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O Procon Goiás, recebeu, de 16 de março até a última terça-feira, 19.821 reclamações relacionadas a compras realizadas pela internet. Segundo o 
Procon, esses números são maiores que os registrados no mesmo período do ano de 2019, quando foram contabilizados 8.734 atendimentos. p2
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AGRÍCOLAS

Procon Goiás registra alta de mais de 126% 
nas reclamações de compras pela internet

Semad flagra 
irregularidades 
ao longo do 
Rio Araguaia  p3

Petrobras 
reduz preço da 
gasolina em 4% 
nas refinarias  p2 p3

Vanderlan apresenta proposta de 
100% de cobertura do Programa Saúde 
Uma das principais propostas do candidato à prefeitura de Goiânia Van-
derlan Cardoso (PSD) é levar o Programa Saúde da Família (PSF) a 100% 
de cobertura, nas áreas necessitadas, logo no primeiro ano.  

Polícia Federal 
apreende 
dinheiro 
na cueca de 
vicelíder do 
governo  de 
Bolsonaro  p4

Crer retoma os atendimentos eletivos
Unidade se adapta às regras de segurança para garantir, gradativamente, até 50% de sua capacidade operacional  p3
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Governo de Goiás 
repassa quase R$ 60 
milhões escolas 
estaduais  p2

Aulas presenciais 
na rede 
estadual só em 
janeiro de 2021  p3

Governo de Goiás quita salários de 
outubro nesta quarta-feira, dia 28
Estado antecipa pagamento para Dia do Servidor Público, comemorado 
hoje: “Parabéns a todos que honram essa missão de servir à nossa 
população”, celebra governador Ronaldo Caiado pelas redes sociais p2

‘Guerra da 
Vacina’ pode 
unir centro 
contra Jair 
Bolsonaro  p4
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A Secretaria Estadual de 
Saúde de Goiás (SES-GO) di-
vulgou, nesta quinta-feira 
(15/10), novo boletim diário 
sobre o avanço do novo co-
ronavírus no Estado. Segundo 
os números da pasta, foram 
registrados, nas últimas 24 
horas, 2.092 casos e 45 mor-
tes pela doença. Goiás agora 
chega aos totais de 234.658 
contaminações e 5.306 óbitos 
pela covid-19. Ainda de acor-
do com os números, há 224 

mil recuperados da doença 
nos municípios goianos.

A pasta também aponta in-
vestigação de 226 mortes para 
saber se a causa foi coronaví-
rus. Outros 233 mil pacientes 
são considerados casos sus-
peitos. A taxa de letalidade do 
vírus no Estado é de 2,26%.

O Governo de Goiás dispo-
nibiliza plataforma, atualizada 
a cada 30 minutos, com os 
principais dados sobre o avan-
ço da covid-19 no Estado

Petrobras 
reduz preço 
da gasolina 
em 4% nas 
refinarias

Goiás chega a 5,3 mil mortes por 
covid-19 após registro de 45 óbitos Procon Goiás registra alta de 126% 

nas reclamações de compras pela internet
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Uma das principais 
propostas do can-
didato à prefeitura 

de Goiânia Vanderlan Car-
doso (PSD) é levar o Progra-
ma Saúde da Família (PSF) 
a 100% de cobertura, nas 
áreas necessitadas, logo no 
primeiro ano. “Vamos fazer 
uma saúde pública de qua-
lidade, moderna e pronta 
os desafios que temos pela 
frente, valorizando os pro-

fissionais e as parcerias”.
Implantado no País em 

1994, o programa – tam-
bém conhecido como Es-
tratégia da Saúde da Famí-
lia (ESF) – tem como foco a 
atenção básica e a reorien-
tação do modelo assisten-
cial, a fim de melhorar os 
indicadores da saúde. Além 
de assistência à doença, o 
PSF busca mais qualidade 
de vida e intervenção nos 

fatores que a colocam em 
risco, como falta de exercí-
cio, tabagismo e mais.

A ideia de Vanderlan é 
implantar, na saúde básica 
e preventiva, o programa 
remédio em casa. Este 
será destinado a pacien-
tes com doenças crônicas 
que utilizam medicamen-
tos de uso contínuo.

“O que nós queremos 
para Goiânia é desenvolvi-

mento, sem deixar ninguém 
para trás. E para isso, a saú-
de pública precisa funcionar 
muito bem, da assistência 
básica à alta complexidade”, 
afirmou o candidato, que 
esteve na Associação dos 
Hospitais Privados de Alta 
Complexidade do Estado de 
Goiás (Ahpaceg) junto com o 
vice, Wilder Morais (PSC).

O pessedista ainda pre-
tende trazer novas soluções 

para a gestão a capital. “Um 
exemplo é a ampliação da 
nossa capacidade de rea-
lização de exames tendo, 
além da estrutura já exis-
tente na rede pública, a 
compra de exames adicio-
nais em equipamentos da 
rede privada”, expõe. Du-
rante a visita à Ahpaceg, ele 
ainda pediu que a associa-
ção atue junto à administra-
ção, caso ele seja eleito.

Reprodução

A Petrobras anunciou, 
nesta quinta-feira (15), 
redução de 4% no preço 
médio da gasolina vendi-
da nas refinarias em todo 
o país. O novo valor vale 
a partir desta sexta-feira 
(16), na venda às distri-
buidoras. O diesel não 
teve o preço modificado.

“Desde janeiro de 
2020, o preço médio da 
Petrobras acumula uma 
queda de 24,3% no preço 
do diesel vendido às dis-
tribuidoras e uma redu-
ção acumulada de 9,1% 
no caso da gasolina. Para 
se ter uma ideia, o pre-
ço médio da gasolina da 
Petrobras para as distri-
buidoras será de R$ 1,74 
por litro após o reajuste. 
Entre julho e agosto, o 
preço médio da Petrobras 
correspondeu a cerca de 
30% do preço final ao 
consumidor nos postos de 
combustíveis”, explicou a 
companhia em nota.

Os valores finais aos 
motoristas dependerão 
de cada posto, que acres-
cem impostos, taxas, cus-
tos com mão de obra e 
margem de lucro. Além 
disso, o mercado brasilei-
ro é baseado na livre con-
corrência, fazendo com 
que cada empresa cobre 
o que achar melhor.

A Petrobras lembra 
também que a gasolina e 
o diesel vendidos às dis-
tribuidoras são diferentes 
dos produtos no posto 
de combustíveis. São os 
combustíveis tipo “A”, ou 
seja, gasolina antes da 
sua combinação com o 
etanol e diesel também 
sem adição de biodiesel. 
Os produtos vendidos nas 
bombas ao consumidor 
final são formados a par-
tir do tipo “A” misturados 
a biocombustíveis.

O Procon Goiás, recebeu, 
de 16 de março até a última 
terça-feira (13/10), 19.821 
reclamações relacionadas 
a compras realizadas pela 
internet. Segundo o Procon, 
esses números são maiores 
que os registrados no mes-
mo período do ano de 2019, 
quando foram contabiliza-
dos 8.734 atendimentos. Na 
comparação, o crescimento 

foi de mais de 126%. 
As reclamações são 

motivadas principalmente 
pela rescisão ou alteração 
unilateral do contrato, 
pela não entrega ou de-
mora do produto e pela 
venda de produtos com ví-
cio, ou seja, produtos com 
defeitos. “É importante 
frisar que esse acréscimo 
no número de queixas por 

parte do consumidor é 
um reflexo do crescimen-
to das compras virtuais”, 
disse o Superintendente 
Procon Goiás, Allen Viana. 

Caso ocorra descum-
primento ao Código de 
Defesa do Consumidor, o 
consumidor deve formali-
zar a sua queixa no Procon 
Goiás por meio dos canais 
de atendimento do órgão.

Vanderlan apresenta proposta de 100% de 
cobertura do Programa Saúde da Família 
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Governo de Goiás descentralizou repasse 
de quase R$ 60 milhões para pequenas 
reformas nas escolas estaduais

Governo de Goiás  
quita salários de 
outubro nesta 
quarta-feira, dia 28

Saúde de Aparecida de Goiânia realiza vacinação contra a paralisia 
infantil e a febre amarela em dois shopping centers da cidade

Desde que foi lançado 
pelo governador Ro-
naldo Caiado, no final 

de 2019, o programa Refor-
mar já soma R$ 58 milhões 
em recursos, que foram dist-
ribuídos para todas as 1.029 
unidades escolares da rede 
estadual de ensino, espal-
hadas pelos 246 municípios 
goianos. Esses números im-
pactaram a vida de 530 mil 
alunos e de 40 mil servidores 
da Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc).

O Reformar primeira 
edição foi criado para acele-
rar e efetivar a manutenção, 
reforma e pequenos reparos 
dos edifícios que abrigam as 
unidades da rede. O dinheiro 
é repassado, diretamente, 
para os Conselhos Escolares. 
É uma verba de custeio, que, 
na fase inicial, em 2019, va-
riou de R$ 5 mil a R$ 33 mil, 
de acordo com o número de 
alunos atendidos, e foi aplica-
da em serviços como pintura 
do prédio, limpeza de terre-
no, troca de portas, janelas 
e fechaduras, substituição 
de telhados, manutenção 
de instalações hidráulicas e 
elétricas, limpeza da caixa 
d’água, entre outros.

