique aqui) 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Para ter acesso a esses serviços, o prestador deve ter usuário e senha de 

acesso previamente cadastrados junto a Secretária Municipal de Saúde de 

Goiânia. 

Fone: (62) 3524-1581 / 3524-1608 / 3524-1562 / 3524-1575 
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Sistema de Lista de Acesso 

+ Descrição do serviço 

A Central de Regulação disponibiliza alguns serviços para sua rede 

credenciada. 

Para ter acesso a esses serviços, a unidade credenciada deve ter usuário e 

senha previamente cadastrados. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Serviço Online (clique aqui) 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Para ter acesso a esses serviços, a unidade credenciada deve ter usuário e 

senha previamente cadastrados. 

Fone: (62) 3524-1581 

E-mail: cespecializadappi@sms.goiania.go.gov.br 

 

 

 

Autorização de Procedimentos Ambulatoriais – 

APAC 

+ Descrição do serviço 

O Setor de Alto Custo/Alta Complexidade, BPA-Individualizado e 

Oftalmologia de APAC, disponibiliza alguns serviços para seus prestadores. 

Para ter acesso a esses serviços, o prestador deve ter usuário e senha 

de acesso previamente cadastrados junto a Secretária Municipal de Saúde 

de Goiânia. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Observação Importante: 

Senhores Prestadores, 

Conforme determinação do Fundo Municipal de Saúde, informamos que será 

necessário inserir em todas as NOTAS FISCAIS emitidas para a SMS, o valor 
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do IR – IMPOSTO DE RENDA referente à alíquota de 1,5%, exceto o 

Estabelecimento que possuir algum benefício fiscal (documento 

comprobatório deve vir anexo à nota). 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Serviço Online (clique aqui) 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Para ter acesso a esses serviços, o prestador deve ter usuário e senha de 

acesso previamente cadastrados junto a Secretária Municipal de Saúde de 

Goiânia. 

Fone: (62) 3524-1581 / 3524-1608 / 3524-1562 / 3524-1575 

 

 

 

Centro de Referência em Diagnóstico e 

Terapêutica – CRDT (CTA) 

+ Descrição do serviço 

O Centro oferece tratamento para Hanseníase, Tuberculose e DST. Os 

usuários chegam ao Centro após passar por atendimento nas unidades de 

Saúde da Família ou nos Centros de Saúde. Os médicos dão 

encaminhamento para as especialidades e disponíveis e a central de vagas 

direciona os usuários. 

As especialidades médicas disponíveis são: proctologia, urologia, 

infectologista, cardiologia para risco cirúrgico, gastro, cirurgião geral, 

pequenas cirurgias, dermatologista (para tratamento de hanseníase) 

oftalmologista, endocrinologista e pneumologista. O centro possui um 

Laboratório de Citologia e atendimentos odontológicos. 

Também são realizados os exames de ultrassom, ecocardiograma, 

eletrocardiograma, eletroencefalograma, endoscopia, colonoscopia, reto, 

espirometria, mamografia, raio-x. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

CRDT (CTA) – Centro de Referência em Diagnóstico e Terapêutica 

Horário de Funcionamento: das 7h às 19h (de segunda a sexta-feira) 
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Endereço: R. 87, 499 – St. Sul, Goiânia – GO, 74093-310 

Fone: 3524-8700 

 

 

 

Central de Atendimento ao Cidadão Teleconsulta 

de Goiânia 

+ Descrição do serviço 

A Central de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta de Goiânia é um 

sistema de agendamento de consultas básicas e eletivas aos usuários do 

SUS por telefone. As vagas nas especialidades de Clínica Médica, 

Ginecologia e Obstetrícia são reservadas por telefone, gratuitamente. 

Os atendentes do Teleconsulta são treinados para identificar as doenças que 

mais acometem a população e entender as queixas dos usuários, pré-

requisito fundamental para o correto encaminhamento dos casos. Quando 

enfrentam qualquer dificuldade, são apoiados por enfermeiros e médicos que 

supervisionam em tempo integral os trabalhos do Teleconsulta. 

O sistema do Teleconsulta atende prioritariamente gestantes, idosos, 

crianças, adolescentes e pessoas que precisam ser atendidas 

prioritariamente, em razão do seu estado de saúde. As consultas são 

marcadas de acordo com as prioridades e com os sintomas do paciente. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

O usuário pode marcar consulta ligando gratuitamente pelo telefone 0800 

646 1560 todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, das 7 às 

19 horas. As consultas são agendadas com horário marcado, o que evita a 

fila de espera. 

O sistema do Teleconsulta dá preferência a quem é protegido pelos 

Estatutos do Idoso e da Criança e do Adolescente ou precisa ser atendido 

primeiro, em razão do seu estado de saúde. As consultas são marcadas de 

acordo com três prioridades: 

• Prioridade 01 – até 24 horas 

• Prioridade 02 – até 48 horas 
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• Prioridade 03 – até sete dias 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Documentos de identificação pessoal, RG, CPF, comprovante de endereço, 

e o número do Cartão SUS (CNS), para a localização na base de dados. 

+ Principais Etapas do Serviço 

A Central de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta de Goiânia funciona 

todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, das 7 às 19 horas, por 

meio do telefone 0800-646-1560. O usuário pode entrar em contato de 

qualquer telefone fixo: de casa, de um vizinho ou até de um orelhão. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

O usuário entra em contato através do telefone 0800-646-1560, e a partir do 

endereço fornecido, o sistema permite o georreferenciamento do usuário 

para a unidade mais próxima de sua casa. Esse recurso multiplica as chances 

de agendamento da consulta porque o sistema faz uma busca virtual de 

vagas nas unidades de saúde da rede. 

Os agentes de atendimento são treinados para identificar as doenças mais 

prevalentes na população e entender as queixas dos usuários, pré-requisito 

fundamental ao correto encaminhamento dos casos. Quando enfrentam 

qualquer dificuldade, são apoiados por enfermeiros e médicos que 

supervisionam em tempo integral os trabalhos do Teleconsulta. 

 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

O usuário do SUS que mora em Goiânia e necessita de atendimento 

médico ambulatorial deve ligar gratuitamente para o Teleconsulta através 

do número 0800-646-1560. 

Localização: 

Avenida B, nº 31, Quadra B1, Lote 04, Setor Oeste. 

Telefones: 

0800 646 1560 – para usuários. 

(62) 3209-9700 – para colaboradores e o público em geral. 
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Horário de Atendimento: 07 às 19 horas, todos os dias da semana 

(inclusive sábados, domingos e feriados). 

  

Saúde te escuta 

A Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde é o canal de comunicação à 

sua disposição. Ao ouvir você nosso principal objetivo é garantir a melhoria 

constante dos serviços prestados aos cidadãos. 

Telefone: 0800-646-1510 

E-mail: ouvidoria@sms.goiania.go.gov.br 

 

 

 

Agentes Comunitários de Saúde 

+ Descrição do serviço 

O Setor de Alto Custo/Alta Complexidade, BPA-Individualizado e 

Oftalmologia de APAC, disponibiliza alguns serviços para seus prestadores. 

Para ter acesso a esses serviços, o prestador deve ter usuário e senha 

de acesso previamente cadastrados junto a Secretária Municipal de Saúde 

de Goiânia. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Serviço Online (clique aqui) 

 

 

 

Ambulatório Municipal de Queimaduras – SMS 

+ Descrição do serviço 

O Ambulatório de Queimaduras funciona como pronto-socorro de 

queimaduras. O usuário que sofreu uma queimadura, independente do grau 

(leve, moderado ou grave) deve se encaminhar para o Ambulatório para que 

seja realizado o primeiro atendimento. O ambulatório funciona 24 horas por 

dia de forma que a prioridade no atendimento é para usuários que cheguem 

ao local até 24 horas após a queimadura. 
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Caso a queimadura seja mais grave é necessário um encaminhamento para 

o Hospital de Queimaduras (Rua Maria B Cruvinel, Qd. C-2, Setor Oeste Tel: 

3604 4100), cuja estrutura é própria para procedimentos cirúrgicos e 

internação. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

O ambulatório funciona 24 horas por dia de forma que a prioridade no 

atendimento é para usuários que cheguem ao local até 24 horas após a 

queimadura. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

A queimadura de primeiro grau é aquela em que no local atingido resulta 

apenas uma vermelhidão. Alguns exemplos são queimaduras leves em 

panelas quentes, ferro de passar roupa. As queimaduras de segundo grau 

são queimaduras por atrito. Nesse caso a queimadura atinge a epiderme, 

além de vermelhidão no local, forma-se um edema (bolha) e é necessário 

atendimento médico. Exemplos desse tipo são queimaduras no escapamento 

de motocicletas, queimaduras com água quente, óleo quente. 

Já as queimaduras de terceiro grau, são os tipos mais graves de queimadura. 

São aquelas que ultrapassam as camadas da pele e atingem músculos, 

órgãos e ossos do corpo. Nesses casos são queimaduras provocadas por 

incêndio, acidentes de carro. Queimaduras ocasionadas por corrente elétrica 

também entram nesse último caso, apesar de aparentemente aparecer 

apenas a vermelhidão esse tipo de queimadura danifica o corpo 

internamente. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Horário de Funcionamento: 24h (todos os dias) 

Endereço: Av. 5ª Radial Qd. 216-A Lt. 04 – Setor Pedro Ludovico 

Telefones: 3524-1615 e 3524-1778 

 

 

 

Maternidades – SMS 

+ Descrição do serviço 
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O Hospital e Maternidade Dona Íris é a maternidade de referência do 

município e região metropolitana. Ela oferece atendimento de ginecologia, 

obstetrícia, fonoaudiologia, psicólogos, serviço social e outros. 

Criada no ano de 2000 a Maternidade Nascer Cidadão atende a demanda 

das usuárias do SUS, moradoras da região noroeste de Goiânia. A 

maternidade é referência no atendimento humanizado a gestantes que são 

atendidas por uma equipe multiprofissional. 

A Nascer Cidadão oferece serviços de ginecologia, obstetrícia, psicologia, 

nutrição saúde bucal e outros. Além disso, possui um Banco de Leite 

Humano, laboratório de análises clínicas, cartório de registro civil, consultório 

odontológico e outros serviços. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Para ter acesso ao atendimento no Hospital e Maternidade Dona Íris, e na 

Maternidade Nascer Cidadão, de ginecologia e obstetrícia ambulatorial, pré-

natal, acompanhamento de recém-nascido de alto risco ambulatorial e 

realização de exames complementares ou ligar para o Teleconsulta (0800 

646-1560) para agendar atendimento. Caso a necessidade seja 

de atendimento de urgência e emergência, a paciente busca diretamente 

a maternidade. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Ligar para o Teleconsulta 0800 646-1560 para agendar atendimento. Caso 

a necessidade seja de atendimento de urgência e emergência, a paciente 

busca diretamente a maternidade. 

Hospital e Maternidade Dona Iris 

Horário de Funcionamento: Aberto 24 horas 

Endereço: Alameda Emílio Póvoa, 151 – Vila Redenção, Goiânia – GO, 

74845-250 

Telefone: (62) 3956-8888 

Maternidade Nascer Cidadão 

Horário de Funcionamento: Aberto 24 horas 

Endereço: Avenida Oriente, Área 09, s/n, R. Noroeste, Goiânia – GO, 
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74481-340 

Telefone: (62) 3298-1214 

 

 

 

Ouvidoria da Secretaria de Saúde 

+ Descrição do serviço 

A Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde é o canal de comunicação à 

sua disposição. Ao ouvir você nosso principal objetivo é garantir a melhoria 

constante dos serviços prestados aos cidadãos. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Em casos de dúvidas, reclamações e elogios o cidadão pode contactar 

ligando de forma gratuita para 0800 646 1510, ou encaminhar e-mail para 

ouvidoria@sms.goiania.go.gov.br 
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Unidade de Pronto Atendimento (UPAs) – 24 

HORAS 

+ Descrição do serviço 

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) faz parte da Rede de Atenção 

às Urgências. O objetivo é concentrar os atendimentos de saúde de 

complexidade intermediária, compondo uma rede organizada em conjunto 

com a atenção básica, atenção hospitalar, atenção domiciliar e o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192. 

Desta forma, a população terá uma melhoria no acesso, um aumento da 

capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A UPA 24h oferece estrutura simplificada, com raio-X, eletrocardiografia, 

pediatria, laboratório de exames e leitos de observação. 

Se necessário o paciente poderá ser encaminhado para um hospital da rede 

de saúde, para realização de procedimento de alta complexidade. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Conforme a gravidade o atendimento é imediato, de acordo com a demanda 

de pacientes o atendimento obedece a uma classificação de risco (Primeiro 

os pacientes classificados em Vermelho, seguido dos pacientes classificados 

em Amarelo, e então dos pacientes classificados em Verde). 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Nenhum documento por se tratar de um serviço de urgência e emergência. 

+ Principais Etapas do Serviço 

1º Recepção 

2º Acolhimento com classificação de risco (Onde os pacientes são 

classificados em Vermelho, seguido dos pacientes classificados em Amarelo, 

e então dos pacientes classificados em Verde). 

3º Atendimento médico 

4º Alta e/ou transferência 

+ Formas de Prestação do Serviço 
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As UPAs funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, e podem 

atender grande parte das urgências e emergências. 

Presta atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por 

quadros agudos ou agudizados de natureza clínica, e presta o primeiro 

atendimento aos casos de natureza cirúrgica e de trauma, estabilizando os 

pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, de modo a definir a 

conduta necessária para cada caso, bem como garantir o referenciamento 

dos pacientes que necessitarem de atendimento. O atendimento é realizado 

por uma equipe multiprofissional, através do acolhimento com classificação 

de risco, com objetivo de definir a prioridade de urgência para o atendimento 

médico, o profissional médico avalia e decide a melhor conduta. 

Mantem pacientes em observação, por até 24 horas, para elucidação 

diagnóstica ou estabilização clínica, e encaminham aqueles que não tiveram 

suas queixas resolvidas com garantia da continuidade do cuidado para 

internação em serviços hospitalares de retaguarda, por meio da regulação do 

acesso assistencial. 

Veja exemplos de quando você deve procurar uma UPA 24h: 

• Febre alta, acima de 39ºC; 

• Fraturas e cortes com pouco sangramento; 

• Infarto e derrame 

• Queda com torsão e, dor intensa ou suspeita de fratura; 

• Cólicas renais; 

• Falta de ar intensa; 

• Crises Convulsivas; 

• Dores fortes no peito; 

• Vômito constante. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Goiânia conta atualmente com 02 (duas) Unidades de Pronto Atendimento 

(UPAs) – 24 HORAS. 

DR. JOÃO BATISTA DE SOUSA JÚNIOR – UPA ITAIPU 

Endereço: AV. RIO VERMELHO ESQUINA, COM R-I-19, QD. 14, 

RESIDENCIAL ITAIPU 
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Contato Telefônico: 

Repouso do Samu – 3524-8294 

Recepção – 3258-3745/ 3288-4538/ 3578-3247/ 3288-4522 

E-MAIL: upaitaipu@sms.goiania.go.gov.br 

  

MARIA PIRES PERILLO – UPA NOROESTE 

Endereço: RUA JC-22, COM JC – 27, E 27-A, S/Nº, JARDIM CURITIBA I 

Contato Telefônico: 

Recepção – 3524-3460 

Direção – 3524-3461 

E-MAIL: upanoroeste@sms.goiania.go.gov.br 

  

Saúde te escuta 

A Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde é o canal de comunicação à 

sua disposição. Ao ouvir você nosso principal objetivo é garantir a melhoria 

constante dos serviços prestados aos cidadãos. 

Telefone: 0800-646-1510 

E-mail: ouvidoria@sms.goiania.go.gov.br 

 

 

 

Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia 

– CROF 

+ Descrição do serviço 

O Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia é uma Unidade 

Ambulatorial que atende ortopedia em geral e especializada (casos de 

pequena e média complexidade em traumatologia). A unidade funciona 24 

horas e também recebe usuários em estado de emergência. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Conforme a gravidade o atendimento é imediato, de acordo com a demanda 

de pacientes o atendimento obedece a uma classificação de risco (Primeiro 
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os pacientes classificados em Vermelho, seguido dos pacientes classificados 

em Amarelo, e então dos pacientes classificados em Verde). 

Para ter acesso às consultas ambulatoriais o usuário deve ligar no 

Teleconsulta (0800 646-1560) e agendar consulta com um clínico geral em 

um Cais e, segundo critérios médicos, o profissional fará o encaminhamento 

para a unidade especializada em ortopedia. 

+ Principais Etapas do Serviço 

1º Recepção 

2º Acolhimento com classificação de risco (Onde os pacientes são 

classificados em Vermelho, seguido dos pacientes classificados em Amarelo, 

e então dos pacientes classificados em Verde). 

3º Atendimento médico 

4º Alta e/ou transferência 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Horário de Funcionamento: das 7h às 19h atendimento ambulatorial, 24 

horas atendimento de urgência (de segunda a sexta-feira; sábado e 

domingo somente urgências). 

Endereço: Rua 17 Nº 18 Qd. 23 Lt. 16 – Setor Aeroviário (próximo ao 

Corpo de Bombeiros) 

Telefones: 3524-1950 e 3524-1951 

Atendimento Ambulatorial: Teleconsulta (0800 646-1560) 
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Teleconsulta – Acesso de Servidores 

+ Descrição do serviço 

Acesso Restrito, apenas para servidores, é necessário informar CNES, 

número da Matrícula e Senha 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Serviço Online (clique aqui) 

 

 

 

Centro de Atenção Integrada à Saúde – CAIS 

+ Descrição do serviço 

Os Cais, além do atendimento ambulatorial feito com hora marcada, também 

recebem pacientes em estado de urgência e emergência. Cada unidade 

possui um quadro de profissionais próprio, bem como horários de 

funcionamento distintos. O Cais Chácara do Governador, na região Sudeste 

da capital, por exemplo, possui mais de dez especialidades e funciona 24 

horas. No entanto, existem unidades com especialidades diferentes e que 

funcionam apenas no período diurno. 

