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Estado de Goiás

SUPLEMENTO
ATOS DO PODER EXECUTIVO

<#ABC#186553#1#221269>

DECRETO Nº 9.685, DE 29 DE JUNHO DE 2020

Altera o Decreto nº 9.653, de 19 de 
abril de 2020.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de 
suas atribuições constitucionais e legais, também tendo em vista 
que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 454, de 20 de 
março de 2020, declarou, em todo o território nacional, o estado 
de transmissão comunitária do novo coronavírus (COVID-19), e 
considerando:

- que o Estado de Goiás decretou a situação de emergência 
em saúde pública por meio dos Decretos nos 9.633, de 13 de março 
de 2020, e 9.653, de 19 de abril de 2020;

- o propósito e abrangência do Regulamento Sanitário In-
ternacional, promulgado pelo Decreto Federal nº 10.212, de 30 de 
janeiro de 2020, de prevenir, proteger, controlar e dar uma resposta 
de saúde pública contra a propagação internacional de doenças, de 
maneiras proporcionais e restritas aos riscos para a saúde pública, 
e que evitem interferências desnecessárias com o tráfego e o 
comércio internacionais;

- o acionamento de novo nível (nível 3) do Plano de 
Contingência da Secretaria de Estado da Saúde, conforme reco-
mendações do Ministério da Saúde;

- a necessidade de manter o funcionamento da rede de 
atenção à saúde, em decorrência do aumento exponencial na 
demanda de serviços de saúde;

- a delegação da ANVISA à autoridade sanitária estadual 
para fazer recomendações e restrições de fluxos e acessos de 
pessoas ou produtos;

- a recomendação do Comitê de Operações Estratégicas - 
COE, do Estado de Goiás;

- o Relatório de Assessoramento Estratégico elaborado 
pelo Instituto Mauro Borges, Secretaria de Estado da Economia 
de Goiás, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e 
Inovação, Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, Universidade 
Federal de Goiás;

- os estudos da Universidade Federal de Goiás sobre as 
projeções de casos, confirmados, a necessidade de leitos de UTI e 
os óbitos em decorrência da Covid-19; e

- as notas técnicas nos 09 e 10 emitidas pela Secretaria de 
Estado da Saúde, que dispõem sobre as medidas de prevenção e 
controle de ambientes e pessoas para evitar a

contaminação e propagação do novo coronavírus durante 
o funcionamento das atividades econômicas liberadas das medidas 
restritivas,

DECRETA:

Art. 1º  O Decreto nº 9.653, de 19 de abril de 2020, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º  Para o enfrentamento da emergência em 
saúde decorrente do coronavírus, adota-se o sistema de 
revezamento das atividades econômicas organizadas 
para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, 
iniciando-se com 14 (quatorze) dias de suspensão seguidos 
por 14 (quatorze) dias de funcionamento, sucessivamente.

§ 1º  São consideradas essenciais e não se incluem no 
revezamento de atividades previsto neste artigo:

I - farmácias, clínicas de vacinação, laboratórios de 
análises clínicas e estabelecimentos de saúde, excetuando-
-se os procedimentos de cirurgias eletivas e reduzindo-se 
a 50% a oferta de consultas e procedimentos ambulato-
riais, não abrangendo, neste caso, os serviços de atenção 
primária à saúde, os quais devem funcionar em sua 
capacidade máxima, inclusive com atendimento à demanda 
espontânea;

II - cemitérios e serviços funerários;
III - distribuidores e revendedores de gás e postos de 

combustíveis;
IV - supermercados e congêneres, não se incluindo 

lojas de conveniência, ficando expressamente vedado o 
consumo de gêneros alimentícios e bebidas no local, bem 
como o acesso simultâneo de mais de uma pessoa da 
mesma família, exceto nos casos em que necessário acom-
panhamento especial;

V - hospitais veterinários e clínicas veterinárias, 
incluindo os estabelecimentos comerciais de fornecimento 
de insumos e gêneros alimentícios pertinentes à área;

VI - estabelecimentos comerciais que atuem na venda 
de produtos agropecuários;