Já a segunda etapa do pro-
grama, lançada no último Dia 
do Professor, 15 de outubro, 
pelo governador e pela titular 
da Seduc, Fátima Gavioli, tem 

um escopo diferente. Cada 
escola recebeu R$ 32 mil para 
realizar intervenções, prio-
ritariamente, nas cozinhas e 
sanitários. “Essa descentra-
lização da verba é a trans-
parência que o governo 
tem. É a certeza que nós 
vamos recuperar o Estado. 
Eu não lutei na minha vida 
para ser governador e não 
devolver Goiás aos goianos, 
que é o meu compromisso”, 
afirmou Caiado, na última 
quinta-feira (15/10).

De acordo com o gerente 
de Projetos e Infraestrutura 
da Seduc, Gustavo Jardim, o 
recurso foi aplicado, em 2019, 
na grande maioria das escolas, 
em limpeza do terreno e pintu-
ra das unidades. “O Reformar 
tem o intuito de facilitar e ex-
ecutar, de forma mais rápida, 
obras consideradas simples. 
Com o dinheiro na mão, é 
possível fazer muito mais coi-
sas pelo poder da negociação 
de mercado”, explicou Jardim. 

Embora destinada priori-
tariamente para pequenos 
reparos nas cozinhas e ban-
heiros, a verba da segunda 
fase do Reformar pode ser 
utilizada em outros serviços, 
desde que as áreas que de-
veriam receber o aporte já 
tenham passado por refor-
mas anteriores. “Casos de 
substituição de janelas, re-
vestimento e piso, desde que 

não requeiram Anotação de 
Responsabilidade Técnica”, 
exemplificou Fátima Gavioli. 

Comunidade escolar
A meta de regionalização 

do governo Caiado e de expan-
dir as políticas públicas para 
além da região metropolitana 
de Goiânia, com o intuito de 
alcançar, principalmente, os 
municípios mais carentes, se 
transformou em sentimento 
de alegria para o Conselho Re-
gional de Educação (CRE) de 
Porangatu, no Norte goiano. 
“Todas as nossas escolas 
hoje estão bem arrumadas, 
com uma boa aparência 
para receber os alunos. Foi 
uma grande alegria porque 
isso não havia acontecido 
nos governos anteriores”, 

afirmou o coordenador Ang-
elo Marcos de Souza.

Segundo ele, o Reformar 
beneficiou 15 escolas, de oito 
municípios, e mudou a realida-
de de 6,7 mil alunos e 585 ser-
vidores da regional. O valor da 
verba destinada para a região 
variou de R$ 17 mil a R$ 33 
mil. “Algumas unidades não 
passavam por nenhuma in-
tervenção física desde a déca-
da de 1970, como o Colégio 
Chico Mendes, de Montividiu 
do Norte”, apontou.

No CRE de Aparecida de 
Goiânia, o impacto na vida 
da comunidade foi externado 
pela coordenadora Núbia de 
Brito Farias. “Começar o ano 
letivo com toda a escola arru-
mada faz toda a diferença no 
bem-estar dos alunos, profes-

sores e servidores”, destacou, 
ao comentar sobre a apli-
cação do recurso de 2019.

Aos R$ 2,1 milhões do 
ano passado somam-se, ago-
ra, mais R$ 2,2 milhões da 
segunda fase do programa. 
Com um detalhe: tanto em 
2019, quanto em 2020, os 
recursos contemplaram as 
70 unidades, distribuídas pel-
os seis municípios que inte-
gram a regional. O resultado 
dessa equação são mais de 
60 mil estudantes e 4 mil fun-
cionários animados e, mais 
empenhados, em desafiar 
os obstáculos impostos pelo 
“novo normal” para continu-
ar a fazer de Goiás o líder na-
cional no ranking do Índice de 
Desenvolvimento Básico da 
Educação (Ideb).  

O Governo de Goiás 
segue o compromisso de 
pagar em dia os salários 
dos servidores públicos. 
Neste mês de outubro, 
o pagamento foi ante-
cipado e depositado na 
conta dos mais de 161 
mil servidores nesta 
quarta-feira (28/10), no 
Dia do Servidor Públi-
co. “Isso só foi possível 
porque esses trabalha-
dores estão ajudando 
a devolver Goiás aos 
goianos. Parabéns a to-
dos que honram essa 
missão de servir à nossa 
população”, destacou 
o governador Ronaldo 
Caiado em mensagem 
ao funcionalismo, pelas 
suas redes sociais.

Desde dezembro de 
2019, a quitação da 
folha dos servidores 
públicos ativos, aposen-
tados e pensionistas é 
realizada dentro do mês 
trabalhado, como resul-
tado dos esforços do go-
verno estadual em equi-
librar as contas, mesmo 
no período de retração 
econômica em face da 
pandemia da Covid-19.

De acordo com a Se-
cretaria da Economia, 
por meio da Gerência 
de Administração Fi-
nanceira do Tesouro 
Estadual, o valor pago 
com a folha salarial é 
de R$ 1,3 bilhão, com 
os encargos. Desse to-
tal, R$ 849,5 milhões 
referem-se aos salários 
dos servidores ativos e 
R$ 457,3 milhões são 
para os inativos.

Como estratégia para mel-
horar a cobertura vacinal em 
Aparecida de Goiânia, nesta 
quarta e quinta-feira, 28 e 
29 de outubro, a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 
realizará uma ação em dois 
shoppings centers da cidade. 
Nesses dois dias, crianças de 
um a quatro anos de idade 
poderão ser vacinadas gratui-
tamente contra a paralisia in-
fantil e crianças e adultos po-
derão ser imunizados contra a 
febre amarela, em estruturas 
montadas no Buriti Shop-

ping e Aparecida Shopping. O 
serviço funcionará das 10 às 
16h30. Para receber a vacina, 
basta levar documento pesso-
al e a caderneta de vacinação. 
Durante a mobilização, todos 
os protocolos e diretrizes de 
segurança que visam o con-
trole da COVID-19 serão se-
guidos criteriosamente.

Especialistas da SMS 
alertam a população para a 
importância de vacinar os 
pequeninos contra a paralisia 
infantil e atualizar o esquema 
vacinal de crianças, adole-

scentes e adultos também 
contra males como a febre 
amarela. Eles lembram que 
o Brasil enfrenta risco de 
aumento de doenças e que 
neste ano, até o momento, 
foi atingida apenas 30% da 
meta de imunização contra 
a Poliomielite na cidade. 
De forma geral, a meta de 
Aparecida é vacinar mais 
de 99 mil pessoas das faix-
as prioritárias (crianças me-
nores de 1 a 5 anos de idade 
e crianças e adolescentes de 
9 a 15 anos de idade).
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Programa Reformar tem possibilitado celeridade na execução de obras simples de engenharia 
em todas unidades de ensino de Goiás. Algumas não recebiam melhorias nas estruturas físicas 
desde a década de 1970, como o Colégio Estadual Chico Mendes, de Montividiu do Norte

Estado antecipa pagamento 
para Dia do Servidor Público, 
comemorado hoje: “Para-
béns a todos que honram 
essa missão de servir à nossa 
população”, celebra gover-
nador Ronaldo Caiado pelas 
redes sociais
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Crer retoma os atendimentos eletivos

Aulas presenciais na rede 
estadual só em janeiro de 2021

Adaptado às novas 
condições de bios-
segurança impostas 

pela pandemia da Covid-19 
e seguindo rigorosos proto-
colos de segurança, o Cen-
tro Estadual de Reabilitação 
e Readaptação Dr. Henrique 
Santillo – Crer retoma, gra-
dativamente, os seus aten-
dimentos eletivos. Com 
a equipe de profissionais 
preparada para atender ao 
usuário e seguindo reco-
mendações internacionais 
de qualidade, os atendimen-
tos serão retomados até 
atingir 50% da capacidade 
operacional da instituição.

Cumpre informar que, 
para se garantir a segurança 
do usuário e do profissional 
nesta retomada, são ne-
cessárias orientações sobre 
as novas rotinas de atendi-
mento, bem como a respeito 
dos critérios de elegibilidade 
para os atendimentos ambu-
latoriais, as terapias e as cirur-
gias eletivas. As orientações 
são as seguintes:

Todos aqueles que 
adentrarem nas dependên-
cias do hospital passarão 
por uma triagem.

É obrigatório o uso ade-
quado de máscaras para pa-
cientes e acompanhantes.

É preciso respeitar as de-
marcações de distanciame-
nto social e a não aglome-
ração de pessoas.

Estabeleceu-se um maior 
intervalo de tempo entre os 
atendimentos ambulatoriais 
para a adequada higieni-
zação dos ambientes e dos 
instrumentos utilizados.