Os Centros de Atenção Integrada à Saúde (Cais) são unidades de 

atendimento aos usuários do SUS que oferecem serviços ambulatoriais e 

também de urgência e emergência 24 horas. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

No Cais, o paciente passa por uma avaliação para definir a gravidade do caso 

e é atendido conforme a classificação de risco. A prioridade de atendimento 

é definida pelo enfermeiro de acordo com o quadro clínico do paciente e não 

por ordem de chegada. O usuário é identificado de acordo com a 

classificação de urgência do mais grave para o menos grave 

respectivamente, pelas cores vermelho, amarelo, verde e azul. 

SAÚDE 

SAÚDE 

http://www4.goiania.go.gov.br/sistemas/saces/asp/saces00000f0.asp?sigla=stele
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O atendimento pode ser imediato, caso usuário chegue em estado 

gravíssimo. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Comparecimento espontâneo ao guichê de atendimento, munido de 

documentos de identificação pessoal, RG, CPF, comprovante de 

endereço, para confecção da guia de atendimento. 

Observação: se você não tiver documentos de identificação também será 

atendido na emergência. 

+ Principais Etapas do Serviço 

O usuário que necessita de atendimento de urgência ou emergência deve se 

dirigir para a Unidade de Saúde mais próxima de sua residência ou, em casos 

graves, entrar em contato com o SAMU Goiânia pelo 192, já na Unidade de 

Saúde o paciente é recepcionado, encaminhado para classificação de risco 

onde o usuário é identificado de acordo com a classificação de urgência do 

mais grave para o menos grave respectivamente, pelas cores vermelho, 

amarelo, verde e azul. Após essas duas etapas o paciente é atendido pelo 

profissional médico obedecendo a ordem de gravidade. 

O usuário do SUS que mora em Goiânia e necessita de atendimento médico 

ambulatorial deve ligar gratuitamente para o Teleconsulta através do 

número 0800-646-1560. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Os Centro de Atenção Integrada à Saúde – CAIS da capital são unidades 

mistas que possuem equipes médicas distintas e têm serviços de diferentes 

complexidades, incluindo os relativos à Atenção Primária, que devem ser 

agendados previamente. 

O usuário do SUS que mora em Goiânia e necessita de atendimento médico 

ambulatorial deve ligar gratuitamente para o Teleconsulta através do 

número 0800-646-1560. 

O usuário que necessita de atendimento de urgência ou emergência deve se 

dirigir para a Unidade de Saúde mais próxima de sua residência ou, em casos 

graves, entrar em contato com o Samu Goiânia pelo 192. 
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+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Os pacientes podem buscar atendimento em um dos 07 (sete) Centros de 

Atenção Integrada à Saúde – CAIS, de funcionamento 24 horas, ou no caso 

dos pacientes que moram em Goiânia e necessita de atendimento médico 

ambulatorial deve ligar gratuitamente para o Teleconsulta através do 

número 0800-646-1560. 

Acesse aqui, a lista com Endereço e Telefones de Unidades de Saúde 

  

Saúde te escuta 

A Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde é o canal de comunicação à 

sua disposição. Ao ouvir você nosso principal objetivo é garantir a melhoria 

constante dos serviços prestados aos cidadãos. 

Telefone: 0800-646-1510 

E-mail: ouvidoria@sms.goiania.go.gov.br 

 

 

 

Centro de Atenção Integrada à Saúde – CIAMS 

+ Descrição do serviço 

Os Centros Integrado de Atenção Médico Sanitária – CIAMS da capital são 

unidades mistas que possuem equipes médicas distintas e têm serviços de 

diferentes complexidades, incluindo os relativos à Atenção Primária, que 

devem ser agendados previamente. 

Para os exames existe a Solicitação de procedimento de Serviços, mais 

conhecido como chequinho. Os procedimentos de baixo e médio custo 

geralmente podem ser marcados na recepção da própria unidade. O pedido 

é cadastrado e a solicitação de procedimento sai na hora com os dados, 

como data e local, para realização do exame. 

Os exames de alto custo possuem um formulário específico que deve ser 

preenchido e levado ao departamento de Controle e Avaliação do Complexo 

Regulador. A autorização para esses exames é dada por um médico 

regulador. 

SAÚDE 
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A população terá acesso à uma Sala de Vacinação, com todas as vacinas 

previstas no Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, e 

poderá realizar atendimentos com cardiologistas, angiologistas, 

otorrinolaringologistas, pneumologistas, fonoaudiólogos e nutricionistas. 

Para atendimentos ambulatoriais, os pacientes deverão ser encaminhados 

por profissionais em unidades básicas. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Os CIAMS, além do atendimento ambulatorial feito com hora marcada, 

também recebem pacientes em estado de urgência e emergência. Cada 

unidade possui um quadro de profissionais próprio, bem como horários de 

funcionamento distintos. O atendimento é realizado levando em conta a 

gravidade do caso, ou seja, independe da ordem de chegada, podendo ser 

imediato. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Comparecimento espontâneo ao guichê de atendimento, munido de 

documentos de identificação pessoal, RG, CPF, comprovante de endereço, 

para confecção da guia de atendimento. 

Observação: se você não tiver documentos de identificação também será 

atendido na emergência 

+ Principais Etapas do Serviço 

1º Recepção 

2º Acolhimento com classificação de risco (Onde os pacientes são 

classificados em Vermelho, seguido dos pacientes classificados em 

Amarelo, e então dos pacientes classificados em Verde). 

3º Atendimento médico 

4º Alta e/ou transferência 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária – CIAMS da capital são 

unidades mistas que possuem equipes médicas distintas e têm serviços de 

diferentes complexidades, incluindo os relativos à Atenção Primária, que 

devem ser agendados previamente. 
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O usuário do SUS que mora em Goiânia e necessita de atendimento médico 

ambulatorial deve ligar gratuitamente para o Teleconsulta através do 

número 0800-646-1560. 

O usuário que necessita de atendimento de urgência ou emergência deve se 

dirigir para a Unidade de Saúde mais próxima de sua residência ou, em casos 

graves, entrar em contato com o SAMU Goiânia pelo 192. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Os pacientes podem buscar atendimento em um dos 04 (quatro) Centros 

Integrado de Atenção Médico Sanitária – CIAMS, de funcionamento 24 horas, 

ou no caso dos pacientes que moram em Goiânia e necessita de atendimento 

médico ambulatorial deve ligar gratuitamente para o Teleconsulta através do 

número 0800-646-1560. 

Acesse aqui, a lista com Endereço e Telefones de Unidades de Saúde 

  

Saúde te escuta 

A Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde é o canal de comunicação à 

sua disposição. Ao ouvir você nosso principal objetivo é garantir a melhoria 

constante dos serviços prestados aos cidadãos. 

Telefone: 0800-646-1510 

E-mail: ouvidoria@sms.goiania.go.gov.br 

 

 

 

Centro de Atenção Integrada à Saúde – CAPS 

+ Descrição do serviço 

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades específicas para 

atendimento a usuários com transtornos psiquiátricos e pessoas com 

necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. As unidades são 

responsáveis por organizar e regular a rede de atenção em saúde mental. O 

serviço comunitário funciona com porta aberta e de forma substitutiva aos 

hospitais psiquiátricos e tratamento via internação. 

SAÚDE 
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Os Caps dispõem de uma equipe multiprofissional que atua de forma 

interdisciplinar e acompanha os usuários com transtorno mental grave ou 

persistente e pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e 

outras drogas. Entre esses profissionais estão terapeutas ocupacionais, 

enfermeiros, musicoterapeutas, educadores físicos, médicos, psicólogos, 

assistentes sociais, artistas cênicos e arteterapeutas, além de trabalhadores 

administrativos e de apoio. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Para casos de urgência em que o usuário está em crise ou surto, a porta de 

entrada para atendimento é o Pronto Socorro Wassily Chuc. A unidade 

funciona 24h. Lá o paciente passa pela análise da equipe médica e, se 

necessário, fica em observação. Conforme o caso, ele é direcionado para 

acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) mais próximo 

de sua residência. 

Já em situações mais graves que exijam internação, o paciente é 

encaminhado para leitos conveniados ao SUS em hospitais psiquiátricos de 

Goiânia, onde receberá os devidos cuidados. 

Pronto Socorro Psiquiátrico Wassily Chuc 

Funcionamento: Todos os dias (incluindo sábados, domingos e feriados) 24h 

Endereço: Av. C 107 Q 310, 3333 – Jardim America, Goiânia – GO, 74255-

060 

Fone (s): (62) 3524-7607 

+ Principais Etapas do Serviço 

Os CAPS dispõem de uma equipe multiprofissional que atua de forma 

interdisciplinar e acompanha os usuários com transtorno mental grave ou 

persistente e pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e 

outras drogas. Entre esses profissionais estão terapeutas ocupacionais, 

enfermeiros, musicoterapeutas, educadores físicos, médicos, psicólogos, 

assistentes sociais, artistas cênicos e arte terapeutas, além de trabalhadores 

administrativos e de apoio. 

Pessoas que possuem problemas psiquiátricos em nível leve e moderado 

podem procurar atendimento em qualquer Unidade de Saúde para consulta. 
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Após a avaliação médica, se for verificada a necessidade de 

acompanhamento psiquiátrico é solicitada vaga no Ambulatório de 

Psiquiatria: 

Ambulatório Municipal de Psiquiatria – Endereço: Av. C-2, 589 – Jardim 

América, Goiânia – GO, 74265-020 

FONE: 3524-1690 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Os usuários com transtorno mental grave ou persistente e pessoas com 

necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas podem procurar 

diretamente os Caps ou serem encaminhados pelo Programa de Saúde da 

Família ou Unidades de Saúde para receber atendimento. A Saúde 

Municipal disponibiliza oito unidades que funcionam das 7h às 19h. 

Clique aqui para visualizá-las. 

Acesse aqui a lista de Unidades de Saúde 

A prática de internação de pessoas portadoras de transtornos mentais foi 

substituída por experiências de transformação através da assistência. As 

internações de curta permanência, quando necessárias, são feitas nos 

hospitais psiquiátricos de Goiânia conveniados ao SUS, após avaliação 

prévia do paciente no Pronto Socorro Psiquiátrico Wassily Chuc. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Caps Novo Mundo: Atende transtorno mental adulto e grupo de mulheres – 

Região Leste Funcionamento das 7 às 19h (2ª à 6ª feiras) 

Endereço: Av. Manchester, 2000 – Jardim das Aroeiras, Goiânia – GO, 

74703-010 

Fones: 3524-1804 

Caps Beija-Flor: Atende transtorno mental adulto – Região Sudoeste 

Funcionamento das 07 às 19h (2ª à 6ª feiras) 

Endereço: Alameda Presidente Baldomir, Chácaras 07 E 08, C-01 Jardim 

Presidente 

Fones: 3524-1646 e 3290-7665 

Caps Esperança: Atende transtorno mental adulto – Região Oeste 

Funcionamento das 7 às 19h (2ª à 6ª feiras) 

http://www.saude.goiania.go.gov.br/html/servicos/unidades/pop-unidades-caps.shtml
http://www.saude.goiania.go.gov.br/html/servicos/unidades/unidadesSaude.shtml
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Endereço: Rua Serra dos Órgãos, Qd. 48, Lts.33/34 Jardim Petropóles 

Fones: 3597-2214 e 3597-5040 

Caps Vida: Atende transtorno mental adulto – Região Sul Funcionamento 

das 7 às 19h (2ª à 6ª feiras) 

Endereço: Alameda Cel. Eugênio Jardim, 120 – St. Marista, Goiânia – GO, 

74175-100 

Fones: 3524-1650 e 3524-1651 

 

Caps Água Viva: Atende transtorno mental infantil – Região Sul 

Funcionamento das 7 às 19h (2ª à 6ª feiras) 

Endereço: R. Dona Mariquinha, s/n – Setor Negrão de Lima, Goiânia – GO, 

74605-125 

Fones: 3524-1660 e 3524-1661 

Caps Ad/Casa: Atende álcool e drogas adulto – Região Sul Funcionamento 

das 7 às 19h (2ª à 6ª feiras) 

Endereço: Rua 104 nº. 587 Setor Sul 

Fones: 3524-1739 e 3524-170 

Caps Girassol: Atende álcool e drogas (infanto-juvenil, até 14 anos) – 

Região Campinas/Centro Funcionamento: das 7 às 19h (2ª à 6ª feiras) 

Endereço: R. R-5 – St. Oeste, Goiânia – GO, 74125-070 

Fones: 3524-2489/ 3524-2419 

Caps Negrão de Lima: Atende álcool e drogas e transtornos mentais – 

Região Campinas/Centro 

Endereço: Rua Jules Veres, esquina com Dona Mariquinha, Qd. 24, Lotes 

9 e 10, Setor Negrão de Lima 

Fones: (62) 3202-5680 

Caps Noroeste: Região Noroeste Funcionamento das 7 às 19h (2ª à 6ª 

feiras) 

Endereço: Rua Vmr esquina com a Rua São Domingos Qd. 33/34 Lt. 01 nº. 

01 Vila Mutirão I 

Fone: 3524 – 3400 

  



  

275 

Pronto Socorro Psiquiátrico Wassily Chuc 

Funcionamento: Todos os dias (incluindo sábados, domingos e feriados) 

24h 

Endereço: Av. C 107 Q 310, 3333 – Jardim America, Goiânia – GO, 74255-

060 

Fone: (62) 3524-7607 

  

Ambulatório Municipal de Psiquiatria 

Endereço: Av. C-2, 589 – Jardim America, Goiânia – GO, 74265-020 

Fone: (62) 3524-1690 

 

 

 

 

Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária – 

CIAMS 

+ Descrição do serviço 

Os Centros Integrado de Atenção Médico Sanitária – CIAMS da capital são 

unidades mistas que possuem equipes médicas distintas e têm serviços de 

diferentes complexidades, incluindo os relativos à Atenção Primária, que 

devem ser agendados previamente. 

Para os exames existe a Solicitação de procedimento de Serviços, mais 

conhecido como chequinho. Os procedimentos de baixo e médio custo 

geralmente podem ser marcados na recepção da própria unidade. O pedido 

é cadastrado e a solicitação de procedimento sai na hora com os dados, 

como data e local, para realização do exame. 

Os exames de alto custo possuem um formulário específico que deve ser 

preenchido e levado ao departamento de Controle e Avaliação do Complexo 

Regulador. A autorização para esses exames é dada por um médico 

regulador. 

A população terá acesso à uma Sala de Vacinação, com todas as vacinas 

previstas no Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, e 

SAÚDE 
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poderá realizar atendimentos com cardiologistas, angiologistas, 

otorrinolaringologistas, pneumologistas, fonoaudiólogos e nutricionistas. 

Para atendimentos ambulatoriais, os pacientes deverão ser encaminhados 

por profissionais em unidades básicas. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Os CIAMS, além do atendimento ambulatorial feito com hora marcada, 

também recebem pacientes em estado de urgência e emergência. Cada 

unidade possui um quadro de profissionais próprio, bem como horários de 

funcionamento distintos. O atendimento é realizado levando em conta a 

gravidade do caso, ou seja, independe da ordem de chegada, podendo ser 

imediato. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Comparecimento espontâneo ao guichê de atendimento, munido de 

documentos de identificação pessoal, RG, CPF, comprovante de endereço, 

para confecção da guia de atendimento. 

Observação: se você não tiver documentos de identificação também será 

atendido na emergência 

+ Principais Etapas do Serviço 

1º Recepção 

2º Acolhimento com classificação de risco (Onde os pacientes são 

classificados em Vermelho, seguido dos pacientes classificados em Amarelo, 

e então dos pacientes classificados em Verde). 

3º Atendimento médico 

4º Alta e/ou transferência 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária – CIAMS da capital são 

unidades mistas que possuem equipes médicas distintas e têm serviços de 

diferentes complexidades, incluindo os relativos à Atenção Primária, que 

devem ser agendados previamente. 
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O usuário do SUS que mora em Goiânia e necessita de atendimento médico 

ambulatorial deve ligar gratuitamente para o Tele Consulta através do 

número 0800-646-1560. 

O usuário que necessita de atendimento de urgência ou emergência deve se 

dirigir para a Unidade de Saúde mais próxima de sua residência ou, em casos 

graves, entrar em contato com o SAMU Goiânia pelo 192. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Os pacientes podem buscar atendimento em um dos 04 (quatro) Centros 

Integrado de Atenção Médico Sanitária – CIAMS, de funcionamento 24 

horas, ou no caso dos pacientes que moram em Goiânia e necessita de 

atendimento médico ambulatorial deve ligar gratuitamente para o Tele 

consulta através do número 0800-646-1560. 

Acesse aqui, a lista com Endereço e Telefones de Unidades de Saúde 

  

Saúde te escuta 

A Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde é o canal de comunicação à 

sua disposição. Ao ouvir você nosso principal objetivo é garantir a melhoria 

constante dos serviços prestados aos cidadãos. 

Telefone: 0800-646-1510 

E-mail: ouvidoria@sms.goiania.go.gov.br 

 

 

 

Nota Fiscal de Serviços da Saúde 

+ Descrição do serviço 

Módulo Gerencial de Saúde, Acesso Registro, apenas para prestadores de 

serviços da Saúde, é necessário informar número do CNES, Usuário e Senha 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Serviço Online (clique aqui) 

 

 

SAÚDE 

SAÚDE 

http://www.saude.goiania.go.gov.br/docs/divulgacao/Lista_Completa.pdf
http://www4.goiania.go.gov.br/sistemas/saces/asp/saces00000f0.asp?sigla=modgs
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Centro de Saúde da Família – CSF 

+ Descrição do serviço 

O Centro de Saúde da Família (CSF) é uma unidade básica de saúde que 

atende pessoas numa área definida, para acompanhar os moradores e 

desenvolver um trabalho preventivo de saúde com a comunidade. 