VII - agências bancárias e casas lotéricas, conforme 
disposto na legislação federal;

VIII - produtores e/ou fornecedores de bens ou de 
serviços essenciais à saúde, à higiene e à alimentação;

IX - estabelecimentos industriais de fornecimento de 
insumos/produtos e prestação de serviços essenciais à 
manutenção da saúde ou da vida humana e animal;

X - serviços de call center restritos às áreas de 
segurança, alimentação, saúde  e de utilidade pública;

XI - atividades econômicas de informação e 
comunicação;

XII - segurança privada;
XIII - empresas do sistema de transporte coletivo e 

privado, incluindo as empresas de aplicativos e transporta-
doras;

XIV - empresas de saneamento, energia elétrica e te-
lecomunicações;

XV - hotéis e correlatos, para abrigar aqueles que atuam 
na prestação de serviços públicos ou privados considerados 
essenciais ou para fins de tratamento de saúde, devendo 
ser respeitado o limite de 65% (sessenta e cinco por cento) 
da capacidade de acomodação, ficando autorizado o uso de 
restaurantes exclusivamente para os hóspedes, devendo 
ser observadas, no que couber, as regras previstas no art. 6º 
deste decreto, e protocolos específicos estabelecidos pela 
Secretaria de Estado da Saúde e disponibilizados na página 
eletrônica www.saude.go.gov.br;

XVI - estabelecimentos que estejam produzindo, ex-
clusivamente, equipamentos e insumos para auxílio no 
combate à pandemia da COVID-19;

XVII - assistência social e atendimento à população em 
estado de vulnerabilidade;

XVIII - obras da construção civil de infraestrutura do 
poder público, de interesse social, penitenciárias e unidades 
do sistema socioeducativo, bem assim as relacionadas a 
energia elétrica e saneamento básico e as hospitalares, 
além dos estabelecimentos comerciais e industriais que lhes 
forneçam os respectivos insumos;
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XIX - atividades comerciais e de prestação de serviço 
mediante entrega (delivery);

XX - atividades destinadas à manutenção, à 
conservação do patrimônio e ao controle de pragas urbanas;

XXI - atividades de suporte, manutenção e 
fornecimento de insumos necessários à continuidade dos 
serviços públicos e das demais atividades excepcionadas 
de restrição de funcionamento;

XXII - desde que situados às margens de rodovias:
a) borracharias e oficinas mecânicas; e
b) restaurantes e lanchonetes instalados em postos de 

combustíveis;
XXIII - o transporte aéreo e rodoviário de cargas e 

passageiros, observados os protocolos estabelecidos pela 
Secretaria de Estado da Saúde e disponibilizados na página 
eletrônica www.saude.go.gov.br;

XXIV - atividades administrativas necessárias ao 
suporte de aulas não presenciais; e

XXV - estágios, internatos e atividades laboratoriais 
das áreas de saúde.
……………………………………….........................................

§ 5º As atividades econômicas em funcionamento 
por serem consideradas essenciais ou aquelas retomadas 
após o período de suspensão deverão também observar as 
normas específicas para o combate da COVID-19 editadas 
por conselhos profissionais das profissões regulamentadas.
..........................................................................................................

§ 7º  Também se inserem no sistema de revezamento 
previsto no artigo 1º as atividades de organizações 
religiosas.” (NR)

“Art. 3º  Após o período de suspensão, todas as 
atividades econômicas e não econômicas poderão retomar 
seu funcionamento por 14 (quatorze) dias, observados os 
protocolos específicos, exceto as seguintes:

I - todos os eventos públicos e privados de quaisquer 
natureza, desde que presenciais, inclusive reuniões e o 
uso de áreas comuns dos condomínios, tais como churras-
queiras, quadras poliesportivas, piscinas, salões de jogos e 
festas, academias de ginástica, espaços de uso infantil, salas 
de cinemas e/ou demais equipamentos sociais que ensejem 
aglomerações e que sejam propícios à disseminação da 
COVID-19;
..........................................................................................................