 
Atendimento 
terapêutico e 
ambulatorial
Para os agendamentos 

das terapias, priorizam-se:
Pacientes que têm mai-

or risco de perda de função 
muscular etc.

Pacientes com previsibili-
dade de alta.

Ressalta-se que os aten-
dimentos em grupos serão 
limitados.

Cirurgias eletivas
As cirurgias eletivas 

estão sendo retomadas 
desde segunda-feira, 26. 
Os critérios de agendamen-
to seguem rigorosamente 
as orientações da Secre-

taria Municipal de Saúde 
(CE Circular nº 1084/2020/
Sureps), dentre os quais, 
citam-se:

Todos os pacien-
tes serão avaliados no 
pré-operatório quanto 
ao seu estado de saúde; 
revisão do planejamento 
cirúrgico; sintomas gri-
pais e passarão por teste 
RT-PCR para detecção do 
Sars-Cov-2.

• Os pacientes serão av-
aliados criteriosamente qu-
anto às comorbidades agra-
vantes para Covid-19.

• Terão prioridade as ci-
rurgias de menor complex-
idade e aquelas em que o 
tempo de espera tenha alto 
impacto na condição clínica 
do paciente.

Desde o início da 
emergência na saúde públi-
ca, o Crer ampliou o rigor 
com a higienização dos am-
bientes e com os processos 
assistenciais. Nesta grande 
mobilização, o envolvimen-
to e a dedicação da equipe 
de profissionais permitem 
que sejam retomados, pro-
gressivamente, as ativida-
des e os cuidados.

Em entrevista exibi-
da pelo TBC2 nesta se-
gunda-feira, dia 26, a 
secretária da Educação 
de Goiás, Fátima Gavioli, 
afirmou que o retorno das 
aulas presenciais em Goiás 
será somente no momento 
em que a ciência, através 

do Centro de Operações 
de Emergência em Saúde 
(COE) e da Secretaria de 
Saúde, garantir que não 
há mais risco de faltar lei-
to e respiradores. E que 
a transmissão do novo 
coronavírus estiver sob 
controle na comunidade.

Com esta argumen-
tação, Fátima Gavioli anun-
ciou que, caso isso não seja 
possível, Goiás vai fechar o 
ano letivo na rede estadual 
de ensino de forma híbri-
da, remota. E vai iniciar as 
aulas presenciais no dia 18 
de janeiro de 2021.

“E aí vamos trabalhar 
com um período com a 
ausência do que temos 
hoje, que são as aulas pre-
senciais; e o outro período 
nós vamos manter as tec-
nologias para poder repor 
o que eles (os alunos) per-
deram este ano”, declarou.
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Unidade se adapta às regras de segurança para garantir, gradativamente, até 50% de sua capacidade operacional

Em entrevista a secretária da Educação Fátima Gavioli afirmou que 
Goiás vai fechar o ano letivo de forma remota devido à pandemia
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A Secretaria de Meio 
Ambiente e Desen-
volvimento Sus-

tentável (Semad) mobilizou 
equipes de fiscalização que, 
em conjunto com homens 
do Batalhão Ambiental da 
Polícia Militar, atuaram em 
cidades ao longo do leito 
do Rio Araguaia para evi-
tar aglomerações e impedir 
outras irregularidades. As 
ações policiais ocorreram 
durante o feriado de 12 de 
outubro, quando é celebra-
da a Padroeira do Brasil e o 
Dia das Crianças.

Além de coibir as aglome-
rações, como recomendado 
pelas autoridades sanitárias 
para conter a disseminação 
do novo coronavírus, os fiscais 
atuaram em observação ao 
que determina o decreto 
9674, que trata dos crimes 
ambientais. Durante as abor-
dagens foi identificado um 
perímetro de cerca de 88 
hectares de área desmatada 
ilegalmente. A propriedade 
rural foi autuada e multada.

As equipes de fiscalização 
fizeram ainda a apreensão 
de 44kg de carne de jacaré 
e 8 kg de carne de porco do 
mato, além de pescados. No 

total, foram lavrados três 
autos de infração que tota-
lizaram R$ 26.500.

Os principais destinos 
turísticos ao longo do Ara-

guaia são o distrito de Luiz 
Alves, em São Miguel do Ara-
guaia, distrito de São José 
dos Bandeirantes, em Nova 
Crixás, Aruanã e Aragarças. 

Desde que foi decretada a 
situação de pandemia e, 
com isso, suspensa a tem-
porada de férias em todas 
essas localidades, o Governo 

de Goiás intensifica as ações 
que visam coibir a dissemi-
nação da Covid-19. Ação se-
melhante ocorreu também 
no feriado de 7 de setembro.

Decreto
O decreto, assinado pelo 

governador Ronaldo Caiado 
no último dia 10 de junho, 
a partir de consultas a mu-
nicípios, instituições públicas 
e entidades representativas 
da sociedade, proibiu a rea-
lização dos acampamentos, 
eventos como shows mu-
sicais, festas, caminhadas 
ecológicas, passeios ciclísti-
cos, corridas, além de reali-
zação de espetáculos.

Também estão vedados o 
uso coletivo de beiras de rios, 
cachoeiras e praias formadas 
no Rio Araguaia e seus afluen-
tes e a instalação de estrutu-
ras temporárias de restauran-
tes, bares, banheiros, pontos 
de apoio e quaisquer outras 
de atendimento a turistas e 
usuários em praias, beiras de 
rios e cachoeiras.

Foi aprovado em segunda 
e última votação na Assem-
bleia Legislativa de Goiás, 
na quarta-feira (14/10), o 
projeto que implanta o Siste-
ma Estadual de Informações 
Cidadãs (Seic). O objetivo é 
integrar os dados do cidadão 
em um único sistema esta-
dual. A ferramenta funciona-
rá como um meio de apoio à 
gestão pública para a formu-

lação de ações relacionadas 
aos eventos da vida do ci-
dadão, por meio do acesso 
às informações biográficas, 
biométricas e documentais.

 A iniciativa integra o pro-
grama Goiás de Resultados, 
implantado pelo governador 
Ronaldo Caiado. O proje-
to envolve a unificação dos 
dados cadastrados pelo ci-
dadão durante seus eventos 

de vida por meio do acesso 
às informações biográficas, 
biométricas e documentais, 
partindo do nascimento, 
seguido por outros passos, 
como emissão dos docu-
mentos pessoais, título de 
eleitor, Carteira de Habilita-
ção, entre outros.  

O vice-governador e co-
ordenador do programa 
Goiás de Resultados, Lincoln 

Tejota, explica que todo ca-
dastro feito pelo cidadão no 
decorrer de sua vida alimen-
tará esse banco de dados do 
governo estadual e, diante 
de análises, permitirá que a 
administração pública possa 
adotar ações preditivas de 
políticas públicas e serviços 
que transformem a vida da 
população de forma positiva. 

 De acordo com Tejota, é 

importante esclarecer que 
o Sistema Estadual de Infor-
mações Cidadãs não viola 
nenhum tipo de sigilo dados 
do cidadão, ele apenas uti-
liza as informações que já 
existiam, mas de forma in-
teligente e responsável. “É 
um projeto inédito no Bra-
sil que vai usar as informa-
ções já existentes do cida-
dão no cadastro de serviços 

públicos para devolvê-las 
em forma de benefícios e 
políticas públicas planeja-
das e organizadas, a fim de 
garantir o controle de pro-
blemas e demandas sociais 
de nossos serviços, além de 
aumentar a segurança das 
informações processadas”, 
ressaltou. Agora, o Projeto 
de Lei vai à sanção do go-
vernador Ronaldo Caiado.

Reprodução

Assembleia aprova criação do Sistema Estadual de Informações Cidadãs

Secretaria de Meio Ambiente  flagra 
irregularidades ao longo do Rio Araguaia
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As vésperas das 
eleições municipais, 
os movimentos ”er-

ráticos” de Jair Bolsonaro 
têm sido classificados por 
partidos e personalidades 
do centro como mais um 
sinal de que, passadas as 
disputas de novembro, será 
necessário construir uma 
frente política com muscula-
tura para enfrentar o presi-
dente, em 2022, e encontrar 
um nome que personifique 
a oposição a ele. Enquanto 
Bolsonaro está em campan-
ha pelo segundo mandato, 
porém, os protagonistas do 
chamado ”centro democrá-
tico” ainda batem cabeça.

Personalismo e interes-
ses partidários são até agora 
obstáculos às articulações 
em torno de um nome que 
possa representar o grupo. 
Em busca de adesões, há até 
tentativas de negociar uma 
frente eclética. As conversas 
incluem PSDB, DEM, MDB, 
PSD, Podemos, Cidadania, 
PCdoB, PV, Rede, PDT e PSB. 
Os quatro últimos já fazem 
oposição no Congresso.