O programa prioriza as ações de prevenção, promoção e recuperação da 

saúde das pessoas de forma integral e contínua. 

O atendimento é realizado nos Centros de Saúde da Família (CSF), 

direcionada à assistência em saúde às famílias através de equipes de 

profissionais médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes. 

Além do atendimento ambulatorial e em grupos específicos, as unidades 

também atendem urgências de menor complexidade e atendimento 

odontológico. Atualmente Goiânia possui 62 Centros de Saúde da Família 

instalados nos bairros com maior necessidade de serviços de saúde e onde 

existe maior número de famílias em situação de risco, realizam exames e 

consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames 

laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para 

especialidades e fornecimento de medicação básica. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

De acordo com as especificidades de cada procedimento ofertados. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Documento de identificação individual com foto; 

• Cartão Nacional do SUS. 

Observações: 

1) Para pessoas em situação de rua esses documentos não são 

exigidos; 

2) Recomenda-se levar o comprovante de residência (não obrigatório). 

+ Principais Etapas do Serviço 

O usuário do SUS que necessita de atendimento na rede de atenção básica 

à saúde deve se encaminhar diretamente para a CSF que abrange a sua 
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região. O encaminhamento também pode ser feito pela Equipe de Saúde da 

Família responsável pela comunidade. 

• Acolhimento/avaliação da mãe-bebê após alta na maternidade; 

• Promoção da Saúde e Práticas Integrativas em Saúde; 

• Controle do tabagismo, álcool e outras drogas; 

• Atenção à saúde da gestante, criança, adolescente, mulher, homem, LGBT 

e idoso; 

• Acompanhamento dos beneficiários do Programa Bolsa Família; 

• Acompanhamento de doenças crônicas, incluindo hipertensão e diabetes; 

• Teste diagnóstico, tratamento e acompanhamento de dengue, zika, febre 

amarela e outras viroses (transmissíveis por vetores – mosquitos); 

• Curativos, retirada de pontos, troca de sondas, suturas e pequenos 

procedimentos; 

• Planejamento familiar, colocação de DIU, entrega de preservativos 

(masculinos e femininos) e contraceptivos; 

• Coleta de exames laboratoriais; 

• Confecção de Cartão SUS; 

• Atendimento de pequenas urgências, como febre, dor de ouvido, dor de 

garganta, dor de cabeça, dor de dente, dor de barriga, enjoo e vômitos, 

diarreia, problemas com a amamentação, palpitação, mal estar, pequenos 

ferimentos, pressão alta, diabetes, pequenas queimaduras, mordedura ou 

arranhadura de animal, picada de insetos, urticária, unha encravada, troca 

de curativo, fraqueza, tremores, retirada de pontos, problemas com 

colesterol, problemas com álcool ou outras drogas, problemas menstruais, 

suspeita de gravidez, violência doméstica, ansiedade, depressão, suspeita 

de dengue, inchaço, e outros problemas que não colocam sua vida em risco. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Ao chegar a uma Unidade Básica de Saúde, você será acolhido por um 

profissional, que ouvirá seu relato de queixas ou necessidade de informações 

e, a partir disso, será avaliada a necessidade de atendimento imediato (casos 

agudos e de maior gravidade), procedimentos, vacinação, agendamento 

http://www.saude.goiania.go.gov.br/docs/divulgacao/Lista_Completa.pdf
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(para residentes na área de abrangência da equipe/unidade) ou 

referenciamento à unidade de saúde responsável pelo território no qual você 

reside. 

Ações como consultas, cadastro, visitas domiciliares, acompanhamento de 

condições como diabetes e hipertensão, acompanhamento do pré-natal, são 

realizadas pela sua equipe de referência. Assim, é necessário ser morador 

da área de abrangência da Unidade Básica de Saúde. Quando houver 

necessidade de consultas ou atendimentos com outros profissionais como: 

cardiologista, oftalmologista, ortopedista, neurologista, psiquiatra, entre 

outros, estas serão avaliadas pela equipe de saúde da família e 

encaminhadas e agendadas pelo profissional da UBS, se houver 

necessidade. Após a consulta você deve retornar à sua equipe de referência 

para continuidade do acompanhamento. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Para melhor atender as necessidades dos usuários, o atendimento é 

realizado de acordo com os programas de prevenção e promoção à saúde. 

As CSF prestam assistência específica à população de todas as idades 

(saúde da criança, saúde do adolescente, saúde da mulher, saúde do homem 

e saúde do idoso). As Unidades de Atenção Básica a Saúde da Família 

dispõe de equipes que ficam responsáveis por fazer o acompanhamento do 

usuário e da família dele. 

Para ser incluído na Estratégia de Saúde da Família, basta comparecer a 

unidade mais próxima de sua casa ou aguardar a visita do Agente. Confira 

os endereços das unidades. 

  

Saúde te escuta 

A Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde é o canal de comunicação à 

sua disposição. Ao ouvir você nosso principal objetivo é garantir a melhoria 

constante dos serviços prestados aos cidadãos. 

Telefone: 0800-646-1510 

E-mail: ouvidoria@sms.goiania.go.gov.br 

 

http://www.saude.goiania.go.gov.br/docs/divulgacao/Lista_Completa.pdf
http://www.saude.goiania.go.gov.br/docs/divulgacao/Lista_Completa.pdf


  

281 

  



  

282 

 

 

Salas de Vacina em Goiânia 

+ Descrição do serviço 

A divisão de Imunização é responsável pela realização das campanhas de 

vacinação em Goiânia. Gerencia o controle, a distribuição e a utilização de 

imunobiológicos, além de oferecer assessoria técnica aos Distritos Sanitários 

e Unidades de Saúde em Goiânia. O SUS oferece aos cidadãos todas as 

vacinas do Calendário Básico de Vacinação, conforme a faixa etária indicada. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

De acordo com a demanda do serviço, atendimento realizado por ordem de 

chegada. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Com o cartão em mãos, a equipe de vacinação agiliza o atendimento e evita 

filas, principalmente durante as campanhas. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Através do Calendário Básico de Vacinação é possível saber todas as 

informações necessárias sobre quais vacinas tomar em cada fase da vida. O 

Calendário Básico de Vacinação é dividido em três eixos: da criança, do 

adolescente e do adulto e idoso. 

As vacinas podem ser tomadas nos postos de vacinação durante as 

campanhas ou em qualquer Unidade de Saúde fora desse período. 

LISTA DOS POSTOS DE VACINAÇÃO DE GOIÂNIA 

+ Formas de Prestação do Serviço 

As vacinas podem ser tomadas nos postos de vacinação durante as 

campanhas ou em qualquer Unidade de Saúde fora desse período. 

Logo após o nascimento, todos os bebês são vacinados contra a hepatite 

B ainda na maternidade, através do Programa de Vacinação em 

maternidades públicas e conveniadas de Goiânia. 

Existe imunização para filhos de mães portadores do vírus da hepatite B, 

nas primeiras 12 horas de vida os filhos de mães portadores do vírus 

SAÚDE 

http://www.saude.goiania.go.gov.br/docs/divulgacao/Calend%C3%A1rio%20Nacional%20de%20Vacina%C3%A7%C3%A3o%20-%20divulga%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.saude.goiania.go.gov.br/docs/secretaria/imunizacaoCalendarioBasico.pdf
http://www.saude.goiania.go.gov.br/docs/divulgacao/Lista_salas_vacina_Goiania_HORARIO_FUNCIONAMENTO.pdf
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da hepatite B recebem imunoglobulina anti-hepatite B, evitando a 

ocorrência de contaminação de mãe para filho durante a amamentação. 

Secretaria oferece o serviço de vacinação Extra-Muro, que tem como 

objetivo vacinar os servidores de empresas em geral. 

As vacinas oferecidas na vacinação Extra-Muro são: 

– Hepatite B (menores de 30 anos e grupos específicos) 

– dT (Difteria e Tétano) 

– TV (Tríplice Viral – contra sarampo, caxumba e rubéola) 

– FA (Febre Amarela) 

Caso o usuário não seja vacinado na idade determinada (vacina após a 

idade), ele pode se vacinar se apresentar um quadro clínico diferenciado 

comprovado por relatório médico. Essa vacinação é feita nos Centros de 

Referência Imunobiólogicos Especias (CRIE). Em Goiânia, o CRIE se 

localiza no Hospital Materno Infantil (HMI), Rua R-7 esquina com 

Perimetral S/N°, Setor Oeste. Telefone: 3201-3311. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Confira aqui a lista dos postos de vacinação atualizada em Setembro de 

2019, LISTA DOS POSTOS DE VACINAÇÃO DE GOIÂNIA. 

  

Saúde te escuta 

A Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde é o canal de comunicação à 

sua disposição. Ao ouvir você nosso principal objetivo é garantir a melhoria 

constante dos serviços prestados aos cidadãos. 

Telefone: 0800-646-1510 

E-mail: ouvidoria@sms.goiania.go.gov.br 

 

  

http://www.saude.goiania.go.gov.br/docs/divulgacao/Lista_salas_vacina_Goiania_HORARIO_FUNCIONAMENTO.pdf


  

284 

 

 

Laudo Digital 

+ Descrição do serviço 

Acesso Restrito, apenas para Servidores da Secretaria, é necessário 

informar número da Matrícula e Senha, Diretoria de Urgência/Coordenação 

de Laudos, 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Serviço Online (clique aqui) 

 

 

 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – 

SAMU 192 

+ Descrição do serviço 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) tem como objetivo 

chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência 

ou emergência que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo à morte. 

São urgências situações de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, 

pediátrica, psiquiátrica, entre outras. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

As ambulâncias do SAMU 192 são distribuídas estrategicamente, de modo a 

otimizar o tempo-resposta entre os chamados da população e o 

encaminhamento aos serviços hospitalares de referência. A prioridade é 

prestar o atendimento à vítima no menor tempo possível, inclusive com o 

envio de médicos conforme a gravidade do caso. As unidades móveis podem 

ser ambulâncias, motolâncias, ambulanchas ou aeromédicos, conforme a 

disponibilidade e necessidade de cada situação, sempre no intuito de garantir 

a maior abrangência possível. 

 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

SAÚDE 

SAÚDE 

http://www4.goiania.go.gov.br/sistemas/saces/asp/saces00000f0.asp?sigla=sisld
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Antes de efetuar a ligação para o 192, procure saber detalhes sobre o 

estado do paciente: dores intensas, dificuldades de respirar e se corre o 

risco de vida. Também é essencial ter o endereço correto de onde está a 

vítima e pontos de referência. Assim, você contribui com informações mais 

exatas para a análise do médico regulador e acelera a chegada da viatura, 

caso necessário. 

+ Principais Etapas do Serviço 

A ligação é atendida na Central de Regulação por um teleatendente médico, 

que pergunta o quadro clínico do paciente, local da ocorrência, nome da 

vítima e contatos da vítima. Identificado o problema, o médico regulador 

analisa o caso específico e passa orientações sobre como agir à situação. 

A partir das informações apuradas e conforme a gravidade da situação, o 

médico regulador envia uma viatura ou uma motolância para o local. Se for 

um caso de menor gravidade no qual o paciente não corra risco de vida, o 

médico regulador resolve com sucesso a situação com orientações dadas ao 

telefone. 70% dos casos são resolvidos dessa maneira. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Veja quando chamar o SAMU 

• Na ocorrência de problemas cardio-respiratórios; 

• Intoxicação exógena e envenenamento; 

• Queimaduras graves; 

• Na ocorrência de maus tratos; 

• Trabalhos de parto em que haja risco de morte da mãe ou do feto; 

• Em tentativas de suicídio; 

• Crises hipertensivas e dores no peito de aparecimento súbito; 

• Quando houver acidentes/traumas com vítimas; 

• Afogamentos; 

• Choque elétrico; 

Acidentes com produtos perigosos; 

• Suspeita de Infarto ou AVC (alteração súbita na fala, perda de força em um 

lado do corpo e desvio da comissura labial são os sintomas mais comuns); 
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• Agressão por arma de fogo ou arma branca; 

• Soterramento, Desabamento; 

• Crises Convulsivas; 

• Transferência inter-hospitalar de doentes graves; 

• Outras situações consideradas de urgência ou emergência, com risco de 

morte, sequela ou sofrimento intenso. 

Quando não chamar o SAMU 192 

• Febre prolongada; 

• Dores crônicas; 

• Vômito e diarreia; 

• Levar pacientes para consulta médica ou para realizar exames; 

• Transporte de óbito; 

• Dor de dente; 

• Transferência sem regulação médica prévia; 

• Trocas de sonda; 

• Corte com pouco sangramento, 

• Entorses; 

• Cólicas renais; 

• Transportes inter-hospitalares de pacientes de convênio; 

• Todas as demais situações onde não se caracterize urgência ou emergência 

médica. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

As ligações são gratuitas, feitas pelo número 192. O SAMU 192 realiza os 

atendimentos em qualquer lugar e conta com equipes que reúne médicos, 

enfermeiros, auxiliares de enfermagem e condutores socorristas. 

• residências; 

• locais de trabalho; 

• vias públicas. 
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Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e 

Mobilidade 

 

 

 

Cartão de Estacionamento para Vaga Especial – 

Idoso / Pessoa com deficiência 

+ Descrição do serviço 

Trata-se de uma Autorização Especial para o estacionamento de veículos 

conduzidos por idosos, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida 

ou que os transportem em estacionamentos públicos e particulares de uso 

coletivo, em vagas especiais devidamente sinalizadas para este fim. 

Nas vagas especiais, em área de estacionamento rotativo pago denominadas 

Área Azul, além do Cartão Idoso, o usuário deverá utilizar também a folha 

Área Azul. 

Nas vagas especiais nos estacionamentos particulares de uso coletivo, o 

usuário deverá usar o Cartão do Idoso, sendo que a cobrança pelo 

estacionamento ficará a critério do próprio estabelecimento. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

A partir de 15 dias da solicitação no site da Prefeitura de Goiânia 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Idoso – ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos 

Pessoas com Deficiência ou Pessoa com Mobilidade Reduzida (gestantes, 

obesos, etc.) – Ter restrição da deficiência ou mobilidade reduzida, 

comprovada mediante atestado médico. 

Ambos devem residir no Município de Goiânia. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Emissão da 1ª (primeira) via do Cartão de Estacionamento para Vaga 

Especial 

Idoso 

• Acessar o link de acesso ao serviço ou clique aqui. 

Trânsito e Mobilidade 



  

288 

• Preencher os campos de “Solicitar Benefício”. 

• Anexar, nos devidos espaços, cópias do RG, CPF ou Carteira Nacional de 

Habilitação CNH) – se condutor – e comprovante recente de endereço em 

Goiânia. 

• Indicar em qual unidade de atendimento da Prefeitura de Goiânia, a 

credencial deverá ser retirada. 

Pessoa com Deficiência ou Pessoa com Mobilidade Reduzida (gestantes, 

obesos, etc.) 

• Acessar o link de acesso ao serviço ou clique aqui. 

• Preencher os campos de “Solicitar Benefício”. 

• Anexar, nos devidos espaços, cópias do RG, CPF ou Carteira Nacional de 

Habilitação CNH) – se condutor – e comprovante recente de endereço em 

Goiânia. 

• Anexar atestado médico, emitido por médico inscrito no CRM, com 

especificações do CID e finalidade ou CNH que já conste no seu verso a 

restrição da deficiência ou mobilidade reduzida. 

• Indicar em qual unidade de atendimento da Prefeitura de Goiânia, a 

credencial deverá ser retirada. 

 Revalidação do Cartão de Estacionamento para Vaga Especial 

Idoso 

• Acessar o link de acesso ao serviço ou clique aqui. 

• Preencher os campos de “Solicitar Revalidação”. 

• Anexar, nos devidos espaços, cópias do RG, CPF ou Carteira Nacional de 

Habilitação CNH) – se condutor – e comprovante recente de endereço em 

Goiânia. 

• Indicar em qual unidade de atendimento da Prefeitura de Goiânia, a 

credencial deverá ser retirada. 

Pessoa com Deficiência ou Pessoa com Mobilidade Reduzida (gestantes, 

obesos, etc.) 

• Acessar o link de acesso ao serviço ou clique aqui. 

• Preencher os campos de “Solicitar Revalidação”. 
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• Anexar, nos devidos espaços, cópias do RG, CPF ou Carteira Nacional de 

Habilitação CNH) – se condutor – e comprovante recente de endereço em 

Goiânia. 

• Anexar atestado médico, emitido por médico inscrito no CRM, com 

especificações do CID e finalidade ou CNH que já conste no seu verso a 

restrição da deficiência ou mobilidade reduzida. 

• Indicar em qual unidade de atendimento da Prefeitura de Goiânia, a 

credencial deverá ser retirada. 

Emissão de 2ª (segunda) via do Cartão de Estacionamento para Vaga 

Especial 

Em caso de perda/extravio, roubo ou furto da credencial, o interessado 

deverá providenciar o boletim de ocorrência policial, em seguida deverá: 

Idoso 

• Acessar o link de acesso ao serviço ou clique aqui. 

• Preencher os campos de “Solicitar 2ª via”. 

• Anexar, nos devidos espaços, cópias do RG, CPF ou Carteira Nacional de 

Habilitação CNH), se condutor, comprovante recente de endereço em 

Goiânia e boletim de ocorrência específico, além de efetuar o pagamento 

da taxa de emissão de 2ª via de documentos diversos/SMT, gerada pelo 

próprio sistema. 

• Indicar em qual unidade de atendimento da Prefeitura de Goiânia, a 

credencial deverá ser retirada. 

Pessoa com Deficiência ou Pessoa com Mobilidade Reduzida (gestantes, 

obesos, etc.) 