V - aulas presenciais de instituições de ensino público 
e privadas;

VI - cinemas, teatros, casas de espetáculo e 
congêneres;

VII - bares, boates e congêneres;
VIII - academias poliesportivas; e
IX - salões de festa e jogos.” (NR)
“Art. 6º  As atividades econômicas e não econômicas 

em funcionamento por serem consideradas essenciais ou 
aquelas retomadas após o período de suspensão, além 
da adoção dos protocolos específicos estabelecidos pela 
Secretaria de Estado da Saúde e disponibilizados na página 
eletrônica www.saude.go.gov.br, devem:
..........................................................................................................

Parágrafo único. Os restaurantes no período em que 
autorizados a funcionar, além de protocolos específicos, 

deverão observar a lotação máxima de cinquenta por cento 
de suas capacidades de acomodação.” (NR)

“Art. 12 ...........................................................................
§ 1º  Qualquer denúncia acerca de eventual desobe-

diência a este decreto poderá ser efetivada por meio do 
Sistema de Ouvidoria do Estado de Goiás, coordenado pela 
Controladoria-Geral do Estado, ou mediante o número 190 
da Polícia Militar.

§ 2º  O descumprimento das regras estabelecidas neste 
Decreto e nos protocolos específicos da Secretaria Estadual 
da Saúde poderá, mediante fiscalização das Vigilâncias 
Sanitárias estadual e municipais, ensejar multa e interdição 
dos estabelecimentos.” (NR)

Art. 2º  Os serviços nas repartições públicas estaduais, 
inclusive unidades de atendimento Vapt-Vupt, funcionarão, durante o 
período de suspensão,  em regime de teletrabalho ou permanecerão 
em desocupação funcional por calamidade pública quando não 
couber o teletrabalho, podendo os titulares respectivos adotarem 
regime de trabalho presencial quando indispensável ao funciona-
mento da unidade.

§ 1º  O disposto neste artigo não se aplica aos órgãos ou às 
entidades que, por sua natureza ou em razão do interesse público, 
desenvolvam atividades de indispensável continuidade, como as 
unidades de saúde, policiamento civil e militar, bombeiro militar, 
assistência social e Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 
- GOINFRA.

§ 2º  No período em que não estejam suspensas as atividades 
econômicas, o regime de trabalho dos servidores observará, no que 
couber, o disposto no Decreto nº 9.634, de 13 de março de 2020 e 
as portarias editadas pela Secretaria de Estado da Administração.

§ 3º A Secretaria de Estado da Administração poderá editar 
normas complementares para regulamentação do disposto neste 
artigo.

Art. 3º  Ficam revogados os parágrafos 3º e 6º do art. 2º, os 
arts. 14, 15, e o parágrafo único do art. 17, do Decreto nº 9.653, de 
19 de abril de 2020.

Art. 4º  Este Decreto entra em vigor em 30 de junho de 2020.

Goiânia, 29 de junho de 2020; 132o da República.

RONALDO CAIADO
<#ABC#186553#2#221269/>

Protocolo 186553

Secretaria de Estado da Casa Civil
<#ABC#186367#2#221046>

PORTARIA Nº 529, DE 29 DE JUNHO DE 2020.

O SUPERINTENDENTE DE LEGISLAÇÃO, ATOS 
OFICIAIS E ASSUNTOS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe foi 
delegada pelo inciso II do art. 1º do Decreto no 9.375, de 2 de 
janeiro de 2019, combinado com o de nº 9.564, de 25 de novembro 
do mesmo ano, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
202000066003648,
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RESOLVE:

Com fulcro no art. 136, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.460, 
de 22 de fevereiro de 1988, exonerar, a pedido e a partir de 15 de 
maio de 2020, OLÁVIO DE SANTANA GUEDES, inscrito no CPF 
nº 024.641.171-61, do cargo efetivo de Agente de Fiscalização 
Agropecuário do quadro permanente da Agência Goiana de Defesa 
Agropecuária - AGRODEFESA.

PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE LEGISLAÇÃO, 
ATOS OFICIAIS E ASSUNTOS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA CASA CIVIL, aos 29 dias do mês de junho de 2020.

Alan Farias Tavares
Superintendente

<#ABC#186367#3#221046/>

Protocolo 186367
<#ABC#186368#3#221048>

PORTARIA Nº 531, DE 29 DE JUNHO DE 2020.

O SUPERINTENDENTE DE LEGISLAÇÃO, ATOS 
OFICIAIS E ASSUNTOS TÉCNICOS, DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe foi 
delegada pelo  inciso II do art. 1º do Decreto nº 9.375, de 2 de 
janeiro de 2019, combinado com o de nº 9.564, de 25 de novembro 
do mesmo ano, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
202010319002049,

RESOLVE:

Com fulcro no art. 136, § 1º, inciso I,  da Lei nº 10.460, de 
22 de fevereiro de 1988, exonerar, a pedido e a partir de 22 de maio 
de 2020, LUIZ CARLOS DA ROSA LEITÃO, inscrito no CPF sob o 
nº 897.621.181-20, do cargo efetivo de Agente de Segurança So-
cioeducativo, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE LEGISLAÇÃO, 
ATOS OFICIAIS E ASSUNTOS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA CASA CIVIL, aos 29 dias do mês de junho de 2020.

Alan Farias Tavares
Superintendente

<#ABC#186368#3#221048/>

Protocolo 186368
<#ABC#186370#3#221049>

PORTARIA Nº 532, DE 29 DE JUNHO DE 2020.

O SUPERINTENDENTE DE LEGISLAÇÃO, ATOS 
OFICIAIS E ASSUNTOS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA CASA CIVIL, nos termos do inciso II do art. 1o, 
do Decreto no 9.375, de 2 de janeiro de 2019, combinado com o 
Decreto de no 9.564, de 25 de novembro do mesmo ano, e, tendo 
em vista o que consta do Processo no 201900006068105,

RESOLVE:

Nos termos do art. 23, § 1o, inciso I, da Lei no 13.909, de 
25 de setembro de 2001, exonerar, a pedido e a partir de 01 de 
dezembro de 2019, FERNANDO ASSIS DE CARVALHO, inscrito 
no CPF sob o no  000.956.191-94, do cargo efetivo de Professor 
IV, do Quadro Permanente do Magistério Público da Secretaria de 
Estado da Educação.

PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE LEGISLAÇÃO, 
ATOS OFICIAIS E ASSUNTOS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA CASA CIVIL, aos 29 dias do mês de junho de 2020.

Alan Farias Tavares
Superintendente

<#ABC#186370#3#221049/>

Protocolo 186370

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável

<#ABC#186437#3#221131>

Instrução Normativa nº 05/2020

Institui procedimentos emergenciais para 
a realização de aceiros como fator de 
prevenção a incêndios florestais na APA do 
Pouso Alto

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - 
SEMAD, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 40 da 
Constituição Estadual e demais preceitos legais, e

CONSIDERANDO que compete à SEMAD, no âmbito de suas 
atribuições, licenciar as atividades sob sua competência, nos termos 
da Lei Estadual nº 20.694, de 26 de dezembro de 2019, e da Lei 
Complementar Federal nº 140, de 08 de dezembro de 2011;

CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 18.104, de 18 de julho de 2013, 
que estabelece a Política Florestal do Estado de Goiás e dá outras 
providências;

CONSIDERANDO o Decreto Nº 5.419, de 07 de maio de 2001, que 
dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental - APA de 
Pouso Alto e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 3/2020, que institui 
os procedimentos para expedição de Autorização de Queima 
Controlada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável - SEMAD

RESOLVE:

Art. 1º. Institui procedimentos emergenciais para a realização de 
aceiros como fator de prevenção a incêndios florestais na APA do 
Pouso Alto.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, a formação de 
aceiros compreende a supressão de parte da vegetação, inclusive 
nativa, com uso de maquinário ou com emprego do fogo, com o 
objetivo de impedir a propagação incêndios.