Nada, porém, foi adi-
ante. Segundo integrantes 
desses partidos, um dos 
motivos é que o PSDB ten-
ta impor o nome do gover-
nador de São Paulo, João 

Doria, e o PDT, o do ex-mi-
nistro Ciro Gomes. ”O for-
talecimento da democracia 
para permitir uma compo-
sição futura mais ampla 
de campos democráticos 

vai exigir capacidade de 
diálogo, de discernimento 
e humildade. Temos de ad-
ministrar o contraditório, 
com menos radicalismo e 
mais entendimento”, disse 

Doria ao Estadão, ao ne-
gar ser um entrave para a 
construção de um nome.

O tucano se tornou o 
principal adversário de Bol-
sonaro. Sob pressão de se-
guidores nas redes sociais, 
o presidente afirmou que 
”a vacina chinesa do Doria” 
não seria comprada. ”Deixe 
a eleição de 2022 para out-
ro momento, presidente”, 
rebateu o governador. Ont-
em, Bolsonaro acusou Do-
ria de aumentar impostos; 
o governador o chamou de 
”desinformado”.

Apesar do estilo conflitu-
oso do presidente, pesquisa 
da Confederação Nacional 
do Transporte (CNT) com o 
Instituto MDA - divulgada 
anteontem - mostrou que a 
atuação do governo na pan-
demia de covid-19 é apro-
vada por 57%. A concessão 
do auxílio emergencial ala-
vancou a popularidade de 
Bolsonaro. O auxílio termina 
em dezembro e, na tenta-
tiva de garantir a continui-
dade dos repasses, o presi-
dente busca tirar do papel o 

programa Renda Cidadã.
Em entrevista ao progra-

ma Roda Viva, da TV Cultura, 
o marqueteiro João Santana 
chamou a atenção para essa 
guinada de Bolsonaro, que, 
segundo ele, ”quer deixar 
de ser o herói moral para 
ser o herói social”.

”Precisamos construir 
um projeto alternativo a 
essa quadra de desmantelo. 
Isso exige que os homens 
públicos deixem suas dife-
renças de lado”, afirmou 
Ciro Gomes, candidato 
derrotado na disputa de 
2018 ao Planalto e nome 
anunciado para 2022. Para 
ele, essa construção ”não 
é fácil, mas absolutamente 
necessária para o Brasil”.

Nenhuma das conver-
sas para a formação dessa 
frente de centro inclui o 
ex-ministro da Justiça Sér-
gio Moro, possível can-
didato em 2022. Mas, na 
visão de políticos que pro-
curam levar adiante o pla-
no contra o presidente, o 
ex-juiz quer ”criminalizar” 
a política e faz voo solo.
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Uma semana depois de 
Jair Bolsonaro ter dito 
que a Operação Lava 

Jato acabara porque na sua 
gestão não havia corrupção, 
um senador que exerce o car-
go de vice-líder parlamentar 
do governo foi apanhado em 
operação da polícia federal, 
na sua casa, com dinheiro es-
condido entre as nádegas.

Chico Rodrigues, um dos 
principais defensores do pre-
sidente da República no Con-
gresso Nacional, é alvo da Ope-
ração Desvid-19, que apura o 
desvio de 20 milhões de reais 
[perto de 3,5 milhões de euros] 
destinados ao combate à pan-
demia no estado do Roraima.

Segundo a imprensa brasi-
leira, os agentes encontraram 
cerca de 100 mil reais na resi-
dência de Rodrigues, em Boa 
Vista, capital daquele estado, 
dos quais 30 mil [aproxima-
damente cinco mil euros] nas 
cuecas do senador.

Após a operação, Rodri-
gues disse “acreditar na jus-
tiça divina e dos homens”, 
acusou “gente mal-intencio-
nada” de tentar “macular” 
a sua imagem e garantiu ter 
“um passado limpo”.

Segundo fontes do Palácio 
do Planalto citadas na impren-
sa, a presidência da república 
acredita que Rodrigues se 
demita da posição que ocupa 
como vice-líder do governo no 
Senado para não constranger 
ainda mais Bolsonaro - horas 
antes do escândalo, o chefe 
de estado havia dito que apli-

caria “uma voadora no pesco-
ço de quem cometesse atos 
de corrupção”.

E em menos de uma hora 
a hashtag “propina na bunda”, 
sendo que “propina” no Brasil 
equivale a “suborno’ ou “co-
missão”, já liderava a lista dos 
tópicos mais comentados na 
redes social        Twitter.

A rutura entre ambos não 
será fácil, porém o senador já 
demonstrou a sua lealdade a 
Bolsonaro em mais de uma 
ocasião: foi ele quem deu 
emprego, como assessor par-
lamentar e salário ao câmbio 
da época de cerca de 5 mil 
euros, a Léo Índio, o primo 
direito dos filhos de Bolsonaro 

incumbido de redigir dossiês 
sobre funcionários públicos 
ligados aos governos do Par-
tido dos Trabalhadores (PT) e 
de perseguir supostos “comu-
nistas” nas esferas estatais.

Quando o deputado Edu-
ardo Bolsonaro, terceiro filho 
do presidente, foi cogitado 
pelo próprio pai para o cargo 

de embaixador brasileiro em 
Washington, o governo con-
fiou a Rodrigues a tarefa de 
tentar fazer aprovar a nomea-
ção, que acabaria por não se 
concretizar, no Congresso.

Nos 100 dias de governo de 
Bolsonaro foi outra vez a Rodri-
gues que o governo recorreu 
para listar os feitos presiden-
ciais até então: entre as 111 
realizações escolhidas, a revis-
ta Veja revelou que o senador 
citou a demissão de “13.700 
comunistas de universidades”, 
a “extinção do Movimento dos 
Sem Terra”, grupo de ativistas 
que defendem a reforma agrá-
ria, e até detalhes como Bolso-
naro “ter trabalhado, durante 
meses, com colostomia” e de 
ter “comido macarrão em pé 
durante a posse com a faixa 
presidencial ao peito”.

Rodrigues foi ainda o anfi-
trião de recente visita de Mike 
Pompeo ao Roraima, na qual 
o secretário de estado dos 
EUA atacou a Venezuela, no 
que foi considerado pela opo-
sição como uma ajuda incon-
cebível do governo brasileiro 
à administração de Donald 
Trump em plena campanha 
eleitoral norte-americana.

Divulgação

PF apreende dinheiro na cueca 
de vice-líder do governo Bolsonaro
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‘Guerra da Vacina’ pode unir 
centro contra Jair Bolsonaro

Bolsonaro está em 
campanha pelo 
segundo mandato, 
porém, os protago-
nistas do chamado 
“centro democrático” 
divergem sobre apoio



------------------------------- 
CONSÓRCIO CICAL: 
REALIZE SEU SONHO DE 
FORMA SEGURA, CREDI-
TOS PARA CARROS, MO-
TOS E CAMINHÕES, SEM 
JUROS E SEM BUROCRA-
CIA. SIMULACÕES E IN-
FORMACÕES LIGUE (62) 
9 9452- 2980 whatsaap 
CONSULTOR DE VENDAS 
: ANTONIO CRUZ
-------------------------------   
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
CREDITO PARA SEMI 
NOVO r$ 26.470.69 EN-
TRADA +  70 parcelas 
r$ 437,13 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

ESCORT 98/98 gl 1.8 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 15.231,00 
CB 250 TWISTER STD 
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 281,39 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 361,45 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------

SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
CREDITO R$ 40.724.70
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 672,51 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
----------------------------- 
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
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AVISO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE 
GOIÁS torna público que recebeu junto a Secretaria 
Estadual do Meio ambiente e Desenvolvimento 
sustentável de Goiás - SEMAD a licença nº 20200630 
para pavimentação da Avenida Dom Miguel Pedro 
(Antiga Av. Goiabeira – Lei 2.122/2001) trecho entre Av. 
das Paineiras no Jardim Santa Helena e Rua Guaritá no 
Bairro Rodrigues com quantitativos de 4.742,29 m² 
(Etapa 1) e 15.489,44 m² (Etapa 2) e Avenida 
Flamboyant no Jardim Santa Helena/Primavera com 
quantitativos de 3.384,13 m² (Etapa única). Santa 
Helena de Goiás-GO, 26 de outubro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA HELENA DE GOIÁS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA-COMURG

ARISTOTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO – DIRETOR PRESIDENTE
Companhia de Urbanização de Goiânia