• Acessar o link de acesso ao serviço ou clique aqui. 

• Preencher os campos de “Solicitar 2ª via”. 

• Anexar, nos devidos espaços, cópias do RG, CPF ou Carteira Nacional de 

Habilitação CNH), se condutor, comprovante recente de endereço em 

Goiânia e boletim de ocorrência específico, além de efetuar o pagamento 

da taxa de emissão de 2ª via de documentos diversos/SMT, gerada pelo 

próprio sistema. 
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• Anexar atestado médico, emitido por médico inscrito no CRM, com 

especificações do CID e finalidade ou CNH que já conste no seu verso a 

restrição da deficiência ou mobilidade reduzida. 

• Indicar em qual unidade de atendimento da Prefeitura de Goiânia, a 

credencial deverá ser retirada. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

• Em caso de representante legal, o responsável deverá apresentar 

procuração com reconhecimento de firma e demais documentos do (a) 

idoso (a) no ato da retirada do documento na unidade de atendimento 

indicado na solicitação. 

• Após concluir a solicitação do cartão especial de estacionamento via 

internet, o (a) solicitante poderá verificar o andamento clicando na opção 

“Acompanhar Solicitação” presente na mesma página que fez o pedido. 

Nesta opção poderão ser verificadas todas as informações relacionadas à 

solicitação, inclusive quando o (a) solicitante poderá comparecer ao local 

de atendimento escolhido para retirar a credencial. 

• Caso o (a) beneficiário (a) necessite realizar a solicitação do cartão 

especial de estacionamento presencialmente, ele ou ela poderá 

comparecer às unidades de Atende Fácil da Prefeitura e solicitar o serviço 

junto ao guichê da SMT. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Link de acesso ao serviço. 

Unidades de atendimento da Prefeitura de Goiânia que a credencial poderá 

ser retirada: 

VAPT-VUPT 

CAMPINAS – Av. Anhanguera, 7840 –   Setor Campinas, Goiânia – GO 

ATENDE FÁCIL 

PAÇO MUNICIPAL – Endereço: Av. do Cerrado, 999 – Park Lozandes, 

Goiânia – GO 

SHOPPING CIDADE JARDIM – Av. Nero Macedo, 400 – Cidade Jardim, 

Goiânia – GO 
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ESTAÇÃO FERROVIÁRIA – Av. Goiás, 1799 –   Setor   Central, Goiânia – 

GO 

 

 

 

Recurso Administrativo de Multas 

+ Descrição do serviço 

O recurso administrativo é o meio legal para contestar uma autuação de 

trânsito recebida. O motorista pode entrar com três recursos junto à SMT: 

Defesa Prévia, recurso em 1ª instância e recurso em 2ª instância (Jari), 

sendo que a Defesa Prévia pode ser acionada quando o motorista é 

notificado da autuação e os recursos em 1ª e 2ª instâncias depois que foi o 

condutor foi penalizado com multa e perda de pontos na CNH. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

60 dias em média a partir da entrada do recurso junto à Prefeitura de Goiânia. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Defesa Prévia: 

• Cópia da notificação da infração 

• Cópia da CNH 

• Cópia do documento do veículo (CRVL) 

• Requerimento próprio para recurso de Defesa Prévia 

Recurso em 1ª e 2ª instância (Jari): 

• Cópia da Penalidade 

• Copia CNH 

• Cópia do documento do veículo (CRVL) 

• Defesa escrita de próprio punho, digitalizada ou em formulários próprios, 

assinada como na CNH e datada 

+ Principais Etapas do Serviço 

Defesa Prévia 

O proprietário ou condutor do veículo é autuado e notificado. 

Trânsito e Mobilidade 
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Preenche um requerimento próprio para recurso de Defesa Prévia disponível 

no site da Prefeitura de Goiânia, nos postos da Prefeitura no Vapts Vupts ou 

Atende Fácil. 

Leva o requerimento e a cópia dos documentos exigidos a um posto da 

Prefeitura no Vapts Vupts ou Atende Fácil. 

É gerado um número de protocolo que pelo qual ele pode acompanhar o 

processo pelo site, pelo telefone (62) 3524-1296 ou pessoalmente. 

Recursos em 1ª e 2ª instâncias (Jari) 

O proprietário ou condutor do veículo é penalizado por uma infração de 

trânsito. 

Ele elabora a sua defesa. 

Leva o documento de sua defesa e as cópias dos documentos exigidos a um 

posto da Prefeitura no Vapts Vupts ou Atende Fácil. 

É gerado um número de protocolo que pelo qual ele pode acompanhar o 

processo pelo site, pelo telefone (62) 3524-1230 ou pessoalmente. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Pessoalmente nos postos de Atendimento da Prefeitura. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Telefone: 3524-1296 – Recurso de Defesa Prévia 

Telefone: 3524-1230 – Recursos em 1ª e 2ª Instância (Jari) 

 

 

 

e-BAT – Boletim de Acidente de Trânsito 

+ Descrição do serviço 

Registro, consulta e impressão de Boletim de Acidente de Trânsito 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

O registro on-line do acidente será analisado em até 72 horas úteis pela SMT. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do condutor; 

• CRLV (Certificado de registro e licenciamento de veículo); 

• Dados do local do acidente (endereço), data e horário do fato; 

Trânsito e Mobilidade 
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• Endereço de e-mail; 

• Numero de telefone para contato; 

• Nº do Boletim (Fornecido ao finalizar o registro do boletim); 

• Ano da Ocorrência; 

• CPF do Condutor do veículo; 

+ Principais Etapas do Serviço 

• O registro deve ser realizado pelo condutor envolvido. 

• Caso o acidente tenha mais de um envolvido, cada parte deverá registrar 

individualmente. 

• Não é cobrado nenhuma taxa pelo serviço. 

• O registro do acidente e a impressão do boletim são feitos pela internet. 

• O preenchimento do formulário não implica na geração do boletim. 

• O registro on-line do acidente será analisado em até 72 horas úteis pela 

SMT. 

• Se seu registro foi homologado você poderá fazer a impressão do boletim. 

• Caso seu registro seja cancelado, verifique o campo que ocasionou esse 

fato e informe os dados corretos, pois assim ele será analisado 

novamente. 

• Caso você já tenha imprimido seu boletim e as demais partes envolvidas 

façam o registro, seu boletim poderá ser aditado. Com isso você pode 

imprimir novamente seu boletim constando o registro dos demais 

envolvidos. 

• É possível incluir até 4 fotos do acidente (opcional), cada imagem deverá 

ter no máximo 2MB. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

• O registro do acidente e a impressão do boletim são feitos pela internet. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

via email: ebat@smt.goiania.go.gov.br 

 

 Trânsito e Mobilidade 
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Ressarcimento de multas de trânsito pagas 

+ Descrição do serviço 

O motorista que foi multado por infração de trânsito e teve seu recurso 

administrativo acolhido pela JARI ou pelo CETRAN ou ainda pagou a multa 

em duplicidade pode solicitar o ressarcimento de multa. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

40 dias a partir da solicitação 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Cópia Carteira de Identidade e CPF 

• Cópia CNH 

• Comprovante endereço 

• Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV 

• Cópia da notificação da decisão da Jarí 

• Comprovante pagamento da multa 

+ Principais Etapas do Serviço 

• O interessado deverá preencher o Formulário para Ressarcimento de 

Multas, disponível no site da Prefeitura de Goiânia, ou escrever a 

solicitação de próprio punho; 

• Com os documentos necessários e o formulário protocolar o pedido em 

qualquer das lojas de atendimento da Prefeitura de Goiânia; 

• Acompanhar a tramitação da solicitação por meio do número de protocolo 

gerada pelo site da Prefeitura ou pelo telefone. 

 

 

 

Estacionamento Rotativo – Área Azul 

+ Descrição do serviço 

A Área Azul é um estacionamento rotativo que visa, além de uma melhor 

ordenação dos veículos nas vias, a democratização do espaço público e a 

valorização do cidadão e do comércio. 

Trânsito e Mobilidade 
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+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Adquirir um bilhete de área Azul em um dos postos de venda no valor 

R$1,50 para uma hora e de R$ 2,50 para duas horas. 

• Postos de vendas 

• Adquira sempre cartões Área Azul em lojas credenciadas e identificadas 

com o selo ‘Temos Área Azul’. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Adquirir o bilhete de Área Azul 

• Preencher com a data e horário que estacionou 

• Colocar o bilhete no lado de dentro do parabrisa, em local visível 

• Retornar dentro do prazo previsto para retirar o veículo da vaga ou colocar 

outro bilhete de Área Azul 

Observação: 

O veículo que permanecer na vaga por mais tempo, que o período permitido 

pelo bilhete (2 horas), está sujeito a multa; 

Nas vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência é obrigatório o 

uso do bilhete da Área Azul, juntamente com seu respectivo cartão, de Idoso 

e/ou de Portador de Necessidade Especial, que comprovem o direito ao 

estacionamento. Os cartões são emitidos pela SMT; 

– Motocicletas não pagam estacionamento, mas só poderão estacionar nas 

áreas específicas; 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Área Azul – Campinas 

Vagas: 1979 vagas (48 para pessoas idosas e 31 para pessoa com 

deficiência) 

Nas ruas: Jaraguá, Quintino Bocaiúva, Rio Verde, Benjamin Constant, Santa 

Luzia, Ipameri, Pouso Alto, Senador Jaime 

Nas avenidas: Alberto Miguel, Honestino Guimarães, São Paulo, Minas 

Gerais e Anhanguera 

Área Azul – Centro 

Vagas: 1712 (28 para pessoas idosas e 46 para pessoa com deficiência) 
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Nas ruas: Rua 1, Rua 2, Rua 3, Rua 4, Rua 6, Rua 7, Rua 8, Rua 9 e Rua 

23 

Nas avenidas: Avenida Araguaia, Avenida Goiás, Avenida Anhanguera e 

Avenida Tocantins 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Em caso de dúvida, procure um agente de trânsito ou um ponto de venda 

 

 

 

Formulário de Identificação do Condutor Infrator 

+ Descrição do serviço 

Sendo a infração de responsabilidade do condutor, quando este não for 

identificado no ato do cometimento da infração, o proprietário do veículo 

poderá apresentá-lo por meio do Formulário de Identificação do Condutor 

Infrator conforme artigo 5º da Resolução 619/2016 do CONTRAN. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

De acordo com o artigo 257, §7º do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, 

após a notificação de autuação, o proprietário do veículo terá 15 (quinze) 

dias de prazo para apresentar o Formulário de Identificação de Condutor 

Infrator e demais documentos. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

A indicação do condutor infrator somente será acatada e produzida seus 

efeitos legais se o formulário (FICI) estiver corretamente preenchido, sem 

rasuras, com as assinaturas originais e idênticas aos respectivos 

documentos de identificação, acompanhado, no mínimo, dos seguintes 

documentos, de acordo com o artigo 5º, inciso IX, da Resolução 619/2016 

do CONTRAN: 

• Formulário de Identificação de Condutor Infrator. 

• Documento de identificação pessoal do proprietário do veículo ou seu 

representante legal – cópia simples. 

• Notificação de autuação ou espelho da notificação. 

Trânsito e Mobilidade 
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• Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor infrator e proprietário 

– cópia simples. 

• Se o proprietário for pessoa jurídica, apresentar os atos constitutivos da 

empresa e cópia do documentos de identificação do seu representante 

legal. 

Observação: As cópias dos documentos devem ser legíveis, permitindo a 

conferência das informações e assinaturas prestadas no Formulário de 

Identificação de Condutor Infrator. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Endereço para entrega do Formulário de Indicação do Condutor Infrator – 

FICI: Atende Fácil (Prefeitura de Goiânia) ou por correio – Av. Laudelino 

Gomes Nr. 250 Setor Bela Vista – Goiânia/GO – Cep:74830-090. 
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Agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia 

 

 

 

Policiamento Preventivo e Comunitário 

+ Descrição do serviço 

Policiamento Preventivo nas escolas, cmeis, cais, upas, praças e prédios 

públicos municipais. Defesa Civil, Programas Sociais e palestras de 

prevenção às drogas e violência doméstica. Mulher mais Segura trabalhando 

com medidas protetivas. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Trabalhamos sob demanda. Exceção aos serviços solicitados via ofício. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Trabalhamos de forma Proativa e Reativa, ou seja, atendemos solicitações 

direta do cidadão via telefone 153 ou por solicitação via Ofício. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Identificar a ocorrência, nome da pessoa que está ligando e endereço do 

local da ocorrência. 

• Ligar no telefone 153 da Guarda Civil Metropolitana. 

• Se for Ofício colocar a data, endereço e tipo do evento. 

• Encaminhar ofício para secretaria geral da Guarda Civil Metropolitana. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Através de viaturas no local, orientação por telefone e apresentação in loco. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Através da nossa Ouvidoria no telefone: 0800 643153. 

 

  

Segurança 
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Agência de Regulação de Goiânia 

 

 

 

Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços 

Públicos 

+ Descrição do serviço 

A Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos de 

Goiânia – ARG, presta seus serviços, de acordo com Decreto Lei Municipal 

nº 9.753, de 12 de fevereiro de 2016, conforme descrição a seguir:À ARG 

compete o acompanhamento, regulação, controle e fiscalização dos serviços 

públicos concedidos, permitidos ou autorizados, de competência municipal e, 

por delegação, os de competência federal e estadual, especialmente: 

• Apurar irregularidades na prestação de serviços públicos objetos de 

sua regulação, controle ou fiscalização; 

• Prestar as orientações necessárias à boa qualidade na prestação de 

serviços públicos; 

• Exercer a moderação e solucionar conflitos de interesses relacionados 

aos contratos de concessão, permissão ou autorização de serviços 

públicos; 

• Acompanhar e controlar as tarifas dos serviços públicos, objeto de 

concessão, permissão ou autorização; 

• Decidir sobre pedidos de revisão, promover estudos e aprovar os 

ajustes tarifários, tendo como objetivos a modicidade das tarifas e a 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos; 

• Promover o estudo, acompanhamento e auditoria relativos à qualidade 

dos serviços públicos objetos de sua regulação; 

• Intervir em empresa ou organização titular de concessão, permissão 

ou autorização, com vistas a garantir qualidade, regularidade e 

continuidade na prestação dos serviços; 

OUVIDORIA E ATENDIMENTO 
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• Promover, organizar, homologar, cancelar e extinguir contratos de 

concessão, permissão, ou atos de autorização; 

• Arrecadar e aplicar suas próprias receitas, podendo contratar serviços 

técnicos especializados necessários as suas operações; 

• Avaliar planos e programas de investimentos de prestadores de 

serviços públicos, seu desempenho econômico-financeiro, podendo 

inclusive requisitar informações e empreender diligências necessárias 

ao cumprimento de suas atribuições; 

• Cumprir e fazer cumprir a legislação específica referente aos serviços 

concedidos, permitidos ou autorizados, bem como regular a prestação 

desses serviços e metas estabelecidas, por meio da fixação de 

normas, recomendações e procedimentos técnicos; 

• Acompanhar, regular, controlar e fiscalizar os serviços de competência 

do Município, de acordo com os padrões e as normas estabelecidos 

nos regulamentos e contratos de concessão, permissão ou 

autorização, apurando e aplicando as sanções cabíveis; 

• Arestar orientações necessárias aos ajustes na prestação dos 

serviços e, se for o caso, ordenar providências visando o término de 

infrações e do descumprimento de obrigações legais ou contratuais, 

fixando prazo para os seus cumprimentos; 

• Manter atualizados sistemas de informações sobre os serviços 

regulados, visando apoiar e subsidiar estudos e decisões sobre o 

setor; 

• Analisar e emitir pareceres sobre propostas de legislação e normas 

que digam respeito à regulação, ao controle e à fiscalização dos 

serviços públicos por ela regulados, controlados e fiscalizados; 

• Propor à autoridade competente planos e propostas de concessão, 

permissão ou autorização de serviços públicos; 

• Orientar os demais órgãos e entidades da Administração Pública 

Municipal na preparação, montagem e execução de processos para 

delegação da prestação dos serviços por meio de concessão, 

permissão ou autorização, visando garantir a organicidade e 
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compatibilidade daqueles processos com as normas e práticas 

adequadas de regulação, controle e fiscalização dos serviços; 

• Acompanhar a evolução e tendências das demandas pelos serviços 

regulados, controlados e fiscalizados nas áreas delegadas a terceiros, 

públicos ou privados, visando identificar e antecipar necessidades de 

investimentos em programas de expansão; 

• Requisitar informações e providências necessárias ao cumprimento 

da lei aos órgãos públicos, fundações, autarquias e empresas públicas 

estatais e privadas, guardando o sigilo legal, quando for o caso, bem 

como determinar diligências que se façam necessárias ao exercício de 

suas atribuições; À ARG aplicará as sanções pertinentes ao Ente 

Regulado nos casos de: 

o Não observância da legislação vigente; 

o Não cumprimento dos contratos de concessão, permissão ou 

de atos de autorização. A ARG poderá, mediante parecer do 

Conselho de Gestão e Regulação (CGR), firmar acordos 

judiciais nos processos relativos ao não cumprimento das 

normas de regulação dos serviços públicos delegados. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

As solicitações dos serviços de fiscalização/reclamação/sugestão/denúncia 

de irregularidades entre outros, de Ente Regulado, poderão ocorrer em 

qualquer época do ano, bastando entrar em contato com a Ouvidoria da ARG, 

pelo telefone: 3524-3091, em horário comercial (8h às 12h e 14h às 18h – de 

segunda a sexta-feira). 