Art. 2º Para a formação de aceiros com uso de fogo, o interessado 
deverá apresentar à SEMAD requerimento, seguindo-se formulário 
constante do Anexo I, instruído com a seguinte documentação:

I - requerimento assinado pelo proprietário do imóvel ou posseiro, 
acompanhado de cópias dos documentos do requerente: CNPJ, 
para pessoa jurídica; ou RG e CPF, para pessoa física e declaração 
de que aceita receber comunicações e notificações por e-mail e 
redes sociais;

II - Arquivo digital contendo o croqui de delimitação da área onde 
serão realizados os aceiros;

III- comprovante de representação legal do interessado, 
acompanhado de CPF, quando couber;

IV - comprovante de propriedade ou posse do imóvel onde se 
realizará a queima, tais como: a) área escriturada:

1. Matrícula do registro de imóveis atualizada;

b) área de posse ou uso contratado:

1. instrumento contratual de arrendamento;
2. concessão de uso;
3. permissão de uso;
4. autorização de uso;
5.contrato de locação;
6. sentença judicial ou outro similar;
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7. qualquer outro documento que comprove a existência de direito 
real ou de posse.

V - Documentação do responsável técnico responsável pelas 
atividades que deverá se constituir em:
Declaração de compromisso do responsável técnico pela 
realização dos aceiros;

a)   Certificado de formação na prevenção e combate a incêndios 
florestais;
b)   Comprovação de experiência mínima de três anos em ações 
de prevenção e combate na região da APA do Pouso Alto;

VI - Declaração do interessado indicando (e listando, se for o caso) 
se possui pessoal treinado disponível para acompanhar a realização 
do aceiro, bem como equipamentos de combate a incêndios ou 
outros equipamentos que possam ser utilizados na ação, incluindo 
maquinário agrícola.

VII - Apresentar declaração de que foi dada ciência aos vizinhos con-
frontantes quanto a sua intenção de realizar o Aceiro com emprego 
de Fogo nos limites de sua propriedade.

Art. 3º Para a formação de aceiros sem uso de fogo, o interessado 
deverá apresentar à SEMAD requerimento, seguindo-se formulário 
constante do Anexo II, instruído com a documentação estabelecida 
nos inc. I, II, III e IV do art. 2º desta norma;

Parágrafo único. A realização de aceiros sem uso de fogo poderá ser 
realizada até o dia 30 de agosto de 2020.

Art. 4º A Autorização para Realização de Aceiros, com ou sem 
emprego de Fogo, devidamente instruída com os documentos esta-
belecidos no artigo anterior, deverá ser solicitada junto ao Protocolo, 
que autuará processo no Sistema Eletrônico de Informações - SEI 
por meio do envio de e-mail vaptvupt.meioambiente@goias.gov.br.

Parágrafo único. No campo assunto deverá constar a informação 
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE ACEIROS NA APA POUSO ALTO

Art. 5º São requisitos necessários para a execução dos aceiros com 
emprego do fogo:

I - providenciar pessoal treinado e com equipamentos apropriados 
para atuar no local da operação e evitar a propagação do fogo fora 
dos limites estabelecidos, até sua extinção;

II - comunicar formalmente aos vizinhos que fazem divisa com a 
propriedade a intenção de realizar a queima controlada, com o 
esclarecimento de que, oportunamente, e com a antecedência 
necessária, a operação será confirmada com a indicação da data, 
hora do início e do local onde será realizada a queima;

III - comunicar formalmente ao Corpo de Bombeiros Militar 
responsável pela região a intenção de realizar a queima controlada, 
com o esclarecimento de que, oportunamente, e com a antecedência 
necessária, a operação será confirmada com a indicação da data, 
hora do início e do local onde será realizada a queima;

IV - comunicar no aplicativo whatsapp, no número 62 996960331 
a data de realização da operação, com 24 horas de antecedência, 
indicando hora do início e do local onde será realizado o aceiro com 
emprego de fogo;

IV - realizar os aceiros em dia e horário indicados, evitando-se os 
períodos de temperatura mais elevada, com baixa umidade do ar, 
quando o risco estiver nas classes médio, alto e crítico, conforme 
os índices disponibilizados pelo INPE (http://queimadas.cptec.inpe.
br/~rqueimadas/documentos/RiscoFogo_Sucinto.pdf) e respei-
tando-se as condições dos ventos predominantes no momento da 
operação.