1. INTRODUÇÃO
A Companhia de Urbanização de Goiânia (COMURG), através dos contratos 22/79, 
016/2010 e 014/2014 vem realizando serviços públicos de limpeza urbana e outros para 
a Prefeitura de Goiânia.
Em um primeiro momento expomos sinteticamente as ações e atividades desenvolvidas 
pela Administração para adequação da COMURG à nova Lei 13.303/16, bem como ou-
tros atos de gestão.
Após, considerando os serviços executados por esta Companhia, expomos as ativida-
des desenvolvidas pela Assessoria Jurídica, Diretoria Administrativa-Financeira, Diretoria 
Operacional que é responsável pelos serviços de Urbanismo e Infraestrutura (varrição de 
vias, capina, roçagem, construção de praças, manutenções, entre outros), e Gerencia-
mento de Resíduos Sólidos (operação do aterro sanitário, realização de coleta convencio-
nal, seletiva, de resíduos de serviço de saúde, entre outros) e Diretoria de Planejamento 
e Obras (execução de obras, manutenção e revitalização dos espaços e logradouros 
públicos).
De forma que restarão descritas as ações desenvolvidas por todas as áreas da Compa-
nhia, no período de janeiro a dezembro de 2019.
2. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
A Lei 13.303/2016 estabeleceu o Estatuto Jurídico das Empresas Estatais, regulamen-
tando o artigo 173, parágrafo 1º da Constituição da República, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional 19/98. Os temas fundamentais tratados pela nova legislação, pre-
vistos, respectivamente, no Capítulo II do Título I e no Título II da lei, foram: a) regime ju-
rídico societário — com imposição de regras mais rígidas sobre direção e funcionamento 
das empresas estatais e subsidiárias; b) regime jurídico das licitações e contratos (em 
substituição à disciplina da Lei 8.666/93).
Desde que assumiu a presidência em abril de 2018, o atual Gestor da COMURG envidou 
esforços para avançar no processo de adequação da Companhia com as novas regras 
instituídas pela Lei 13.303/16, que alterou o regime jurídico das empresas estatais, pro-
movendo as mudanças legais necessárias.
Foram instituídos não apenas novos órgãos na estrutura da empresa, com a aprovação 
da macroestrutura administrativa e operacional, mas buscou-se adaptar a área de gestão 
e governança corporativa e a parte de compras e licitação da Empresa, criando os comi-
tês estatutários previstos na nova Lei, compostos por integrantes técnico- qualificados, 
além de comissões essenciais para o funcionamento administrativo da Empresa, como 
as Comissões de Avaliação Imobiliária e de Bens Patrimoniais e também a Comissão de 
Avaliação Imobiliária.
Com vistas a dar prosseguimento ao processo de adequações da Companhia, a força 
tarefa criada no semestre de 2018, envolvendo a Presidência, Assessoria Jurídica, Direto-
ria de Planejamento e Obras, Diretoria Operacional e Diretoria Administrativa/Financeira, 
continuou seus trabalhos. Também foram envidados esforços junto ao Liquidante das 
subsidiárias COMPAV e COMOB, com vistas a promover as conciliações contábil e patri-
monial de ambas as Companhias. Assim, criou-se outra força-tarefa a fim de proporcionar 
assistência jurídica e contábil, bem da Comissão Permanente de Inventários dos Bens 
Patrimoniais Mobiliários e Imobiliários - CPIBPIM para elaboração de inventário de seus 
bens patrimoniais mobiliários e imobiliários, e efetuar a equivalência patrimonial, penden-
te desde a extinção das subsidiárias

Neste sentido em 2019:
1) foi efetivamente instituída a Comissão Permanente de Licitação – CPL, por meio 
da Portaria nº 001/2019;
2) foi publicado o Regulamento de Licitações e Contratos no D.O.M nº 70,61 de 23 
de maio de 2019;
3) atualização do Estatuto Social da COMURG, segundo a Lei 13.303/16;
4) criação da Comissão Permanente de Inventários dos Bens Patrimoniais Mobiliá-
rios e Imobiliários - CPIBPIM – Portaria nº 009/2019 – D.O.M. 6968, de 07/01/2019;
5) criação da Comissão de Avaliação Imobiliária da COMURG – Portaria nº 
120/2019, D.O.M. 6998, de 18/02/2019;
6) nomeação dos Membros da Comissão de Avaliação Imobiliária da COMURG – 
Portaria nº 121/2019, D.O.M. 6998, de 18/02/2019;
7) edição da Resolução nº 005 que estabeleceu critérios para cessão de emprega-
dos públicos da COMURG, publicada no D.O.M. 7014, de 14/03/2019;
8) resolução nº 006 que estabeleceu o novo cronograma da macroestrutura admi-
nistrativa e operacional da COMURG, publicada no D.O.M. 7020, de 22/03/2019;
9) realização da Assembleia Geral Ordinária no dia 19/03/2019, seguindo determi-
nação do Estatuto Social, art. 14, III, para eleição dos novos membros do Conselho 
Fiscal e apreciação de matérias
10) nomeação do novo Liquidante das subsidiárias COMPAV e COMOB – Sr. Ilton 
Belchior Cruvinel
11) deliberação sobre o encerramento da prestação de serviços de locação de con-
teiners;
12) providências para regularização de pendências na conciliação bancária da em-
presa, conforme disposto na Nota Jurídica 002/19 – AJU;
13) levantamente e notificação de todas as empresas fornecedoras da COMURG, 
com pendências nas conciliações bancárias;
14) apreciação das contas da Companhia – exercícios 2017 e 2018;
15) criação e nomeação dos membros Comitê de Auditoria Estatutário;
16) fixação da remuneração dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário;
17) deliberação sobre a renovação das disposições dos empregados da COMURG 
para outros órgãos da Administração Direta e demais Entes Federados;
18) apreciação das contas da COMPAV e COMOB – exercício de 2018;
19) renovação do Contrato de Concessão com a Prefeitura Municipal de Goiânia – 
Contrato nº 014/2014;
20) realização de licitação para locação de caminhões, com vistas a renovar toda 
a frota da COMURG;

À título de esclarecimento, com relação a adequação à Lei 13.3030/16, ainda restam 
adequações a serem feitas, de forma que a força tarefa instituída continua seus trabalhos 
com vistas a:

21) elaborar o Código de Conduta e Integridade, prevendo os princípios, valores e 
missão da empresa, bem como orientações sobre a prevenção de conflito de inte-
resses e vedação de atos de corrupção e fraude;
22) adequar as regras de transparência;
23) elaboração da política de divulgação de informações e;
24) elaborar a carta anual de governança corporativa.

Por fim, especificamente com relação aos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Per-
manente de Licitação, promoveu-se diversos procedimentos licitatórios no decorrer do 
ano de 2019. Foram eles:

• 01 Leilão Presencial, para alienação de madeiras, tipo lenha e troncos, resultantes 
da poda e extirpação de árvores em Goiânia, consideradas inservíveis;
• 10 pregões eletrônicos e,
• 03 pregões presenciais.

2.1 AÇÕES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA
Em conformidade com o modelo de gestão pensado pelo Diretor-Presidente, seguindo as 
diretivas da Assembleia Geral, bem como o Conselho de Administração e em esforço e 
colaboração com as demais áreas da Companhia, essa Diretoria executou as seguintes 
ações:

• Integração e efetivação da comunicação entre os diversos departamentos ligados 
a Diretoria, tornando os trabalhos desempenhados mais eficientes, transparentes e 
céleres, criando deste modo, um fluxo contínuo de trabalho;
• Reestruturação dos serviços gerais, compreendendo limpeza, conservação e ma-
nutenção;
• Adesão a Ata para contratação de manutenção e profilaxia dos aparelhos de ar 
condicionado;
• Contratação de outsourcing de impressão, visando a economia na manutenção de 
equipamentos de impressão e suprimentos;
• Estabelecimento de diretrizes para o controle de acesso às dependências via por-
taria e estacionamento, objetivando a segurança das estruturas da Companhia e 
integridade dos empregados;
• Reestruturação do pessoal do serviço de vigilância;
• Reestruturação e adequação do armazenamento de materiais e insumos no Al-
moxarifado, objetivando a conservação e a minimização de perdas por mau acon-
dicionamento;
▪ Adequação e treinamento para uso do Sistema de Material e Patrimônio para con-
trole de saída de materiais do Almoxarifado;
• Estabelecimento de diretrizes para maior controle e fiscalização na conferência e 
recebimentos de materiais e insumos no Almoxarifado da Companhia;
• Estabelecimento de diretrizes para controle de instrução processual no que con-
cerne as compras e prestação de serviços à Companhia;
• Padronização dos processos de fatura de contratos e compras diretas, estabele-
cendo fluxo processual, celeridade e transparência nos atos administrativos;
• Transparência nos procedimentos de aquisição e contratação de serviços;
• Levantamento de todos os bens patrimoniais, móveis e imóveis, em
• conjunto com a Comissão Permanente de Inventário de Bens Patrimoniais Imóveis 
e Móveis;
▪ Adequação dos registros dos bens patrimoniais permanentes adquiridos nos pro-
cedimentos de aquisição;
• Controle e regularização do registro dos bens inservíveis;
• Fiscalização e vistoria dos pontos de apoio, praças e locais que fazem uso de 
energia e água, ocasionando uma economia considerável, com o cancelamento de 
contas não utilizadas ou utilizadas indevidamente por terceiros;
• Regularização e solicitação junto a Prefeitura Municipal para a cessão a esta Com-
panhia de 5 (cinco) áreas públicas para a instalação de Pontos de Apoio, o que trou-
xe uma redução e economia nas despesas com contratos de locações de imóveis;
• Vistoria e manutenção dos Pontos de Apoio, a fim de realização de manutenção 
corretiva e preventiva, trazendo economicidade na manutenção dos contratos de 
locação de imóveis;
• Elaboração de laudos técnicos de periculosidade e de insalubridade, estabelecen-
do o grau mínimo, médio e máximo de insalubridade, para efeito da concessão do 
respectivo adicional, de acordo com as normas regulamentadoras de segurança e 
saúde do trabalho do ministério do trabalho e emprego e definições desta lei;
• Desenvolvimento de ações de vigilância e de promoção em saúde do trabalhador, 
incluindo ações integradas com outros setores e instituições;
• Execução de programas e atividades relacionadas a saúde e segurança no am-
biente de trabalho, voltados a conscientização dos empregados, a fim de reduzir os 