Os prazos são: 

• Análise: 15 dias 

• Devolutiva: 05 dias 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

As solicitações de interveniências da ARG quanto à prestação dos serviços, 

poderão ser feitas pelo telefone (62) 3524-3091 ou via e-mail: 

argoiania@gmail.com. 
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• Os requisitos necessários para a solicitação dos serviços da ARG são: 

• Nome completo do cidadão/solicitante 

• CPF 

• Telefones para contato 

• E-mail 

• Ente Regulado a ser acionado (a) 

• Tipo do pedido (fiscalização / reclamação / sugestão / denúncia de 

irregularidades entre outros) 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Recebimento do pedido/processo por parte da Ouvidoria; 

• Verificação de pertinência; 

• Sobre a pertinência: a. Se não for pertinente, encerra-se o processo e 

comunica-se ao interessado sobre a não pertinência; b. Se for pertinente, 

intima-se o responsável; 

• Define-se prazo para apresentação de defesa; 

• Comunica-se o prazo estimado, ao interessado, para resposta à 

pendência; 

• Acompanha-se o desenrolar do pedido/processo conforme prazo 

estabelecido; 

• Informa-se ao interessado a resposta final; 

• Estabelecem-se os critérios de interveniências (se o caso pedir); 

• Encerra-se o processo e arquiva-se o pedido/solicitação. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

ARG – Agência de Controle, Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos 

de Goiânia  

Sede 

Responsável: Paulo César Pereira – Presidente 

Endereço: Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço 

Municipal) Av. do Cerrado nº 999 – Park Lozandes, Bloco C, 2º. Andar – 

Goiânia – GO CEP 74884-900 

Fone: (62) 3524-32091 
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E-mail: argoiania@gmail.com 

Horário de Funcionamento: 8h às 18h (segunda a sexta-feira) 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

* lista de telefones e ramais 

• Secretaria geral (62) 3524-3091 

• Chefia da advocacia setorial (62) 3524-3091 

• Diretoria de administração e finanças (62) 3524-6324 

• Diretoria de regulação (62) 3524-3091 

• Diretoria de fiscalização e controle -Ouvidoria (62) 3524-3091 

As manifestações deverão ser encaminhadas por telefone, via e-mail ou por 

documentos impressos encaminhados para o endereço anteriormente citado. 

Caso o assunto requeira a abertura de processo, o registro da manifestação 

não deverá ser feito exclusivamente por telefone. 
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Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer 

 

 

 

Promoção de Eventos 

+ Descrição do serviço 

Abertura de processo de eventos esportivos em vias públicas: 

– Agendamento de eventos esportivos realizados em logradouro público no 

Calendário de Eventos do Município, 

– Controle do Calendário de Eventos do Município, 

– Orientação aos organizadores quanto aos procedimentos para abertura de 

processo de eventos no município, 

– Coleta de documentos referentes ao uso de via e envio à SMT; 

Apoio e parceria a evento: 

– Acolhimento de solicitações de apoio e parceria a eventos da gestão pública 

municipal e de terceiros, 

– Análise de projetos, 

– Apoio a eventos através da intermediação de ações junto a Prefeitura, 

– Apoio a eventos através de cessão de materiais (cones, cadeiras, mesas, 

tendas, entre outros), 

– Apoio a eventos através de disponibilização de recursos humanos; 

Organização de eventos: 

– Planejamento, promoção e organização de eventos da AGETUL e, quando 

solicitado, apoio a eventos realizados pela Prefeitura, como: Mutirão, Circuito 

de Corrida nos Parques de Goiânia, Corrida do Trabalhador, Circuito Rei das 

Pistas de Skate, Natal na Praça Tamandaré, Dia da Criança, Aniversário de 

Goiânia, Dia das Mães, Dia da Mulher, entre tantos outros, 

Vistoria, análise e parece: 

– Análise de projetos encaminhados à agência através de verbas de gabinete 

quanto a sua relevância e impacto junto à comunidade, 

– Fazer vistoria durante a realização do evento para verificar a aplicação dos 

recursos solicitados, 

Turismo e Lazer 
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– Emitir parecer referente aos projetos encaminhados a análise. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Programas de eventos periódicos, contemplados no calendário oficial do 

município; 

Programas de eventos periódicos, de acordo com solicitações externas. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Eventos: 

• Solicitação e agendamento no departamento de eventos da Agetul, via 

contato telefônico, e-mail e presencial; 

• Orientações sobre documentações para realização de eventos. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Solicitação e apresentação de projeto executivo 

• Analise de viabilidade 

• Agendamento 

• Cronograma de prazos para a juntada de documentação 

• Apresentação de plano de trabalho com programações e cronogramas de 

pré-evento, evento e pós-evento; 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Serviços presenciais. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

AGETUL 

Av. Contorno, S/N – St. Central, Goiânia – GO, 74055-140 

Atendimento: Seg a Sex das 07h as 18h 

Email: lazereeventosgoiania@gmail.com 

secretaria.agetul@gmail.com 

Redes Sociais: @agetul 

 

 

 

Promoção de Lazer – Programa Vida Ativa e 

Caminhando com Saúde 

Turismo e Lazer 
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+ Descrição do serviço 

Atividades físicas e núcleos de atividades. 

Programas oferecidos gratuitamente a população. Os programas possuem 

planejamentos específicos, desenvolvidos diariamente em horários e dias 

definidos bem como, com controle de frequência e acompanhamentos. Os 

mesmos são integrados à programa de saúde, seguindo a vertente 

intersetorial. Os programas recebem profissionais de saúde, acadêmicos e 

demais profissionais, que engajam nas ações que são norteadas por 

planejamentos coletivos. Todos os programas são avaliados e as avaliações 

são encaminhadas ao banco de dados, a partir de um aplicativo criado para 

controle e qualidade. 

Atividades: 

• Ginástica localizada; 

• Atividade funcional; 

• Alongamento; 

• Aferição de Pressão Arterial; 

• Controle de glicemia; 

• Hidroginástica; 

• Natação; 

• Orientação aos Caminhantes; 

• Ritmos e Trabalhos Manuais; 

• Ginástica cerebral 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Programas contínuos. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Para aderir aos programas o cidadão precisa procurar um núcleo e se 

inscrever diretamente com o professor, que solicita um atestado médico para 

a adesão. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Inscrição no local de aderência ao programa. 

+ Formas de Prestação do Serviço 
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Serviços presenciais. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

E-mail: lazereeventosgoiania@gmail.com 

secretaria.agetul@gmail.com 

Instagram: @agetul 

 

 

 

Promoção de Lazer – Clube do Povo 

+ Descrição do serviço 

No clube do povo são desenvolvidas as seguintes atividades: 

– Esportivas articuladas com a Secretaria de educação e esporte. 

Atividades: natação, hidroginástica, ginástica localizada, futebol e futsal. 

Metodologia: Turmas organizadas por faixas etárias, com dias e horários 

específicos. 

– São realizados eventos comemorativos e educacionais, recebendo escolas 

da rede municipal de ensino. 

– Eventos realizados pela prefeitura de acordo com calendário municipal. 

– Núcleo do programa vida ativa 

Atividades: Alongamentos, ginástica localizada, hidroginástica e natação. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Programas contínuos e programas de eventos. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Atividades esportivas e de lazer: 

• Inscrições no local, com apresentação de documentos pessoais; 

Eventos: 

• Solicitação e agendamento no clube e autorizado no departamento de 

eventos da Agetul. 

Eventos escolares: 

• Solicitação diretamente no clube ou no departamento de eventos da 

Agetul. 

Núcleo vida ativa e caminhando com saúde: 

Turismo e Lazer 

http://www.lazereeventosgoiania@gmail.com/
http://www.secretaria.agetul@gmail.com/
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• Inscrição no local, apresentação de documentos e atestado médico. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Atividades físicas e esportivas: 

• Inscrição no próprio clube. 

Eventos – todos os eventos passam pela avaliação técnica do departamento 

de eventos da AGETUL: 

• Solicitação e apresentação de projeto executivo 

• Analise de viabilidade 

• Agendamento 

• Cronograma de prazos para a juntada de documentação 

• Apresentação de plano de trabalho com programações e cronogramas 

de pré-evento, evento e pós-evento; 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Serviços presenciais. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Clube do Povo 

Endereço: Vf Quinze – Vila Finsocial, Goiânia – Go, 74473-100 

Atendimento: Seg. a Sex das 08h as 18h 

Aberto ao público: Sab-dom. 09h as 17h 

Email: lazereeventosgoiania@gmail.com 

secretaria.agetul@gmail.com 

Redes Sociais: @agetul 

 

 

 

Promoção de Lazer – Clube Morada Nova 

+ Descrição do serviço 

No clube morada nova são desenvolvidas as seguintes atividades: 

Esportiva: atividades de voleibol e futebol. 

Metodologia: turmas organizadas por faixas etárias, com dias e horários 

específicos. 

Turismo e Lazer 
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Eventos comemorativos: são realizados eventos comemorativos e 

educacionais, recebendo escolas da rede municipal de ensino. 

Eventos sociais – comunitários: atividades de lazer e entretenimento. 

Núcleo do programa vida ativa com atividades: ginástica, alongamento e 

pilates. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Programas contínuos e programas de eventos. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Atividades esportivas e de lazer: 

• Inscrições no local, com apresentação de documentos pessoais; 

Eventos – todos os eventos passam pela avaliação técnica do departamento 

de eventos da AGETUL: 

• Solicitação e apresentação de projeto executivo 

• Analise de viabilidade 

• Agendamento 

• Cronograma de prazos para a juntada de documentação 

• Apresentação de plano de trabalho com programações e cronogramas 

de pré-evento, evento e pós-evento; 

Eventos escolares: 

• Solicitação diretamente no clube ou no departamento de eventos da 

AGETUL. 

Eventos do calendário municipal: 

• Planejamento e realização pela AGETUL 

Núcleo vida ativa e caminhando com saúde: 

• Inscrição no local, apresentação de documentos e atestado médico. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Solicitação, agendamento e apresentação de plano de trabalho com 

programações e cronogramas de pré-evento, evento e pós-evento; 

Inscrições no local. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Serviços presenciais. 
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+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Clube Morada Nova 

Rua Luis Perreira; Qd.72A, Nr.100, cep 74423-330 – Conjunto Morada Nova 

– Goiânia-Goiás 

Atendimento: Seg. a Sex das 07h às 18h 

Email: lazereeventosgoiania@gmail.com 

secretaria.agetul@gmail.com 

Redes Sociais: @agetul 

 

 

 

Promoção de Lazer – Parque Zoológico 

+ Descrição do serviço 

No parque zoológico são desenvolvidas as seguintes atividades: 

– Visitações. 

Atividades de lazer. Atividades guiada e projetos específicos; 

EVENTOS 

Todos os eventos passam pela avaliação técnica do departamento de 

eventos da AGETUL 

• Solicitação e apresentação de projeto executivo 

• Analise de viabilidade 

• Agendamento 

• Cronograma de prazos para a juntada de documentação 

• Apresentação de plano de trabalho com programações e cronogramas 

de pré-evento, evento e pós-evento; 

– Eventos comemorativos 

São realizados eventos comemorativos e educacionais, recebendo escolas 

da rede municipal de ensino e toda comunidade. 

– Eventos do Calendário Municipal 

Eventos realizados pela prefeitura de acordo com calendário oficial do 

município. 

– Eventos sociais – comunitários 

Turismo e Lazer 
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Atividades de lazer, entretenimento e campanhas sociais; 

– Núcleo do programa vida ativa 

Lago da Rosas 

Atividades de alongamentos, ginástica localizada e funcional. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Programas contínuos 

Programas de eventos 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Eventos 

• Solicitação e agendamento no parque zoológico autorizado no 

departamento de eventos da Agetul. 

Eventos escolares 

• Solicitação e agendamento no diretamente no parque zoológico ou no 

departamento de eventos da Agetul. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Solicitação, agendamento e apresentação de plano de trabalho com 

programações e cronogramas de pré-evento, evento e pós-evento; 

Diretamente no Parque ou na Agetul. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Serviços presenciais. 

Ingressos: 

• Inteira: R$ 5,00 

• Meia entrada: para crianças de 04 a 12 anos e idosos com 60 anos ou 

mais 

• Isenção: para Portadores de Necessidades Especiais 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Clube localizado na Alameda das Rosas – St. Oeste, Goiânia – GO, 74110-

010 

Horário Normal de Funcionamento: 

• 3ª feira a domingo das 8:30h às 16h 

Telefone: (62) 3524-2390 
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Email: zoogyn2014@gmail.com ou secretaria.agetul@gmail.com 

Redes Sociais: @agetul @zoogoiania 

 

 

 

Promoção de Lazer – Parque Mutirama 

+ Descrição do serviço 

Visitações: 

O parque mutirama funciona gratuitamente de quarta a domingo, aberto a 

população que pode usufruir das atratividades sem limite de uso, bem como, 

utilizar a área verde do parque para ações de convívio familiar. 

  

Eventos escolares e comemorativos: 

Solicitação e agendamento diretamente no Parque Mutirama ou no 

departamento de eventos da Agetul. 

  

Eventos sociais: 

Todos os eventos passam pela avaliação técnica do departamento de 

eventos da Agetul: 

• Solicitação e apresentação de projeto executivo 

• Analise de viabilidade 

• Agendamento 

• Cronograma de prazos para a juntada de documentação 

• Apresentação de plano de trabalho com programações e cronogramas 

de pré-evento, evento e pós-evento; 

 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Atividades continuas 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Para visitação não é necessária solicitação de uso. 

Turismo e Lazer 
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Para eventos é preciso solicitar e atender os requisitos de utilização, 

orientado e avaliado pelo departamento de eventos da Agetul. Juntada de 

documentos legais de acordo com o porte e característica do evento. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Para eventos: 

Solicitação, agendamento e apresentação de plano de trabalho com 

programações e cronogramas de pré-evento, evento e pós-evento. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Parque Mutirama 

Av. Contorno, S/N – St. Central, Goiânia – GO, 74055-140 

Atendimento: Quarta. a Sex das 09h às 17h 

Aberto ao público: Sab-dom. 09h às 17:30h 

Email: lazereeventosgoiania@gmail.com 

secretaria.agetul@gmail.com 

Redes Sociais: @agetul @parquemutirama 
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Agência Municipal do Meio Ambiente 

 

 

 

Fiscalização de Meio Ambiente 

+ Descrição do serviço 

A Fiscalização de Atividades Urbanas – Meio Ambiente tem por finalidade 

fiscalizar as atividades potencialmente ou efetivamente poluidoras, ou 

utilizadoras de recursos ambientais, prevenir e coibir as diversas formas de 

poluição ambiental, bem como exercer as atribuições em leis específicas. As 

atribuições da Fiscalização de Atividades Urbanas – Meio Ambiente, dentro 

de suas finalidades e competências legais, sem prejuízo de outras previstas 

na legislação, ficam assim definidas: 

• Prevenir, coibir e fiscalizar as diversas formas de poluição ambiental 

que afetam a água, o solo, a atmosfera, o sossego público, a higiene 

pública, a paisagem urbana e os demais componentes do patrimônio 

ambiental do Município; 

• Fiscalizar as atividades potencialmente ou efetivamente poluidoras, ou 

utilizadoras de recursos ambientais; 

• Fiscalizar o armazenamento, o acondicionamento, a coleta, o 

transporte, o tratamento e a disposição final de resíduos de qualquer 

origem ou natureza; 

• Coibir a colocação ou o lançamento de resíduos de qualquer origem 

ou natureza sobre os logradouros públicos; 

• Coibir o lançamento ou a liberação nas águas, no ar, ou no solo, de 

toda e qualquer forma de matéria ou energia, que cause poluição ou 

degradação ambiental; 

• Fiscalizar o uso e exploração de recursos ambientais, bem como as 

licenças e autorizações de cunho ambiental; 

• Fiscalizar o cumprimento dos termos da Licença Ambiental, 

autorizações e documentos similares, tendo em vista os padrões e 

usos permitidos; 

Meio Ambiente 
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• Fiscalizar os níveis de poluição ambiental provocados por atividades 

ou obras de qualquer natureza; 

• Fiscalizar a exploração e a instalação de meios de publicidade e 

propaganda de qualquer natureza, bem como a existência de 

autorização emitida pelo órgão ambiental competente; 

• Fiscalizar a geração ou emissão de sons e ruídos de forma que seus 

níveis de pressão sonora atendam os limites previstos nas normas 

vigentes, bem como verificar a autorização ou licenciamento para o 

funcionamento de atividades produtoras de sons ou ruídos; 

• Executar a orientação, notificação, advertência e autuação de pessoas 

físicas ou jurídicas que desenvolvam atividades que contrariam ou 

possam contrariar normas vigentes; 

• Executar suspensão e embargo/interdição de atividades, obras 

estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços ou 

similares que infrinjam normas vigentes; 

• Executar a apreensão, na forma da lei, de máquinas, engenhos 

publicitários, objetos, bens, aparelhos, equipamentos e veículos, que 

de qualquer forma, estiverem provocando poluição ambiental, que 

sejam utilizados na infração ou que estejam em desacordo com as 

normas vigentes; 

• Coibir o lançamento de água servida nos logradouros públicos; 

• Coibir qualquer atividade que, em decorrência dela, possa 

comprometera higiene dos logradouros públicos; 

• Promover a fiscalização e conservação de jardins, praças, unidades 

de conservação, demais áreas verdes públicas e particulares, contra 

quaisquer danos ou potencialidade de danos ao meio ambiente; 

• Fiscalizar podas e cortes de unidades da arborização pública e/ou 

privada; 

• Promover palestras, cursos e atividades da sua área de formação ou 

atuação fiscal em prol do meio ambiente; 

• Promover e proceder à educação ambiental; 
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• Efetuar ações fiscais, visando à instrução, a emissão de relatórios e 

pareceres em processos de denúncias ou de requerimentos relativos 

a cadastro, licenciamento, autorização, revisão, monitoramento, 

auditoria de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras e de 

outros termos que necessitem de subsídios da área de fiscalização 

ambiental; 

• Fiscalizar ou inspecionar a instalação e manutenção de poços de 

exploração de águas subterrâneas; 

• Fiscalizar possíveis danos ao meio ambiente causados pela 

ineficiência de fossas sépticas e sumidouros; 

• Fiscalizar a limpeza e a conservação dos terrenos e logradouros 

públicos; 

• Fiscalizar a autorização para a promoção de eventos em logradouros 

públicos ou em recintos fechados de livre acesso ao público; 

• Realizar inspeções em veículos automotores, visando ao controle da 

poluição do ar e sonora; 

• Fiscalizar ocorrências referentes a áreas degradadas, aterramentos 

drenagem urbana; 

• Promover o efetivo atendimento às denúncias da população, 

entidades, associações e órgãos públicos; 

• Elaborar peças técnicas na sua área de formação ou capacitação, tais 

como Boletim de Intensidade Sonora, Relatório de Ensaio, Relatório 

de Medição e Avaliação de Níveis de Ruídos, Relatório Técnico e 

Pareceres; 

• Realizar análise processual atendendo à determinação da chefia; 

• Participar de comissão de grupos para elaboração de normas, 

preparação de ações fiscais, emissão de relatórios e pareceres em 

assuntos de interesse do órgão ambiental; 

• Realizar levantamento e cadastramento de dados visando ao controle 

das atividades fiscalizadas; 
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• Expedir os documentos fiscais previstos nos Anexos VI-A e VI-E, da 

Lei Municipal n.º 8.904/2010; 

• Exercer assessoramento da chefia, planejamento, supervisão e 

inspeção, atendendo às normas ambientais vigentes; 

• Fiscalizar a ocupação do logradouro público com materiais de 

construção; 

• Realizar apreensão de animais silvestres; 

• Fiscalizar questões que envolvam os recursos da fauna e da flora; 

• Coibir infrações contra o patrimônio cultural; 

• Desenvolver ações fiscais que visem ao cumprimento das 

determinações da legislação ambiental vigente. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

O prazo de entrega dos serviços segue os estabelecidos pela Lei 

Complementar 014/92 – Código de Posturas e Decreto Federal 6.514/2008 – 

Dispõem sobre infrações e sanções administrativos de meio ambiente. 