§1º. As atividades para realização de aceiros com o emprego de fogo 
na região da APA de Pouso Alto somente poderão ser realizadas até 
o dia 20/07/2020.

§2º. Serão autorizados os aceiros com emprego de fogo desde que 
sejam considerados estratégicos para a prevenção de incêndios, 
conforme critérios técnicos definidos pela SEMAD.

§3º. As ações para a realização dos aceiros que incluem o emprego 
do fogo deverão ser integralmente realizadas pelo responsável 
técnico e serão acompanhadas pela equipe técnica da SEMAD, 
sempre que possível.

Art. 6º Em caso da necessidade de realização de emprego de 
fogo como ação de combate a incêndios, inclusive nas hipóteses 
de contrafogo, o responsável técnico deverá realizar a ação, 
comunicando previamente no whatsapp 62 996960331 e, em até 
24 horas, efetuar o comunicado oficial no âmbito do processo SEI 
formalizado onde tramita a autorização para a realização de aceiros.

Art. 7º. O interessado deverá, ao final das atividades, enviar 
comunicado do encerramento das atividades, tanto quanto a 
formação dos aceiros quanto ao uso de contrafogo, relatando 
eventuais intercorrências.

Art. 8º. A SEMAD poderá, a qualquer tempo, suspender ou cancelar 
a autorização de realização de aceiro com emprego de fogo quando:
I-         constatados risco à vida, danos ambientais ou condições 
meteorológicas desfavoráveis;
II- a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, 
constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente 
reconhecidos como parâmetros;
III- os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites 
mínimos de visibilidade, comprometendo e colocando em risco as 
operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
IV- for de relevante interesse público;
V - houver descumprimento das normas vigentes;
VI - for de interesse da segurança pública e social;
VII - houver descumprimento ao Código Florestal e demais normas 
e leis ambientais;
VIII - houver descumprimento desta Instrução Normativa.

§1º Nos casos de suspensão da autorização, a queima deverá ser 
remarcada junto à SEMAD, após sanadas as causas da suspensão.

§2º As notificações e comunicações sobre suspensão ou cancela-
mentos serão realizadas por meios eletrônicos.

Art. 9º. A Autorização para Realização de Aceiros deverá ser mantida 
no local onde se efetuará o aceiro, durante a realização da atividade.

Art. 10. Quaisquer situações que fujam ao controle quando do 
emprego do fogo ou em caso de eventuais danos causados ao 
meio ambiente ou a bens patrimoniais deverão ser imediatamen-
te comunicadas a SEMAD no aplicativo whatsapp, no número 62 
996960331 e no e-mail sucra.meioambiente@goias.gov.br

Art. 11. As autorizações referidas nesta norma serão emitidas pela 
Chefe da APA Pouso Alto e validadas pela Superintendente de 
Unidades de Conservação e Regularização Ambiental da SEMAD.

Art. 12. Em decorrência da obrigação do proprietário em promover 
a integridade da vegetação nativa no imóvel, inclusive mediante 
prevenção, combate e controle do fogo, nas hipóteses em que a 
SEMAD identificar locais estratégicos para a realização de aceiros, 
poderá ser determinado ao proprietário do imóvel ou ocupante que 
o faça, as suas próprias expensas, com prazo de pelo menos 5 
(cinco) dias de antecedência, com ou sem uso de fogo, o que for 
tecnicamente mais indicado.

Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, as ações 
envolvendo uso de fogo serão integralmente acompanhadas pela 
SEMAD.

Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Secretária da SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, aos 29 dias 
do mês de junho de 2020.