riscos de acidentes do trabalho;
• Aplicação de ordem de serviço a todos os empregados da Companhia de acordo 
com a função desempenhadas;
• Realização de palestra de orientação e conscientização sobre assédio moral e 
sexual no ambiente de trabalho, sobre regras de convivência e ética no ambiente de 
trabalho, orientação e conscientização sobre prevenção ao uso de drogas licitas e 
ilícitas em toda Companhia;
• Orientação e treinamento prático no tema de prevenção e combate a incêndio e 
Primeiros Socorros em toda Companhia;
• Treinamento relacionado a segurança e saúde do trabalho na operação de maqui-
nas leves (roçadeiras costais e moto serra);
• Início do processo eleitoral da CIPA 2019/2020 e realização do treinamento para 
novos membros da CIPA, sendo seis turmas de aproximadamente 65 “cipeiros”, 
sobre a função a ser exercida em seus devidos pontos de apoio, com carga horária 
de 20 horas;
• Atividades de conscientização em saúde, com palestras de conscientização na 
Sede administrativa e nos pontos de apoio desta Companhia sobre o “Setembro 
Amarelo”, prevenção ao suicídio, com treinamento de equipe técnica para acolhi-
mento, encaminhamento e tratamento de empregados que de alguma forma neces-
sitam de ajuda profissional; “Outubro Rosa”, Prevenção ao câncer de Mama e saúde 
da Mulher com indicação de laboratórios parceiros, para realização de exames mé-
dicos a preços mais acessíveis; “Novembro Azul”, Prevenção ao câncer de próstata 
e saúde do homem, com indicação de laboratórios parceiros, para realização do 
exame de próstata a preços mais acessíveis; “Dezembro Vermelho”, prevenção a 
Doenças Sexualmente Transmissíveis (AIDS), com a distribuição de kits com pan-
fletos e preservativos aos empregados. Disponibilização de equipe técnica para 
atender a demanda se necessário;
• Aquisição e distribuição de kits de uniforme completo, bem como Equipamentos 
de Proteção Individual – EPI’s, a todos os empregados da Companhia, trazendo 
segurança no desempenho de suas funções;
• Continuidade dos trabalhos de levantamento, desarquivamento e análise dos pro-
cessos autuados por esta Companhia até o ano de 2019, a fim de conciliar despesas 
e receitas, bem como suas respectivas provisões, comprovantes de pagamentos, 
baixas e repasses diversos, regularizando os saldos das contas patrimoniais;
• Implantação de cronograma para pagamentos de despesas, honrando os compro-
missos assumidos por esta Companhia, trazendo transparência, eficiência e pontua-
lidade, possibilitando a continuidade dos serviços prestados ao Município;
• Realização de pagamento de diversos tipos de despesas que encontravam-se em 
atraso, proporcionando credibilidade desta Companhia perante o mercado;
• Controle de todos os processos de pagamentos (fornecedores, folha de pagamen-
to, impostos, encargos, pagamentos diversos, justiça e outros);
• Planejamento de despesas e orçamento da Companhia, observando a responsa-
bilidade orçamentária/financeira, a fim de gerir com eficiência e transparência os 
recursos disponibilizados para a execução dos serviços junto ao Município;
• Regularização dos contratos de descarte no Aterro Sanitário de Goiânia, gerando 
maior receita para a Companhia, bem como a contratação de empresa especializa-
da, a fim de desenvolvimento e implantação (em andamento) de sistema de guias 
de recolhimento, integrando o faturamento com a Coordenação do Aterro, de modo 
eficiente, transparente e atendendo a Legislação Municipal;
• Reestruturação da Folha de Pagamento da Companhia, objetivando a transparên-
cia e eficiência nos lançamentos;
• Aquisição de equipamentos de registro de ponto eletrônico, objetivando o controle 
de entrada e saída dos empregados, trazendo à Companhia, bem como aos seus 
empregados, segurança, eficiência e transparência, minimizando a possibilidade de 
fraudes;
• Contratação de empresa para desenvolvimento e implantação do sistema e-so-
cial, atendendo o cronograma para execução das etapas de implantação, conforme 
legislação;
• Contratação de empresa para fornecimento, implantação, migração de dados, 
parametrização, customização, adequação, treinamento, manutenção, atendimento 
técnico especializado e fornecimento de atualizações de solução unificada e inte-
grada de tecnologia e gestão, incluindo licenças de softwares, de recursos humanos 
e portal da transparência na modalidade software como serviços (SAAS) com hos-
pedagem e toda infraestrutura para acesso, contendo os módulos folha de paga-
mento, benefícios, e-social ou outro que por ventura venha substitui-lo, treinamento 
e desenvolvimento, medicina e segurança do trabalho, jurídico, cargos e salários, 
carreira e sucessão, recrutamento e seleção, controle de frequência de acordo com 
as Portarias do MTE, controle de acesso e serviços de implantação, atualização 
legal, suporte técnico e manutenção;
• Autuação de processo de confecção de crachás de identificação dos empregados;
• Autuação de processo para contratação de empresa para a prestação de serviços 
técnicos especializados para realização de estudo denominado “Desoneração dos 
encargos previdenciários da folha de pagamento dos funcionários celetistas e revi-
são da adequação do RAT com o CNAE preponderante”;
• Autuação de processo objetivando a realização da pesquisa denominada “Avalia-
ção da Folha de Pagamento dos Funcionários da Companhia de Urbanização de 
Goiânia - COMURG”;
• Atendimento a legislação trabalhista e previdenciária, cumprindo as obrigações 
previstas, resguardando os empregados e a Companhia;
• Regularização da lotação e cargos dos empregados em conformidade com o con-
curso para que tenham sido admitidos;
• Regularização do pagamento de FGTS dos empregados comissionados que en-
contravam-se em aberto, cumprindo a legislação vigente, bem como a jurisprudên-
cia dos tribunais superiores;
• Regularização do pagamento dos 10% do FGTS ao Governo Federal quando da 
execução do Plano de Demissão Voluntária do ano de 2018.

2.2 AÇÕES DA ASSESSORIA JURÍDICA DA COMURG
A Assessoria Jurídica da COMURG, no ano de 2019, obteve importantes êxitos em de-
mandas judiciais, no que diz respeito aos efeitos práticos da análise e reconhecimento da 
sua natureza jurídica pelo Poder Judiciário, com reflexos positivos nas áreas tributária, 
cível e trabalhista.
Um primeiro aspecto está relacionado à busca dos benefícios da assistência jurídica gra-
tuita, garantidos pelo artigo 98 do CPC e enunciado 481 da Súmula do Superior Tribunal 
de Justiça1. O pedido vem sendo realizado em preliminares de iniciais, contestações e 
recursos, já tendo sido acolhido em diversas ocasiões, tanto na Justiça Comum Federal2 
e Cível3, quanto na Justiça do Trabalho.
Tal posição não é, todavia, unânime.
Com efeito, os números apresentados nos balanços contábeis autorizam, a nosso ver, a 
concessão do benefício que garante não apenas a isenção das custas processuais, mas 
também a dispensa do pagamento dos honorários de sucumbência.
Desse modo, tendo em vista a COMURG litigar em diversas demandas, seja no polo ativo 
ou passivo, com a concessão do benefício se verificará a redução das aludidas despesas 
processuais, impactando positivamente nas finanças da Estatal.
Outro impacto positivo diz respeito à equiparação judicial da Companhia à Fazenda Pú-
blica para fins de recebimento de determinados benefícios.
Em decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento4 proposto contra ordem judi-
cial em Ação de Execução Fiscal, que culminou na penhora de 10% do faturamento da 
COMURG, a 8ª Turma do Tribunal Regional da 1ª Região reconheceu o “indiscutível o 
caráter essencial do serviço público prestado pela Companhia”, reduzindo excepcional-
mente o percentual de 10% para 3% de modo a não inviabilizar o exercício das atividades 
da Estatal.
Nessa linha, foi proposta na Justiça Federal uma Ação Declaratória visando a equipara-
ção da Companhia à Fazenda Pública para fins de concessão de benefícios tributários, 
na qual o Juízo, em sede de liminar, reconheceu que em razão da natureza das atividades 
que executa, a COMURG não se enquadra no disposto no artigo 173 da Constituição 
Federal.
Desse modo, foi deferido o direito da Companhia à imunidade tributária, em relação aos 
impostos da União, além do reconhecimento da impenhorabilidade de seus bens e, con-
sequentemente, ao pagamento de seus débitos por meio do regime de precatórios, nos 
seguintes termos:

[...]
Do exposto, defiro a tutela provisória (CPC, art. 300) para:
1) suspender a exigibilidade dos créditos tributários referentes aos impostos de 
competência da União incidentes sobre patrimônio, renda ou serviços da CO-
MURG;
2) determinar à União que se abstenha de tomar quaisquer
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providências sancionatórias pelo não recolhimento dos impostos em questão 
(principal e acessórios), entre as quais a de inscrever a COMURG no CADIN ou 
nos demais cadastros restritivos;
3) declarar a sujeição da COMURG ao procedimento do art. 910, do CPC, c/c art. 
100 da Constituição Federal, nas ações de execução que visem à cobrança de 
tributos federais reconhecidos como devidos;

Na esfera trabalhista, houve inovação na postura da AJU no que diz respeito aos proce-
dimentos de sustentação oral, ato judicial de suma importância que até então não vinha 
sendo praticado.
A sustentação oral no TRT trouxe enormes benefícios, com a reversão de resultados 
antes pacificados na Corte Trabalhista, como, v.g, o reconhecimento da base de cálculo 
para os quinquênios como sendo aquela proposta na cautelar do processo 05454/17 do 
TCM.
Outro êxito obtido em sustentação oral diz respeito à interrupção do pagamento de be-
nefício estatutário que antes era estendido aos empregados da COMURG à disposição 
da administração direta.
O TRT reconheceu ser indevida, também, a acumulação do benefício da gratificação 
incorporada, pleito de vários empregados que, depois de incorporado o benefício, pleite-
avam nova incorporação por terem se mantido no exercício.
Na esfera cível foram adotadas medidas de prevenção com a revisão de cláusulas de 
minutas contratuais e termos de acordo extrajudicial.
A atual gestão buscou, ainda, evitar demandas ao adimplir os débitos junto aos fornece-
dores em dia, impedindo a incidência de encargos processuais, multas, juros e atualiza-
ção monetária resultantes da inadimplência. Embora este procedimento pareça óbvio, 
ressalta-se que as gestões anteriores deixaram um significante passivo acumulado, que 
ensejaram a propositura de diversas ações de cobrança e execução por parte dos cre-
dores.
Em resumo, foi esta a atuação da Assessoria Jurídica da COMURG no exercício de 2019, 
concretizada por meio de seus 16 (dezesseis) advogados que além de se responsabili-
zarem por mais de cinco mil ações judiciais, ainda enfrentam a grande e fundamental 
demanda administrativa, com a elaboração de contratos e convênios, orientação em 
processos licitatórios, assessoramento nas Assembleias dos Acionistas e Conselho de 
Administração, pareceres, demandas internas, entre outros atos indispensáveis à boa 
gestão da Companhia, a ver:

 TIPO DE ATO  QUANTIDADE
 Processos Administrativos 2.328
 Ofícios e memorandos 872
 Despachos da AJU 755
 Pareceres 506
 Contratos 67
 Convênios 03
 Ofícios 79
 Termo de Cessão de Uso 01
Inobstantes as atividades inerentes de cada Diretoria desta Companhia, considerando 
seu Estatuto Social, estas foram as principais atividades desenvolvidas pela COMURG, 
considerando a necessidade de adequação da mesma à Lei 13.303/16, além das ações 
específicas de cada Dietoria e da Assessoria Jurídca que mais mereceram destaque no 
exercício de 2019.
2.3 AÇÕES DA DIRETORIA OPERACIONAL
Serviços de Urbanismo e Infraestrutura
2.3. 1. Capina Manual
A capina manual é realizada em vias, calçadas, entre pistas e na manutenção de praças. 
Apresentamos no Gráfico 01 as informações detalhadas sobre os serviços realizados 
no ano de 2019. Totalizando 2.078.855,20 (dois milhões setenta e oito mil oitocentos e 

cinquenta e cinco virgula dois) metros quadrados.
Gráfico 01 –Atividade de capina manual (em metros quadrados)

2.3.2. Pintura de Meio-fio
Os serviços de pintura mecânica de meio fio são empregados nos meios-fios das vias, 
praças e estacionamentos. Apresentamos noGráfico 02 o quantitativo deste serviço re-

alizado no ano de 2019. Totalizando 9.532.720,80(novemilhões e quinhentos e trinta e 
doismil setecentos e vinte virgula dois) metros lineares.

Gráfico 02 - Atividade de pintura de meio-fio (em metros lineares)
2.3.3. Poda e Extirpação de Árvores
Na manutenção de áreas públicas, logradouros públicos e entre pistas são realizadas 
atividades de poda e extirpação de árvores, além do atendimento em calçadas mediante 
a abertura de processos junto a AMMA, solicitação via ofício e aberturas de ordens de 
serviços pelo tele atendimento da COMURG, conformeinformações dispostas nos grá-

ficos 03 e 04. Totalizando 60.249 (sessenta mil duzentos e quarenta e nove) unidades 
de podas de árvores e 4.465 (quatro mil quatrocentos e sessenta e cinco) unidades de 
extirpação de árvores.

Gráfico 03 – Atividade de poda de árvores (em unidade)
Gráfico 04– Atividade de extirpação de árvores (em unidade)

2.3.4. Poda Ornamental
O serviço de poda ornamentaléempregadanas praças, entre pistas e canteiros. Apresen-
tamos noGráfico05 o quantitativo deste serviço realizado no ano de 2019.Totalizando 
93.093.077,9 (noventa e trêsmilhões noventa e três mil e setenta e sete virgula nove) 
metros quadrados.

Gráfico 05 - Atividade de poda ornamental (em metros quadrados)
2.3.5. Roçagem Manual, com Costal e Mecânica
A roçagem, corte do mato e combate às ervas daninhas são executados, em sua maior 
parte, mecanicamente. O trabalho é feito de modo manual apenas em locais irregulares e 
de difícil acesso. Todo o material cortado é recolhido imediatamente, para evitar queima 
e espalhamento. 
A roçagem mecânica realizada por meio de roçadeiras costais e de tratores com roçadei-
ras hidráulicas cobre cerca de 23 milhões de metros quadrados e inclui a roçagem em 
áreas públicas como vias, entre pistas, praças, campos e em lotes baldios não cercados 
ou murados. Já a roçagem manual é realizada em lotes baldios e em acabamentos co-
brindo cerca de 2 milhões de metros quadrados. Estes serviços têm contribuído, também, 
no combate aos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. 
No caso de lotes particulares não-ocupados e abertos, que necessitam de limpeza, os 
proprietários são notificados pela Agência Municipal de Meio Ambiente (AMMA) e, caso 
não tomem providência, a COMURG realiza a roçagem e a limpeza e envia a Secretaria 
Municipal de Finanças para a cobrança ao proprietário pelo serviço realizado. 
Apresentamos nos Gráficos 06, 07 e 08 o quantitativo destes serviços realizados no ano 
de 2019. Roçagem com costal totalizando 37.416.528,7 (trinta e setemilhões quatrocen-
tos e dezesseis mil quinhentos e vinte e oito virgula sete) metros quadrados. E Roçagem 
Mecânica totalizando 75.572.705,9 (setenta e cincomilhões quinhentos e setenta e dois 
mil setecentos e cinco virgula nove) metros quadrados.Roçagem Manual totalizando 
1.773.198,5 (ummilhão setecentos e setenta e três mil cento e noventa e oito virgula 
cinco) metros quadrados.
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Gráfico 06–Atividade de roçagem mecânica feita por roçadeiras costais (em metros 
quadrados)

Gráfico 07–Atividade de roçagem mecânica realizada por tratores (em metros quadra-
dos)

Gráfico 08–Atividade de roçagem manual(em metros quadrados)
2.3.6. Limpeza de Córregos
A acumulação de resíduos nos córregos causa mau cheiro e infestação por insetos, ex-
pondo moradores próximos a todo tipo de risco à saúde e causando sérios problemas 
ambientais. 
Durante todo o ano, a COMURG designa uma equipe para realizar a limpeza dos córre-
gos da cidade. Esse trabalho, no entanto, recebe reforço acentuado entre os meses de 
abril e agosto, o período seco, visando, sobretudo o combate à proliferação dos focos de 
mosquitos e muriçocas. Apresentamos noGráfico 09 o quantitativo deste serviço realizado 
no ano de 2019, totalizando 2.779.854,5 (doismilhões setecentos e setenta e nove mil 
oitocentos e cinquenta e quatro virgula cinco) metros quadrados.

Gráfico 09–Atividade de limpeza de córregos (em metros quadrados)
2.7. Varrição de Vias, Feiras, Catação e Manutenção
As atividades de varrição e conservação de ruas, praças e avenidas são fundamentais 
para a limpeza e o bom aspecto da cidade. 
Em Goiânia, 100% das ruas pavimentadas são varridas pela COMURG. A região central é 
a que tem a maior frequência de varrição, por ser uma área comercial e maior circulação 
de pessoas, o que gera grandes quantidades de resíduos. 
A COMURG executa também a varrição e a remoção dos resíduos descartados inade-
quadamente nas feiras de abastecimento e feiras especiais do município, e a catação de 
resíduos e conservação em vias públicas, calçadas entre pistas e lotes baldios.
Apresentamos nosGráficos 10 e 11 o quantitativo destes serviços realizado no ano de 
2019.Varrição Manual de vias totalizando 1.686.392,8 (um milhão seiscentos e oitenta e 
seis mil trezentos e noventa e dois virgula oito) quilômetros. Catação e Manutenção tota-
lizando 56.531,10 (cinquenta e seismil quinhentos e trinta e um virgula dez) quilômetros.