Conforme cada ação fiscal realizada. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

As denúncias por prática de infrações ambientais, perturbação do sossego 

público, crimes contra a fauna e a flora deverão conter a identificação do 

denunciante, registrando nome completo, CPF, endereço e telefone para 

contato, vedada a sua divulgação, além do indicativo da infração, nome do 

infrator, data e horário, endereço completo do local do cometimento do ato, 

com indicação de um ponto de referência para facilitar a localização, por parte 

da fiscalização; Conforme Portaria 142/2017 GAB/AMMA, Diário Oficial 6617 

de 25 de Junho de 2017.Documentos para abertura de processo e 

requerimentos para diversos procedimentos estão disponíveis 

em:http://www.goiania.go.gov.br/html/amma/ 

+ Principais Etapas do Serviço 

Ação seguirá os procedimentos pertinentes para cada caso e/ou ocorrência, 

tendo como base Lei Complementar 014/1992, Decreto Federal 6.514/2008 e 

demais legislações ambientais e regulamentares. 

http://www.goiania.go.gov.br/html/amma/
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+ Formas de Prestação do Serviço 

Denúncias e abertura de processos: 

• Telefone 161 

• Via Online www.goiania.go.gov.br/html/e156/index.htm 

• Pessoalmente: Rua 75, esquina com Rua 66, nº 137, Edifício Monte Líbano, 

Centro – Goiânia 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Agência Municipal de Meio Ambiente – AMMA 

Sede Rua 75, esquina com Rua 66, nº 137, Edifício Monte Líbano, Centro – 

Goiânia Telefone 161 

Link On-Line www.goiania.go.gov.br/html/e156/index.htm 

 

 

 

Autorização para uso de Praças e Parques 

+ Descrição do serviço 

Autoriza particulares a utilizarem as áreas verdes de Goiânia para 

desenvolverem atividades recreativas em grupos pequenos, sem fins 

lucrativos e de cunho social, ambiental, cultural e educacional. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

5 dias úteis 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Ofício/Carta endereçada ao Presidente da Agência com o requerimento, que 

deve conter o nome do responsável, local, data, horário e descrição 

detalhada da atividade a ser desenvolvida. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Entrega do requerimento no Gabinete da Presidência; 

• No prazo de 5 dias úteis, o requerente entra em contato com a AMMA para 

obter resposta positiva ou negativa; 

• Nos casos de resposta positiva, o requerente vem a Agência para buscar a 

autorização emitida. 

Alvarás, Licenças e Certidões 

http://www.goiania.go.gov.br/html/e156/index.htm
http://www.goiania.go.gov.br/html/e156/index.htm
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+ Formas de Prestação do Serviço 

Pessoalmente 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Na AMMA pessoalmente, por telefone (62) 3524-1412 ou e-mail: 

parquesamma@gmail.com 

 

 

 

Gerenciamento de Recursos Humanos e 

Processos 

+ Descrição do serviço 

• Aplicar normas instruções manuais e regulamentos referente a 

administração de pessoal. 

• Promover e supervisionar as atividades de registro, cadastro e controle 

da vida funcional dos servidores efetivos, comissionados e a disposição. 

• Manter atualizado os cadastros do sistema dos recursos humanos. 

• Controlar o registro de frequência dos servidores. 

• Elaborar folha de pagamento do pessoal, responsabilizando pela inclusão 

de proventos, diferenças, e descontos devidamente autorizados. 

• Revisar e efetivar fechamento mensal da folha de pagamento dos 

servidores da AMMA conforme normas vigentes. 

• Encaminhar relatórios da folha de pagamento das consignações, do 

goianiaprev, do INSS, e dos demais descontos bonificações a diretoria de 

administração e finanças. 

• Elaborar escala de ferias dos servidores da AMMA. 

• Propor e acompanhar abertura de inquéritos, sindicâncias, processos 

administrativos e outros atos legais, afim de apurar irregularidades 

referentes ao servidores. 

• Desenvolver atividades relacionadas a segurança do trabalho. 

• Exercer outras atividades correlatas à sua competência determinadas 

pelo diretor de finanças e/ou presidente da AMMA. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Alvarás, Licenças e Certidões 



  

320 

Até 10 dias úteis para a realização da instrução do processo e 

encaminhamento para demais órgãos correlacionados 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

São variáveis de acordo com o serviço solicitado. 

Se acolhimento do servidor, documentos pessoais, comunicado de posse, 

comprovante de escolaridade, comprovante de endereço, certidões 

negativas, comprovante de abertura de conta bancaria, e outros que se 

fizerem necessário. 

Se instrução processual, requerimento, documentos pessoais, e documentos 

conforme o assunto do processo em especifico. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Em relação ao servidor: recebe-lo, confeccionar um dossiê para o mesmo, 

apresenta-lo ao seu chefe de imediato. 

Em relação ao processo: receber o processo no sistema, conferir 

documentação, anexar documentos que compete ao RH dependendo do 

assunto solicitado, fazer despacho encaminhando para o departamento ou 

órgão competente para o segmento. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

• Presencial 

• Por telefone 

• Ordem de serviço intranet 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Agência Municipal do Meio Ambiente – AMMA 

Sede responsável: Gilberto Martins Marques Neto  

Presidente  

Rua 75, esquina com Rua 66 nº 137 Edifício Monte Líbano, Centro. CEP: 

74.055.110. Telefone: 3524-1409 Horário de Funcionamento: 08:00 às 17:00 

 

 

 

Gerência de Proteção e Manejo da Flora e Fauna 

+ Descrição do serviço 

Meio Ambiente 
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Manutenção, conservação, monitoramento e manejo da FAUNA silvestre 

presente no município de Goiânia. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Imediato. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Atendimento via abertura de processo na SEDE da AMMA ou solicitações 

realizadas através do telefone 161. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Análise da solicitação, contato com o solicitante, vistoria ao local, realização 

de ações e/ou parecer técnico informando quais medidas adotar para o caso 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Direta, atendimento aos moradores da Capital e vistorias nas Unidades de 

Conservação – UC – (Parques) 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Através do telefone 161 e/ou abertura de processo na SEDE da AMMA 

 

  



  

322 

Companhia de Urbanização de Goiânia 

 

 

 

Coleta Domiciliar Orgânica 

+ Descrição do serviço 

Toda a população (100%) de Goiânia é atendida pela coleta domiciliar e o 

resíduo coletado é enviado para o Aterro Sanitário Municipal. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Serviço prestado conforme cronograma diário. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

O morador precisa acondicionar o resíduo em sacos plásticos e colocar nas 

lixeiras no dia e horário da coleta. 

A coleta segue um circuito diário e alternado com horários diurno e noturno, 

conforme a lista de bairros disponível. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Programação e execução.  

+ Formas de Prestação do Serviço 

A execução da coleta é feita por meio de um caminhão compactador 

automatizado e uma equipe de garis coletores. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Companhia de Urbanização de Goiânia 

Avenida Nazareno Roriz, nº1122, Vila Aurora, Goiânia – GO 

CEP: 74.405-010 

E-mail: presidenciacomurg@hotmail.com 

Contatos: (62) 3524-8500 

  

Ponto de Apoio de Coleta orgânica I – Região Oeste 

Rua Barão de França, Qd.14 Lt.18, Setor Rodoviário 

Fone: (62) 3524-3414 

E-mail: operacionalcoleta@gmail.com 

Meio Ambiente 

http://gmail.com/
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Ponto de Apoio de Coleta orgânica II – Região Leste 

Rua 02 Qd.A-22 Lt.03 Jardim Goiás 

Fone: (62) 3524-1611 

E-mail: popdoisleste@gmail.com 

  

Ponto de Apoio de Coleta orgânica III – Região Sudoeste 

Av. T-63 com Rua C-107 Qd.348 Nº 3.689 Jardim América 

Fone: (62) 3524-7601 

E-mail: operacionalcoleta@gmail.com 

  

Ponto de Apoio de Coleta orgânica IV – Região Norte 

Rua do Trabalhador Qd.57 Lt.08 Santa Genoveva 

E-mail: pontooperacional4@gmail.com 

 

 

 

Coleta Seletiva 

+ Descrição do serviço 

Em Goiânia a Coleta seletiva atende toda população por meio de circuito 

diário e alternado com horários diurno e noturno, conforme a lista de bairros 

disponível. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Serviço prestado conforme cronograma diário. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

É importante que os resíduos recicláveis não sejam misturados com outros 

tipos de resíduos, para que não prejudiquem a reciclagem dos resíduos 

secos. 

Todo cidadão pode fazer a coleta seletiva, desde que se oriente sobre o dia 

e horário. O resíduo deve estar devidamente embalado na lixeira externa. 

Todo material recolhido pela coleta seletiva em Goiânia é encaminhado para 

14 cooperativas cadastradas no Programa Goiânia Coleta Seletiva 

Meio Ambiente 
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contribuindo com o sustento de várias famílias. A coleta seletiva proporciona 

uma redução dos níveis de poluição ambiental, bem como melhora a saúde 

da população. 

Item Cooperativas/Associações   Endereço 

1 Cooper Mas   
Av. Senador Canedo n° 31 Conj. Vera 

Cruz I 
 

2 Cooper Rama   
Rua JC-68 Qd. 195 Lt. 10 

Jardim Curitiba III 
 

3 Cooper Fami   
Chácara Maringá N° 92 Km 04 Rodovia 

GO-060 
 

4 Beija Flor   

Rua João Luiz de Almeida Qd. 05 Lt. 

11/12 

Setor Crimeia Oeste 
 

5 Acop   
Rua SAB-3 

Setor Albino Boaventura 
 

6 Carrosel   
Av. Belém Qd. 119 Lt. 775ª 

Jardim Petrópolis 
 

7 Cooprec   
Rua Goiás Qd. DF-1 Lt. 16 

Setor Jardim Conquista 
 

8 A Ambiental   
Rua Izabel com Rua Temis, Qd. 69 Lt.04 

n° 60, Jardim São Judas Tadeu 

9 Carrinho de Ouro   
Rua 02 Qd. 08 Lt. 07 

Setor Residencial Fortaleza 
 

10 Seleta   
Av. Ribeirão Preto Qd. 38-A Nº 241 Jd. 

Novo Mundo 
 

11 Goiânia Viva   
Avenida dos Eucaliptos com BR 060 

Jardim Botânico 
 

12 Cooperabem   

Av. Ademar Vicente Ferreira Qd. 58 

Lt.17 

Residencial Buena Vista III 
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13 Crescer   
Av. Brasil Qd. 01 Lt. 06 Jardim Cerrado 

II 
 

14 Nova Esperança   

Av. Ademar Vicente Ferreira Qd. 110 Lt. 

34 

Setor Buena Vista 
 

+ Principais Etapas do Serviço 

Programação e execução. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

A coleta é feita por um caminhão especial para o lixo reciclável de porta a 

porta acompanhado de uma equipe de garis coletores. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Companhia de Urbanização de Goiânia 

Avenida Nazareno Roriz, nº1122, Vila Aurora, Goiânia – GO 

CEP: 74.405-010 

Contatos: 3524-8575 / 3524-8588 

 

 

 

Coleta de Animal Morto 

+ Descrição do serviço 

A Comurg faz a coleta de animal morto de pequeno e grande porte nas vias 

públicas. O munícipe pode contatar por meio do telefone (62) 3524-3414, ou 

pelo aplicativo de WhatsApp (62) 98596-8555 para solicitar o recolhimento. 

Já a coleta de animal morto em residência particular, a Companhia faz o 

recolhimento mediante a cobrança de uma taxa de R$ 3,74 por quilo, sendo 

que o peso mínimo tem como base 10 quilos. A solicitação deve ser feita 

pelos mesmos telefones. Por determinação legal, a coleta e destinação final 

de animais mortos é de responsabilidade do dono. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

A coleta de animal morto em via pública acontece em até três horas após a 

solicitação. 

Meio Ambiente 
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+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Dados Pessoais (nome completo, telefone, endereço); 

• Endereço solicitado. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Programação e execução. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

O serviço de recolhimento, armazenamento e transporte de animais mortos 

requer cuidados especiais.  A Comurg conta com uma equipe composta por 

um motorista e um coletor, que utiliza um veículo doblô e equipamentos 

apropriados, como luvas, máscara de proteção e sacos plásticos. 

Após os procedimentos legais, o animal morto, seja de pequeno ou grande 

porte, é descartado numa área apropriada do aterro sanitário de Goiânia. 

Para solicitar o recolhimento de algum animal morto em via pública é simples: 

só entrar em contato por meio do telefone (62) 3524-3414 ou 8555, ou pelo 

aplicativo de WhatsApp (62) 98596-8555.  Já a coleta de animal morto em 

residência particular. 

Caso o munícipe decida levar a carcaça diretamente ao aterro sanitário, ele 

não paga a taxa. Essa é uma determinação regulamentada pela Resolução 

nº020/2016-DR que trata da normatização para a disposição de resíduos no 

aterro sanitário de Goiânia. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Companhia de Urbanização de Goiânia 

Avenida Nazareno Roriz, nº1122, Vila Aurora, Goiânia – GO 

CEP: 74.405-010 

E-mail: coletahospitalarjc@gmail.com 

Contatos: (62) 3524-3414 ou 3524-8555 

 

 

 

Cata-treco 

+ Descrição do serviço 

Meio Ambiente e Urbanização 
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Vinculado à coleta seletiva, o Projeto Cata-Treco é responsável pela coleta 

de resíduos volumosos inservíveis gerados nas residências do município de 

Goiânia. 

O que pode ser recolhido 

Móveis, eletroeletrônicos domésticos, dentre outros. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

A Companhia pode levar até dez dias para fazer o recolhimento após abertura da 

ordem de serviço. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Todo cidadão de Goiânia pode solicitar o serviço por meio do telefone 62-

3524-8500/35248555 ou pelo aplicativo de celular WhatsApp 62- 98596 – 

8555. 

É necessário informas os dados pessoais, passar o endereço completo e 

deixar telefones para contato. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Agendamento e execução. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Por uma equipe de Trabalhadores nos Serviços de Coleta, de Limpeza e 

Conservação de Áreas Públicas (TLPs) juntamente com o caminhão 

específico de coleta seletiva. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Companhia de Urbanização de Goiânia 

Avenida Nazareno Roriz, nº1122, Vila Aurora, Goiânia – GO 

CEP: 74 405-010 

Telefone: 3524-8575 / 3524-8588 

E-mail: seletiva.doc@gmail.com 

 

 

 

Manutenção de vias e áreas públicas 

+ Descrição do serviço 

Capina 

Manutenção Urbana 

mailto:seletiva.doc@gmail.com
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É a retirada de vegetação indesejada em vias, calçadas e praças. 

Catação 

Catação consiste em recolher e embalar em sacos plásticos lixos soltos nas pistas, 

vias públicas, calçadas e praças, para posteriormente serem encaminhados para 

coleta. 

Roçagem com costal 

É a roçagem com o uso de máquinas roçadeiras costais somente em áreas 

públicas. 

Roçagem mecânica 

É a roçagem feita por meio de tratores com roçadeiras de arrasto somente áreas 

públicas. 

Pintura de meio fio 

É a pintura feita por meio da máquina trapizomba ou manual e com brochas 

utilizando cal. 

Roçagem e limpeza de córregos 

Consiste na roçagem da vegetação das margens e retirada de lixo e entulho dos 

leitos. 

Varrição 

As atividades de varrição de vias públicas, feiras livres, praças, calçadas são 

fundamentais para a limpeza e o bom aspecto da cidade. 

Em Goiânia, 100% das ruas pavimentadas são varridas. 

O dia e horário segue um circuito alternado. 