ANDRÉA VULCANIS
Secretária de Estado

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável

ANEXO I -
COMUNICAÇÃO DE INTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE

ACEIRO COM UTILIZAÇÃO DE FOGO

SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO
ESTADO DE GOIÁS

COMUNICAÇÃO 
DE INTENÇÃO DE 
REALIZAÇÃO DE
ACEIRO COM 
UTILIZAÇÃO DE 
FOGO

NÚMERO

Identificação do proprietário e da propriedade:
Nome do proprietário ou 
representante legal:

 

CPF/CNPJ:  
Endereço do proprietário 
ou representante legal:

 

Município:  
Nome e endereço da 
propriedade:

 

INCRA ou CAR:  
Solicita Autorização para Realização de Aceiros, com 
emprego de Fogo - ARAf, à Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, de acordo com as 
informações abaixo especificadas:
Área total de aceiro - (km):  
Coordenada do local do 
aceiro: 

 

Data e Hora de Início: Data e Hora de Término:
O proprietário declara que todos os dados acima são verídicos 
e se compromete a cumprir as disposições estabelecidas na 
legislação e no presente documento, responsabilizando-se pelos 
causados ao Meio Ambiente e a terceiros, sob as penas da Lei.
Cidade e data:  
Assinatura do requerente:  
Itens que deverão ser observados:
* Avise seu vizinho com antecedência sobre o local, dia e hora 
para início da atividade.
* Providenciar pessoal treinado para atuar no local da queima, 
com equipamentos apropriados ao redor da área, para evitar a 
propagação do fogo fora dos limites estabelecidos.
*A autorização deverá ficar no local de realização da queima.
*Fica expressamente proibido o uso de fogo, salvo em caso 
expresso de autorização específica em áreas de: Preservação 
Permanente, Reserva Legal, Parques Nacionais e demais 
unidades de conservação;
*Os infratores estão sujeitos às penas previstas na Lei nº 
9.605/1998 e Decreto nº 6.514/2008.
Para uso da SEMAD
Queima controlada 
permitida para:

Data:     /      /      a            /      /

Assinatura e carimbo da 
autoridade:

 

ANEXO II -
COMUNICAÇÃO DE INTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE

ACEIRO SEM UTILIZAÇÃO DE FOGO

SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO
ESTADO DE GOIÁS

COMUNICAÇÃO 
DE INTENÇÃO DE 
REALIZAÇÃO DE
ACEIRO SEM 
UTILIZAÇÃO DE 
FOGO

NÚMERO

Identificação do proprietário e da propriedade:
Nome do proprietário ou 
representante legal:

 

CPF/CNPJ:  
Endereço do proprietário 
ou representante legal:

 

Município:  
Nome e endereço da 
propriedade:

 

INCRA ou CAR:  
Solicita Autorização para Realização de Aceiros, sem 
emprego de Fogo - ARAf, à Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, de acordo com as 
informações abaixo especificadas:
Área total de aceiro - (km):  
Coordenada do local do 
aceiro: 

 

Data de Início: Data de Término:
O proprietário declara que todos os dados acima são verídicos 
e se compromete a cumprir as disposições estabelecidas na 
legislação e no presente documento, responsabilizando-se pelos 
causados ao Meio Ambiente e a terceiros, sob as penas da Lei.
Cidade e data:  
Assinatura do requerente:  
Itens que deverão ser observados:
* Providenciar pessoal treinado para atuar no local, com 
equipamentos apropriados.
*A autorização deverá ficar no local de realização da queima.
*Fica expressamente proibido o uso de fogo, salvo em caso 
expresso de autorização específica em áreas de: Preservação 
Permanente, Reserva Legal, Parques Nacionais e demais 
unidades de conservação;
*Os infratores estão sujeitos às penas previstas na Lei nº 
9.605/1998 e Decreto nº 6.514/2008.
Para uso da SEMAD

Autorização para 
realização de aceiros, 
inclusive em área de 
vegetação nativa, sem 
uso de fogo, emitida em

Data:     /      /      a            /      /

Assinatura e carimbo da 
autoridade:

 

<#ABC#186437#5#221131/>

Protocolo 186437

Secretaria de Estado de Comunicação
<#ABC#186506#5#221214>

AVISO DE SORTEIO

A SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO, por meio 
da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, torna público aos 
interessados que realizará novo sorteio, em substituição ao realizado 
no 09/06/2020, para a escolha dos membros da subcomissão 
técnica, com a finalidade de analisar e julgar as propostas técnicas 
referentes à Concorrência nº 001/2020-SECOM, processo adminis-
trativo SEI nº 201917697000245, conforme revisto no artigo 10 da 
Lei Federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010.