Irrigação nas praças, canteiros e jardins 

Os serviços de irrigação realizados pela Comurg são feitos de forma consciente e 

não há desperdício de água, na maioria, o processo é feito por meio de poços 

artesianos existentes em algumas praças e caminhão-pipa: lembrando que a água 

utilizada não é potável. 
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+ Previsão e Prazo para Entrega 

Serviço prestado conforme cronograma de atividades diárias. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Dados Pessoais (nome completo, telefone, endereço). 

Endereço da ocorrência. 
 

+ Principais Etapas do Serviço 

Programação e execução. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Atividades executadas por equipes de Trabalhadores nos Serviços de Coleta, de 

Limpeza e Conservação de Áreas Públicas (TLPs). 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Companhia de Urbanização de Goiânia 

Avenida Nazareno Roriz, nº1122, Vila Aurora, Goiânia – GO 

CEP: 74.405-010 

E-mail: diretoriaoperacionalcomurg@hotmail.com 

Contatos: 3524-8569 – 3524-8596 

 

 

 

Manutenção de vias e áreas públicas 

+ Descrição do serviço 

Capina 

É a retirada de vegetação indesejada em vias, calçadas e praças. 

Catação 

Catação consiste em recolher e embalar em sacos plásticos lixos soltos nas 

pistas, vias públicas, calçadas e praças, para posteriormente serem 

encaminhados para coleta. 

Roçagem com costal 

É a roçagem com o uso de máquinas roçadeiras costais somente em áreas 

públicas. 

Manutenção Urbana 
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Roçagem mecânica 

É a roçagem feita por meio de tratores com roçadeiras de arrasto somente 

áreas públicas. 

Pintura de meio fio 

É a pintura feita por meio da máquina trapizomba ou manual e com brochas 

utilizando cal. 

Roçagem e limpeza de córregos 

Consiste na roçagem da vegetação das margens e retirada de lixo e entulho 

dos leitos. 

Varrição 

As atividades de varrição de vias públicas, feiras livres, praças, calçadas são 

fundamentais para a limpeza e o bom aspecto da cidade. 

Em Goiânia, 100% das ruas pavimentadas são varridas. 

O dia e horário segue um circuito alternado. 

Irrigação nas praças, canteiros e jardins 

Os serviços de irrigação realizados pela Comurg são feitos de forma 

consciente e não há desperdício de água, na maioria, o processo é feito por 

meio de poços artesianos existentes em algumas praças e caminhão-pipa: 

lembrando que a água utilizada não é potável. 

 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Serviço prestado conforme cronograma de atividades diárias. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Dados Pessoais (nome completo, telefone, endereço). 

Endereço da ocorrência. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Programação e execução. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Atividades executadas por equipes de Trabalhadores nos Serviços de 

Coleta, de Limpeza e Conservação de Áreas Públicas (TLPs). 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 
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Companhia de Urbanização de Goiânia 

Avenida Nazareno Roriz, nº1122, Vila Aurora, Goiânia – GO 

CEP: 74.405-010 

E-mail: diretoriaoperacionalcomurg@hotmail.com 

Contatos: 3524-8569 – 3524-8596 

 

 

 

Doações de mudas de árvores 

+ Descrição do serviço 

Para estimular a arborização em Goiânia a Comurg faz doação de muda de 

árvore seguindo as diretrizes do Plano Diretor de Arborização da Capital. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

É necessário ir até a sede da Comurg munido de documentos pessoais e 

comprovante de endereço. 

Com a autorização em mãos, o solicitante vai até o viveiro pegar a muda. 

O plantio deve acontecer em até dez dias. 

O plantio é passível de fiscalização. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Companhia de Urbanização de Goiânia 

Avenida Nazareno Roriz, nº1122, Vila Aurora, Goiânia – GO 

CEP: 74.405-010 

E-mail: diretoriaoperacionalcomurg@hotmail.com 

Contatos: 3524-8569 – 3524-8596 

 

  

Meio ambiente e Urbanização  
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Poda e Remoção de Árvores 

+ Descrição do serviço 

Consiste na remoção de árvores secas e/ou mortas, poda ornamental, 

levantamento de copa e supressão de árvores em praças, logradouros 

públicos e áreas urbanas. 

Árvores doentes a Comurg só pode retirar após laudo emitido pela Agência 

Municipal do Meio Ambiente (Amma). 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Serviço prestado conforme cronograma diário. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Dados Pessoais (nome completo, telefone, endereço). 

Endereço da ocorrência 

+ Principais Etapas do Serviço 

Vistoria, programação e execução. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Por uma equipe de Trabalhadores nos Serviços de Coleta, de Limpeza e 

Conservação de Áreas Públicas (TLPs). 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Companhia de Urbanização de Goiânia 

Avenida Nazareno Roriz, nº1122, Vila Aurora, Goiânia – GO 

CEP: 74.405-010 

E-mail: diretoriaoperacionalcomurg@hotmail.com 

Contatos: 3524-8569 – 3524-8596 

 

  

Meio Ambiente e Urbanização 
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Remoção de Entulhos 

+ Descrição do serviço 

Consiste na remoção de entulhos e galhadas descartados indevidamente 

somente em áreas públicas. 

Em lotes ou terrenos particulares a responsabilidade pela limpeza e 

manutenção é responsabilidade do proprietário, de acordo com o Código de 

Posturas do Município. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Serviço prestado conforme cronograma diário. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Dados Pessoais (nome completo, telefone, endereço). 

Endereço da ocorrência 

+ Principais Etapas do Serviço 

Fiscalização, programação e execução. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Por uma equipe de Trabalhadores nos Serviços de Coleta, de Limpeza e 

Conservação de Áreas Públicas (TLPs). 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Companhia de Urbanização de Goiânia 

Avenida Nazareno Roriz, nº1122, Vila Aurora, Goiânia – GO 

CEP: 74.405-010 

E-mail: diretoriaoperacionalcomurg@hotmail.com 

Contatos: 3524-8569 – 3524-8596 

 

  

Meio Ambiente e Urbanização 
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Instituto de Previdência dos Servidores do 

Município de Goiânia 

 

 

 

Abono de Permanência 

+ Descrição do serviço 

O servidor vinculado ao RPPS do município de Goiânia, titular de cargo 

efetivo, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária 

estabelecidas e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um Abono 

de Permanência. 

O servidor vinculado ao RPPS do município de Goiânia, titular de cargo 

efetivo, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária 

estabelecidas na alínea “a”, do inciso III, do § 1º, do art. 40, da Constituição 

Federal, ou que tenha cumprido os requisitos do § 5º, do art. 2º, ou do § 1º, 

do art. 3º, art. 6°, todos da Emenda Constitucional nº 41, de 31 de dezembro 

de 2003, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um Abono de 

Permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária de que 

trata o art. 78, até completar as exigências constitucionais para 

aposentadoria compulsória. 

O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas condições, ao 

servidor que, até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, 

tenha cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria 

voluntária, com proventos integrais, com base nos critérios da legislação 

então vigente, desde que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de 

contribuição, se mulher, ou trinta anos, se homem. 

O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade da unidade 

administrativa, em que o servidor estiver em atividade, e será devido a partir 

da data do Requerimento. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Cópia simples com o original do documento de identidade. 

Atendimento ao Servidor 
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• Cópia simples do comprovante de endereço. 

• Último Contracheque. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Comparecer ao atendimento da Gerência de Apoio Administrativo – 

Protocolo. 

Requerer o benefício mediante preenchimento de formulário próprio. 

O processo é encaminhado à Gerência de Aposentadoria e Pensões a fim 

de instrução dos autos, seguindo à Procuradoria Especial Previdenciária 

para análise e emissão de parecer; 

• Caso a conclusão seja favorável, o processo é encaminhado para realização 

do cálculo e ciência do servidor. Após à Controladoria Especial 

Previdenciária para certificação, concluindo-se na Secretaria Geral para 

edição do ato de concessão e posterior publicação no Diário Oficial do 

Município. 

• Caso haja indeferimento do pedido, retorna-se para ciência do servidor. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Atendimento presencial. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

GoiâniaPrev (Av. B n°155 Setor Oeste, Goiânia-GO, Cep.: 74110-030) 

 

 

 

 

Consulta Processo Digital – GoiâniaPrev 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Serviço Online (Clique Aqui) 

 

  

Atendimento ao Servidor 

http://gedgoianiaprev.goiania.go.gov.br:8080/goianiaprev/consultaExterna/processos/processos.jsp
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Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) 

+ Descrição do serviço 

Certidão de Tempo de Contribuição – CTC é o documento que permite ao 

ex-servidor público que foi nomeado efetivo que contribuiu para o 

Regime Próprio de Previdência Social da Prefeitura Municipal de Goiânia, a 

fim de levar o período de contribuição realizado para o outro ente que o 

mesmo trabalha atualmente. 

Este serviço é destinado para o ex-servidor que ainda não possui Certidão 

de Tempo Contribuição emitida. Caso já possua a certidão emitida e deseje 

realizar alguma retificação, deverá ser solicitado requerimento de revisão de 

CTC, sendo necessário o anexo da via original expedida para retificação. 

Para servidores comissionados e contratados deve ser solicitado o 

ANEXO VIII juntamente com a Secretaria Municipal de Administração. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Média de 30 dias úteis. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Cópia simples com o original do documento de identidade legível. 

• Cópia simples do comprovante de endereço. 

• Decreto de exoneração publicado em Diário Oficial. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Comparecer ao atendimento da Gerência de Apoio Administrativo – 

Protocolo. 

Requerer o benefício mediante preenchimento de formulário próprio, com 

destinação ao órgão que será averbado o período. 

O processo é encaminhado à Gerência de Compensação Previdenciária 

para instrução dos autos e confecção da mesma, seguindo Presidência para 

colher assinatura e após retorna-se para entrega ao ex-servidor. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Atendimento presencial. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Atendimento ao Servidor 
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GoiâniaPrev (Av. B n°155 Setor Oeste, Goiânia-GO, Cep.: 74110-030) 

 

 

 

Aposentadoria Voluntária 

+ Descrição do serviço 

REGRAS VIGENTES DA APOSENTADORIA 

APOSENTADORIA INTEGRAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

Artigo 40 da Constituição Federal 

– Emenda Constitucional nº 41/03 

 

Condições exigidas, cumulativas: 

HOMEM MULHER 

60 anos 55 anos de idade 

35 de contribuição 30 anos de contribuição 

10 anos de serviço público 10 anos de serviço público 

5 anos de cargo efetivo 5 anos no cargo efetivo 

  

PROFESSOR PROFESSORA 

55 anos de idade 50 anos de idade 

30 anos de contribuição 25 anos de contribuição 

10 anos de serviço público 10 anos de serviço público 

5 anos no cargo efetivo 5 anos no cargo efetivo 

 ________________________________________________________________ 

Regra Transição 

– Artigo 40 da Constituição Federal 

– Artigo 2º da Emenda Constitucional n.º 41/03 

Condições exigidas, cumulativamente: 

Ingresso no serviço público até 1998 

HOMEM MULHER 

53 anos de idade 48 anos de idade 

Atendimento ao Servidor 
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5 anos no cargo 5 anos no cargo efetivo 

35 anos de contribuição + acréscimo (pedágio) 

de 20% calculado sobre o tempo que faltava em 

16/12/1998 

30 anos de contribuição + acréscimo (pedágio) 

de 20% calculado sobre o tempo que faltava 

em 16/12/1998 

  

PROFESSOR 

  

PROFESSORA 

53 anos de idade 48 anos de idade 

5 anos no cargo efetivo 5 anos no cargo efetivo 

Recebe um acréscimo (bônus) de 17% sobre o 

tempo que tinha 16/12/1998. Sobre este 

resultado calcula-se o acréscimo de 20% do 

tempo faltante em 16/12/1998. 

Recebe um acréscimo (bônus) de 20% sobre 

o tempo que tinha em 16/12/1998. Sobre este 

resultado calcula-se o acréscimo de 20% do 

tempo faltante em 16/12/1998. 

 _________________________________________________________________

______________________________________________ 

Regra de Transição 

– Artigo 40 da Constituição Federal 

– Artigo 6º da Emenda Constitucional n.º 41/03 

 

Condições exigidas, cumulativamente: 

Ingresso no serviço público até 31/12/03 

HOMEM MULHER 

60 anos de idade 55 anos de idade 

35 anos de contribuição 30 anos de contribuição 

20 anos de serviço público 20 anos de serviço público 

10 anos de carreira 10 anos de carreira 

5 anos no cargo efetivo 5 anos no cargo efetivo 

  

PROFESSOR PROFESSORA 

55 anos de idade 50 anos de idade 

30 anos de contribuição 25 anos de contribuição 

20 anos de serviço público 20 anos de serviço público 
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10 anos de carreira 10 anos de carreira 

5 anos no cargo efetivo 5 anos no cargo efetivo 

 _________________________________________________________________

______________________________________________ 

Regra de Transição 

– Artigo 40 da Constituição Federal 

– Artigo 3 da Emenda Constitucional n.º 47/05 

 

Condições exigidas, cumulativas: 

Ingresso no serviço público até 16/12/1998 

HOMEM MULHER 

35 anos de contribuição 30 anos de contribuição 

25 anos de serviço público 25 anos de serviço público 

15 anos de carreira 15 anos de carreira 

5 anos no cargo efetivo 5 anos no cargo efetivo 

60 anos de idade, com diminuição de 1 

ano na idade para cada ano a mais de 

contribuição 

55 anos de idade, com diminuição de 1 ano 

na idade para cada ano a mais de 

contribuição 

  

 _________________________________________________________________

______________________________________________ 

 APOSENTADORIA POR IDADE 

Artigo 40 da Constituição Federal 

Condições exigidas, cumulativamente: 

HOMEM MULHER 

65 anos de idade 60 anos de idade 

10 anos de serviço público 10 anos de contribuição 

5 anos de cargo efetivo 5 anos de serviço público 
 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Média de 180 dias 

+ Requisitos e Documentos Necessários 



  

340 

• Cópia simples com o original do documento de identidade. 

• Cópia simples do comprovante de endereço. 

• Último Contra-Cheque. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Comparecer ao atendimento da Gerência de Apoio Administrativo – 

Protocolo. 

Requerer o benefício mediante preenchimento de formulário próprio. 

O processo é encaminhado para Gerência de Aposentadoria e Pensões a fim 

de instrução dos autos, seguindo à Procuradoria Especial Previdenciária para 

análise e emissão de parecer; 

• Caso a conclusão seja favorável, o processo é encaminhado para 

realização do cálculo e ciência do servidor. Após à Controladoria Especial 

Previdenciária para certificação, concluindo-se na Secretaria Geral para 

edição do ato de concessão e posterior publicação no Diário Oficial do 

Município. 

• Caso haja indeferimento do pedido, retorna-se para ciência do servidor. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Atendimento presencial. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

GoiâniaPrev (Av. B n°155 Setor Oeste, Goiânia-GO, Cep.: 74110-030) 

 

 

 

Aposentadoria Compulsória 

+ Descrição do serviço 

O servidor será, automaticamente, aposentado aos 75 (setenta e cinco) anos 

de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 

Será emitida notificação pelo GOIANIAPREV ao servidor e ao titular do órgão 

de sua lotação. 

A aposentadoria será declarada por ato da autoridade competente do 

GOIANIAPREV, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o 

servidor atingir a idade limite de permanência no serviço. 

Atendimento ao Servidor 



  

341 

Após completados 75 (setenta e cinco) anos de idade, o servidor será 

afastado do serviço público, sem prejuízo da remuneração, até edição do 

respectivo decreto de aposentadoria, somente incidindo contribuição 

previdenciária nos moldes do art. 40, § 18, da Constituição Federal. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Média de 180 dias 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• O processo de aposentadoria compulsória será iniciado de ofício, no 

prazo de 60 (sessenta) dias anteriores à data em que o servidor completar 

a idade referida no caput, por ato do GOIANIAPREV. 

• Servidor completar 75 (setenta e cinco) anos. 

+ Principais Etapas do Serviço 

O processo de aposentadoria compulsória será iniciado de ofício por ato do 

GOIANIAPREV, sendo encaminhado à Gerência de Aposentadoria e 

Pensões a fim de instrução dos autos, seguindo à Procuradoria Especial 

Previdenciária para análise e emissão de parecer e então encaminhado para 

realização do cálculo e ciência do servidor. Após à Controladoria Especial 

Previdenciária para certificação, concluindo-se na Secretaria Geral para 

edição do ato de concessão e posterior publicação no Diário Oficial do 

Município. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Tramite administrativo 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

GoiâniaPrev (Av. B n°155 Setor Oeste, Goiânia-GO, Cep.: 74110-030) 

 

 

 

 

Aposentadoria por Invalidez 

+ Descrição do serviço 

Atendimento ao Servidor 
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A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado, 

mediante perícia oficial em saúde, incapaz definitivamente para o exercício 

de seu cargo e insusceptível de reabilitação, ou readaptação para o exercício 

de outro cargo. 

A aposentadoria por invalidez terá proventos proporcionais ao tempo de 

contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia 

profissional, ou doença contagiosa ou grave e impeditiva a qualquer 

atividade laboral e que seja insusceptível de reabilitação ou readaptação, 

cujo requerimento deverá estar suportado por laudo médico atestado pela 

Junta Médica Previdenciária, da qual faça parte pelo menos um especialista 

na área, hipóteses em que os proventos serão integrais. 

Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis: tuberculose 

ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira 

posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose 

anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte 

deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS), contaminação 

por radiação e hepatopatia grave. 

A aposentadoria por invalidez será concedida mediante requerimento 

específico de iniciativa do segurado ou de ofício, observando-se o disposto 

no §3º deste artigo e demais exigências processuais definidas em 

regulamento. 

Acidente em serviço é aquele ocorrido no exercício do cargo de origem ou 

readaptado, que se relacione, direta ou indiretamente, com as atribuições 

deste ou por designação da administração, provocando lesão corporal ou 

perturbação 

funcional que cause a perda ou redução, permanente ou temporária, da 

capacidade para o trabalho. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Média de 180 dias 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Cópia simples com o original do documento de identidade. 
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• Cópia simples do comprovante de endereço. 

• Último Contra-Cheque. 

• Relatório Médico 

+ Principais Etapas do Serviço 

Após Auxílio-doença prolongadas ou em caso de doença que impuser 

afastamento compulsório, o servidor será encaminhado para avaliação pela 

Junta Médica. Se for verificada impossibilidade de readaptação, será emitido 

Laudo considerando o servidor incapaz para o serviço público municipal, o 

qual será encaminhado ao GoiâniaPrev para atuação do processo e posterior 

instrução pela Gerência de Aposentadoria e Pensões, seguindo à 

Procuradoria Especial Previdenciária para análise e parecer. 

• Caso parecer favorável, o processo é encaminhado para realização do 

cálculo e ciência do servidor. Após à Controladoria Especial 

Previdenciária para certificação, concluindo-se na Secretaria Geral 

para edição do ato de concessão e posterior publicação no Diário 

Oficial do Município. 

• Caso o parecer seja indeferido, retorna-se para ciência do servidor. 

 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Atendimento presencial. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

GoiâniaPrev (Av. B n°155 Setor Oeste, Goiânia-GO, Cep.: 74110-030) 
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Pensão por Morte 

+ Descrição do serviço 

Artigo 40, da Constituição Federal: 

A pensão por morte consistirá numa importância mensal conferida ao 

conjunto dos dependentes do segurado, quando do seu falecimento, onde 

são dependentes do segurado para fins de recebimento de pensão: 

• o filho de até 21 (vinte e um) anos ou 24 (vinte e quatro) anos de idade, 

se cursando ensino superior, não emancipado, ou inválido, sem limite 

de idade enquanto perdurar a invalidez, que tenha dependência 

econômica e seja solteiro; 

• Cônjuge, o companheiro ou companheira; 

• Pais; 

• O irmão de até 21 (vinte e um) anos ou até 24 (vinte e quatro) anos de 

idade, se cursando ensino superior, não emancipado, ou inválido, sem 

limite de idade enquanto perdurar a invalidez, que tenha dependência 

econômica e seja solteiro. 

• O enteado e o menor de 21 (vinte e um) anos ou até 24 (vinte e quatro) 

anos de idade, se cursando ensino superior, que esteja sob tutela do 

segurado, equipara-se a filho, desde que comprovada a dependência 

econômica e que não possua meios suficientes para o próprio 

sustento. 

Será concedida pensão provisória, por morte presumida do segurado, 

observadas as condições estabelecidas no Código Civil Brasileiro. 

A pensão provisória será transformada em definitiva com a comprovação do 

óbito do segurado ausente/desaparecido ou decorridos 5 (cinco) anos de sua 

vigência. 

A pensão por morte será devida aos dependentes a contar: 

Do dia do óbito do segurado, caso o requerimento seja protocolado no prazo 

de 60 (sessenta) dias da data do óbito; 
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Da data da decisão judicial, no caso de declaração de ausência ou morte 

presumida. 

Caso o requerimento de pensão por morte tenha ocorrido após 60 (sessenta) 

dias da data do óbito, o benefício contará a partir da data do requerimento. 

A critério do GOIANIAPREV, o beneficiário de pensão cuja preservação seja 

motivada por invalidez, por incapacidade ou por deficiência, poderá ser 

convocado, a qualquer tempo, para avaliação das condições necessárias à 

manutenção do benefício. 

Na concessão da pensão por morte aos dependentes do segurado observar-

se-á a legislação aplicável na data do óbito do segurado. 

O dependente de pensão fica obrigado a comunicar, anualmente, ao 

GOIANIAPREV, a manutenção da condição de ausência/desaparecimento 

do segurado, sob pena de cassação da pensão e de ser responsabilizado 

civil e penalmente pelo ilícito, ressalvado o eventual reaparecimento do 

servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente cancelado, 

ficando os dependentes desobrigados da reposição dos valores recebidos, 

salvo comprovada má-fé. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Média de 180 dias 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Documentos comuns a todos os dependentes: documentos pessoais 

autenticados (Identidade e CPF), certidão de óbito autenticada, ultimo 

contracheque do ex-servidor aposentado, carteira de identidade e CPF 

do ex-servidor autenticadas, comprovante de endereço atualizado, 

comprovante de conta bancária; 

• Documentos específicos: 

o Cônjuge: certidão de casamento com a anotação do óbito e 

declaração particular de vinculo marital com ex-servidor na data do 

seu óbito; 

o Companheiro (a): três dos documentos previstos no art. 1º, § 2º da 

Portaria 004 de 2008 do GOIÂNIAPREV e declaração particular de 

união estável; 
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o Filhos menores: certidão de nascimento; 

o Enteados menores: termo de tutela do segurado; 

o Filhos maiores inválidos: certidão de nascimento, certidão negativa 

de benefício previdenciário do INSS e Goiás Prev, atestado médico 

indicando invalidez. PG. 98/01 – Abertura de processos para o 

servidor do GOIÂNIAPREV 5 / 7 – Cópia Controlada – 

o Pais: comprovação de dependência econômica conforme nos termos 

do art. 22º, § 3º do Decreto 3048 de 1999 que regulamenta a 

previdência social, certidão negativa de benefício previdenciário do 

INSS e Goiás Prev, atestado médico indicando invalidez. 

o Irmão menores de 21 anos: certidão de nascimento, comprovação 

de dependência econômica conforme nos termos do art. 22º, § 3º do 

Decreto 3048 de 1999 que regulamenta a previdência social, certidão 

negativa de benefício previdenciário do INSS e Goiás Prev, atestado 

médico indicando invalidez. 

o Irmão inválido: certidão de nascimento, certidão negativa de 

benefício previdenciário do INSS e Goiás Prev, atestado médico 

indicando invalidez, comprovação de dependência econômica 

conforme nos termos do art. 22º, § 3º do Decreto 3048 de 1999 que 

regulamenta a previdência social. 

o Menor de 21 sob a tutela do segurado: termo de tutela, certidão de 

nascimento e comprovação de dependência econômica conforme nos 

termos do art. 22º, § 3º do Decreto 3048 de 1999 que regulamenta a 

previdência social, comprovante de endereço em comum. 

+ Principais Etapas do Serviço 

Comparecer ao atendimento da Gerência de Apoio Administrativo – 

Protocolo. 

Requerer o benefício mediante preenchimento de formulário próprio. 

O processo é encaminhado à Gerência de Aposentadoria e Pensões a fim 

de instrução dos autos, seguindo à Procuradoria Especial Previdenciária 

para análise e emissão de parecer; 
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• Caso a conclusão seja favorável, o processo é encaminhado para 

realização do cálculo e ciência do beneficiário. Após à Controladoria 

Especial Previdenciária para certificação, concluindo-se na Secretaria 

Geral para edição do ato de concessão e posterior publicação no 

Diário Oficial do Município. 

• Caso haja indeferimento do pedido, retorna-se para ciência do 

solicitante. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Atendimento presencial. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

GoiâniaPrev (Av. B n°155 Setor Oeste, Goiânia-GO, Cep.: 74110-030) 

 

 

 

Declaração Funcional e Financeira 

+ Descrição do serviço 

Documento oficial que comprova períodos trabalhados, ficha financeira e a 

existência de vínculo entre o interessado e a Prefeitura Municipal de Goiânia. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Média de 30 dias. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Cópia simples com o original do documento de identidade. 

• Cópia simples do comprovante de endereço. 

• Último Contra-Cheque. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Comparecer ao atendimento da Gerência de Apoio Administrativo – 

Protocolo. 

• Requerer o benefício mediante preenchimento de formulário próprio. 

• O processo é encaminhado à Gerência de Aposentadoria e Pensões a fim 

de instrução dos autos e confecção da Declaração, seguindo Presidência 

Atendimento ao Servidor 
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para colher assinatura e após retorna-se para entrega ao servidor 

interessado. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Atendimento presencial. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

GoiâniaPrev (Av. B n°155 Setor Oeste, Goiânia-GO, Cep.: 74110-030) 

 

 

 

Cálculo de Contribuições Previdenciário para 

Servidor Licenciado 

+ Descrição do serviço 

O servidor afastado ou licenciado do cargo sem remuneração, poderá contar 

o respectivo tempo de afastamento ou licenciamento, para fins de 

aposentadoria, mediante o recolhimento das contribuições previdenciárias, 

sendo a aplicação da alíquota 16% (dezesseis por cento) parte patronal e 

aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) parte servidor, sendo à base 

de cálculo a remuneração de referência do seu respectivo cargo efetivo na 

data do afastamento ou licença. 

Sendo as contribuições serão recolhidas ao GoiâniaPrev diretamente pelo 

servidor afastado ou licenciado em conta especifica. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Média de 45 dias. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

• Cópia simples com o original do documento de identidade. 

• Cópia simples do comprovante de endereço. 

• Último Contra-Cheque. 

• Portaria de concessão da Licença ou Afastamento 

+ Principais Etapas do Serviço 

Comparecer ao atendimento da Gerência de Apoio Administrativo – 

Protocolo. 

Atendimento ao Servidor 
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Requerer o benefício mediante preenchimento de formulário próprio. 

O processo é encaminhado à Gerência de Aposentadoria e Pensões a fim 

de instrução dos autos, seguindo à Advocacia Setorial para análise e 

emissão de parecer; 

• Caso a conclusão seja favorável, o processo é encaminhado à 

Gerência de Custeio para realização do cálculo e após retorna-se para 

ciência e aceite do servidor. 

• Caso haja indeferimento do pedido, retorna-se para ciência do 

solicitante. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Atendimento presencial. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

GoiâniaPrev (Av. B n°155 Setor Oeste, Goiânia-GO, Cep.: 74110-030) 

 

 

 

Recadastramento Anual para Aposentado e 

Pensionista 

+ Descrição do serviço 

Os aposentados vinculados à Prefeitura de Goiânia devem se recadastrar no 

mês de nascimento, no Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Municipais de Goiânia e para os pensionistas, que devem se recadastrar a 

cada seis meses. O recadastramento anual dos dados é uma exigência legal, 

pois garante a atualização das informações de cada servidor e sua prova de 

vida. Todos os servidores inativos devem atualizar seus dados no mês do 

aniversário. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Imediato 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Para realizar o recadastramento anual deve-se: 

Para Aposentado(a) no mês de aniversário 
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Registro Geral – R.G. (Carteira de Identidade) 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 

Comprovante de endereço atualizado (inclusive com o CEP) 

Para Pensionista a cada seis meses. 

Registro Geral – R.G. (Carteira de Identidade) 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 

Comprovante de endereço atualizado (inclusive com o CEP) 

Recadastramento para quem reside fora de Goiânia 

O aposentado(a) ou pensionista deverá enviar ao GoiâniaPrev (Av. B n°155 

Setor Oeste, Goiânia-GO, Cep.: 74110-030) as cópias autenticadas em 

cartório dos seguintes documentos: 

Registro Geral – R.G. (Carteira de Identidade) 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 

Comprovante de endereço atualizado e Declaração de Vida e/ou Residência 

(assinada conforme identidade) 

+ Principais Etapas do Serviço 

Comparecer na sede do GoiâniaPrev (Av. B n°155 Setor Oeste, Goiânia-GO, 

Cep.: 74110-030) para efetuar o recadastramento ou caso não resida em 

Goiânia deverá enviar a documentação autenticada. 

Observação: O aposentado (a) ou pensionista sem condições de 

comparecer no GoiâniaPrev para se recadastrar, poderá entrar em contato 

com o telefone (62) 3524-5807 para agendar visita do Serviço Social 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Atendimento presencial ou via correio. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

GoiâniaPrev (Av. B n°155 Setor Oeste, Goiânia-GO, Cep.: 74110-030) 
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Simulador de Cálculo da Aposentadoria 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Serviço Online (clique aqui) 

 

 

 

 

Recadastramento Anual para Aposentado e 

Pensionista 

+ Descrição do serviço 

Os aposentados vinculados à Prefeitura de Goiânia devem se recadastrar no 

mês de nascimento, no Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Municipais de Goiânia e para os pensionistas, que devem se recadastrar a 

cada seis meses. O recadastramento anual dos dados é uma exigência legal, 

pois garante a atualização das informações de cada servidor e sua prova de 

vida. Todos os servidores inativos devem atualizar seus dados no mês do 

aniversário. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Imediato 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Para realizar o recadastramento anual deve-se: 

Para Aposentado(a) no mês de aniversário 

Registro Geral – R.G. (Carteira de Identidade) 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 

Comprovante de endereço atualizado (inclusive com o CEP) 

Para Pensionista a cada seis meses. 

Registro Geral – R.G. (Carteira de Identidade) 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 

Comprovante de endereço atualizado (inclusive com o CEP) 

Recadastramento para quem reside fora de Goiânia 

Atendimento ao Servidor 
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O aposentado(a) ou pensionista deverá enviar ao GoiâniaPrev (Av. B n°155 

Setor Oeste, Goiânia-GO, Cep.: 74110-030) as cópias autenticadas em 

cartório dos seguintes documentos: 

Registro Geral – R.G. (Carteira de Identidade) 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 

Comprovante de endereço atualizado e Declaração de Vida e/ou Residência 

(assinada conforme identidade) 

+ Principais Etapas do Serviço 

Comparecer na sede do GoiâniaPrev (Av. B n°155 Setor Oeste, Goiânia-GO, 

Cep.: 74110-030) para efetuar o recadastramento ou caso não resida em 

Goiânia deverá enviar a documentação autenticada. 

Observação: O aposentado (a) ou pensionista sem condições de 

comparecer no GoiâniaPrev para se recadastrar, poderá entrar em contato 

com o telefone (62) 3524-5807 para agendar visita do Serviço Social 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Atendimento presencial ou via correio. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

GoiâniaPrev (Av. B n°155 Setor Oeste, Goiânia-GO, Cep.: 74110-030) 
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Instituto Municipal de Assistência à Saúde e Social 

dos Servidores Municipais de Goiânia 

 

 

 

Ouvidoria Geral 

+ Descrição do serviço 

Guia médico, que permite ao beneficiário encontrar as informações sobre a 

rede credenciada; 

Formulário de emissão de guias de solicitação de procedimentos, exames 

complementares odontológicos; 

Relatórios: extrato financeiro, extrato de coparticipação, extrato de utilização, 

extrato de débitos, parcelamento; 

Inclusão de Saldo de coparticipação; 

Demonstrativo do IR; 

Parcelamento de Débitos; 

Canal de relacionamento com o usuário; 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Serviço Online 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Endereço: Sede do IMAS: Av. Paranaíba, 1413, Setor Central 

Goiânia/GO 

Horário de funcionamento: Das 8h às 18horas 

Contato: (62) 3524-1178 

 

  

Atendimento ao Servidor 

http://imassaude.com.br/as-imas/pb


  

354 

Procon Goiânia 

 

 

 

Proteção e Defesa do Consumidor 

+ Descrição do serviço 

• Atendimento: 

o Atendimento às demandas do consumidor, de acordo com o Código 

de Defesa do Consumidor (CDC). 

• Fiscalização: 

o Execução de ações de fiscalização relativa à defesa dos Direitos do 

Consumidor; 

o Efetuar diligências e vistorias, visando subsidiar com informações os 

processos de denúncias ou reclamações de consumidores; 

o Proceder a fiscalização da publicidade dos produtos e serviços, 

coibindo aquelas consideradas enganosas e abusivas; 

o Realizar a fiscalização de preços, abastecimento, quantitativo e 

segurança de bens e serviços; 

• Cálculos e Pesquisas: 

o Cálculos específicos, no sentido de possibilitar o equilíbrio financeiro 

entre consumidor e fornecedor para evitar abusos; 

o Pesquisas sobre os preços praticados pelos estabelecimentos 

comerciais da cidade de Goiânia. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

• Atendimento: 

o De imediato ao prazo acordado na tratativa do atendimento. 

• Fiscalização: 

o Denúncias: imediato; 

o Fiscalização de Sorteios: no dia programado. 

• Cálculo e Pesquisa: 

o Cálculo: até 5 (cinco) dias úteis; 

o Pesquisa: sazonais de acordo com o planejamento. 

OUVIDORIA E ATENDIMENTO 
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+ Requisitos e Documentos Necessários 

Documentos pessoais, comprovante de endereço e documentos que 

comprovem a relação de consumo entre o consumidor e o fornecedor (nota 

fiscal, recibo, e-mail, contrato, boletos, faturas e protocolos de atendimentos 

nos canais de Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC). 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Atendimento: 

o Triagem; 

o Contato telefônico; 

o Abertura de processo administrativo; 

o Audiência de conciliação. 

• Fiscalização: 

o Receber a denúncia; 

o Fazer a diligência in loco; 

o Se constatada a irregularidade, lavra – se o auto e efetua – se a 

abertura do processo. 

• Cálculo e Pesquisa: 

o Cálculo – recebimento da documentação, análise, desenvolvimento, 

conferência e entrega ao consumidor; 

o Pesquisa – planejamento, coleta de dados, compilação, divulgação. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

• Atendimento: 

o Tele atendimento para orientações e denúncias; 

o Presencial. 

• Fiscalização: 

o Constatar e lavrar auto de infração nos estabelecimentos comerciais, 

financeiros e de prestação de serviços; 

o Denúncias; 

o Fiscalização de sorteios. 

• Cálculo e Pesquisa: 

o Elaboração de cálculos – Pessoalmente; 
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o Pesquisas de preços – Divulgação na mídia e redes sociais. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Superintendência de Defesa do Consumidor – PROCON 

Avenida Tocantins, nº 191, qd. 17, lt. 27, Setor Central 

Horário de Atendimento: 08 às 12 e 14 às 18 

Denúncias por telefone: (62) 3524-2936 e 3524-2949 

 