Apresentamos a lista com os nomes para sorteio:
1. Com vínculo: Deusmar Barreto, CPF 234.153.121-00; Fabrício 
Oliveira Arruda, CPF 004.931.651-69;  João Batista Carvalho Faria, 



6 Diário Oficial
GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 2020

ANO 183 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 23.331
SUPLEMENTO

CPF 389.541.841-20; Rafael Xavier Silva, CPF 960.334.871-68; 
Thaís de Melo Lobo, CPF 004.348.601-07, Welliton Carlos da Silva, 
CPF 758.549.021-68.

2. Sem vínculo: Alexandre Feliciano Resende, CPF 693.788.271-87; 
Patricia Quitero Rosenzweig, CPF 648.326.351-15; Wilson Lopes de 
Menezes, CPF 814.879.321-20.

A sessão pública será realizada na data de 09 de julho de 2020, 
às 08h, no Auditório Mauro Borges, no subsolo do Palácio Pedro 
Ludovico Teixeira, situado à Pedro Ludovico Teixeira, situado à Rua 
82, nº 400, Setor Central, Goiânia, Goiás. CEP 74.015-908.

Qualquer interessado poderá impugnar pessoa integrante da relação 
em até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão pública destinada 
ao sorteio, mediante fundamentos jurídicos plausíveis.

Goiânia-GO, 29 de junho de 2020

José Eduardo Jayme Oliveira
Presidente da Comissão Especial de Licitação

<#ABC#186506#6#221214/>

Protocolo 186506

PARAESTATAIS -  SOCIEDADES 
DE ECONOMIA MISTA

Companhia De Desenvolvimento Econômico 
De Goiás – CODEGO

<#ABC#186366#6#221045>

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOR-
DINÁRIA

Ficam os Senhores Acionistas da COMPANHIA DE DESENVOL-
VIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO convocados a 
se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no 
próximo dia 08 de julho de 2020, presencialmente na sede desta 
Companhia, situada na Avenida 85, nº 1593, Quadra 231, Lotes 

17/18, esquina com Alameda Ricardo Paranhos - Setor Marista - 
Goiânia - GO, ou por meio de videoconferência, link:https://goias.
zoom.us/j/93162237088?pwd=QzAxQmY4MS9aSDRkRExLTU-
g3WGJWdz09, iniciando-se os trabalhos às 16:00h, em primeira 
convocação, ou na falta de quórum necessário, (2/3), às 16:30h, com 
qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA: a) alteração do Estatuto Social da CODEGO, 
com referência ao art. 14, §4º; b) eleição e posse de membro do 
Conselho Fiscal e Administração.

Goiânia, 25 de junho de 2020.

HUGO CUNHA GOLDFELD
Diretor-Presidente Da CODEGO

<#ABC#186366#6#221045/>

Protocolo 186366

<#ABC#186546#6#221260>

COMUNICADO
O PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, ante ao pedido registrado pelo Fórum 
Empresarial de Anápolis mediante o Ofício Cor. Exp. Nº 003/2020- 
GP, RESOLVE suspender por prazo indeterminado a audiência 
pública que estava marcada para ser realizada no dia 30 de junho 
de 2020.
GABINETE DO PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVI-
MENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO, em Goiânia-GO, aos 
29 dias do mês de junho de 2020.

Hugo Cunha Goldfeld
Diretor-Presidente da CODEGO

Carlos César Savastano de Toledo
Diretor Administrativo

<#ABC#186546#6#221260/>

Protocolo 186546
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