Gráfico 10 –Atividade de varrição de vias pavimentadas e feiras (em quilômetros)

Gráfico 11 - Atividade de catação de resíduos e conservação em vias, calçadas, entre 
pistas, praças e lotes baldios (em quilômetros)

2.3.8. Construção e Revitalização de Praças
A Companhia de Urbanização de Goiânia (COMURG) é um órgão da Prefeitura de Goiâ-
nia que executa diversos serviços, entre eles alimpeza urbana, construção, manutenção 
e revitalização de praças e canteiros centrais da capital. Na construção de praças, a 
COMURG realiza todo o projeto de urbanização e paisagismo, com a poda, extirpação e 
plantio de árvores e plantas ornamentais. Esse trabalhoé reconhecido nacional e interna-
cionalmente, pois Goiânia é a cidade mais arborizada entre as cidades com mais de um 
milhão de habitantes no país, e a 21ª do mundo, segundo o IBGE 2010.
2.3.9. Plantio, Manutenção e Outros
Na Tabelaencontra-se o restante do detalhamento das atividades realizadas na urbani-
zação do município.
Detalhamento dos demais serviços de urbanismo
 Item Serviços/Unidade 2019
 1 Produção e Mudas de Árvores (und) 39.350,18
 2 Produção de Mudas Ornamentais (und) 367.796,73
 3 Produção de Mudas de Forração (und) 304.832,73
 4 Produção de Palmeiras Nobres (und) 7.099,64
 5 Plantio de Árvores (und) 15.193,09
 6 Plantio de Ornamentais Raras (und) 201.377,45
 7 Plantio de Forração (und) 230.652,00

 8 Plantio de Grama (m²) 57.006,55
 9 Pulverização + Produto (h) 0,00
 10 Aplicação de Inseticida (kg) 1.327,17
 11 Esterco (m³) 99,27
 12 Terra para Plantio (m³) 4.387,64
 13 Irrigação nas Praças, Canteiros, Parques e Jardins (m³) 199.528,36
Outros serviços de infraestrutura são executados pela COMURG, tais como manutenção 
e fabricação de lixeiras, manutenção e reforma de bancos de praças, construção e refor-
ma de alambrados, reforma e construção de pergolados, instalação de pontos de energia 
para eventos, manutenção de telhados, montagem de tendas, reparos elétricos, serviços 
de carpintaria, serralheria e alvenaria, entre outros. 
Esses serviços são prestados nas praças e órgão públicos municipais tais como Secreta-
ria Municipal de Educação e Esporte (SMEE), Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Se-
cretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), Agencia da Guarda Civil Metropolitana 
de Goiânia (AGCM), e demais mediante solicitação.
2.3.10. GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
2.3.10.1. Coleta Convencional
A realização da coleta dos resíduos domiciliares e públicos é realizada pelo município, 
constituindo uma prestação de serviço essencial. Coletar significa recolher o resíduo 
acondicionado por quem o produz para encaminhá-lo, mediante transporte adequado, a 
uma estação de transferência e/ou ao tratamento e disposição final. Em Goiânia toda a 
população (100%) é atendida pela coleta domiciliar e todo o resíduo coletado é enviado 
para o Aterro Sanitário Municipal.
Apresentamos no Gráfico 12 as informações detalhadas do serviço de coletano ano de 
2019. Totalizando 412.799,03 (quatrocentos e doze mil setecentos e noventa e nove vir-
gulatrês) Toneladas.

Gráfico 12–Atividade de coleta resíduos sólidos domiciliares/públicos (em toneladas)
2.3.10.2. Coleta de Resíduos de Serviço de Saúde
O serviço de coleta de resíduos de serviço de saúde (RSS)é realizado apenas para a rede 
municipal de saúde. Segue abaixo no Gráfico 13 os dados referentes a 2019, totalizando 
283,77 (duzentos e oitenta e três virgula setenta e sete) toneladas.

Gráfico 13 – Atividade de coleta resíduos de serviço de saúde (em toneladas)
2.3.10.3. Coleta Seletiva
O Programa Goiânia Coleta Seletiva, instituído em abril de 2008, teve início com a implan-
tação de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), hoje 100% do município já é atendido com 
a coleta seletiva porta-a-porta.
Todo o material coletado é encaminhado para as15 cooperativas/associações de catado-
res conforme Tabela 03.

Tabela 03 – Cooperativas / Associações beneficiadas pelo Programa Goiânia Coleta 
Seletiva.

Item Cooperativa/Associação Endereço
1 A Ambiental Estancia Shangry’lá
2 COOPERMAS Conj. Vera Cruz I
3 COOPERFAMI Rodovia GO-060
4 CARROSSEL Jd. Petrópolis
5 NOVA ESPERANÇA Jd. Botânico
6 BEIJAR-FLOR St. Criméia Oeste
7 COCAMARE Chácara do Retiro
8 COOPERRAMA Jd. Curitiba II
9 CARRINHO DE OURO St. Jardim Fortaleza
10 ACOOP St. Albino Boaventura
11 COOPREC St. Jardim Conquista
12 SELETA Jd. Novo Mundo
13 GOIÂNIA VIVA St. Recrio dos Retiros
14 CRESCER Resd. Jd. Cerrado III
15 COOPERABEM Res. Buena Vista III
O histórico dos materiais recicláveis coletados pela COMURG no ano de 2019, encon-
tra-se no Gráfico 14,totalizando 27.177,12(vinte e sete mil cento e setenta e setevirgula 
doze) Toneladas.

Gráfico 14–Atividade de coleta de materiais recicláveis (em toneladas)
Vinculado a coleta seletiva, oProjeto Cata-Treco é responsável pela coleta de resíduos 
volumosos inservíveis gerados nas residências do município de Goiânia. Este projeto, 
elaborado durante o ano de 2010, foi implementado em 27 de julho de 2011. Este progra-
ma vem auxiliando o programa GoiâniaColeta Seletiva, implantado no município em 2008 
e as ações de limpeza urbana promovidas pela COMURG, evitando a descarga clan-
destina dosBDIs(Bens Domésticos Inservíveis) em locais impróprios como lotes baldios 
e margens de rios. O Gráfico 15demonstra o quantitativo de BDI’srecolhidos no ano de 
2019, totalizando 31.161,00 (trinta e um mil cento e sessenta e uma) unidades.

Gráfico 15 – Atividade de coleta de Bens Domésticos Inservíveis (em unidades)
2.3.10.4. Aterro Sanitário
O Aterro Sanitário de Goiânia está situado na rodovia GO-060 (saída para Trindade), 
Chácara São Joaquim, Km 03. No Aterro Sanitário de Goiânia são desenvolvidas as ati-
vidades de disposição final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) e são realizadas a coleta 
de líquido percolado (chorume) e de gases.
É realizado atendimento ao público de Goiânia e demais interessados com palestras e 
visitas, sendo previstas 2 visitas diárias com duração média de 1h30min com o intuito de 
despertar a consciência ambiental da população e divulgar a parte dos serviços realiza-
dos pela Prefeitura de Goiânia. 
Apresentamos abaixo as informações gerais das quantidades de resíduos recebidas no 
aterro sanitário durante o ano 2019, conforme Gráfico 16 totalizando514.460,01 (quinhen-
tos e quatorze mil quatrocentos e sessenta virgula zero um) toneladas.

Gráfico 16 – Atividade de aterramento de resíduos (em toneladas)
2.3.10.5. Remoção de Resíduos
Foram realizadas atividades de remoção durante todo o ano de 2019, visando a limpeza 
do município e a preservação dos corpos hídricos e fundos de vales, além dos lotes vagos 
e dos logradouros públicos. Os quantitativos referentes a estes serviços encontram-se 
detalhados nos Gráficos 17 e 18. Remoção de entulhos totalizando 711.872 (setecentos 
e onze mil oitocentos e setenta e dois) toneladas.Remoção de Galhos totalizando 46.245 
(quarenta e seismil duzentos e quarenta e cinco) toneladas.

Gráfico 17 – Atividade de remoção de entulhos e outros (em toneladas

Gráfico 18– Atividade de remoção de galhos (em toneladas)
Com a força tarefa estabelecida entre COMURG e a Agencia Municipal de Meio Ambiente 
(AMMA), desde o ano de 2014, através do Convênio Nº 010/2014 e posteriormente Nº 
001/2016, para intensificar a fiscalização quanto à disposição inadequada de resíduos em 
calçadas, lotes e logradouros públicos, houve uma redução significativa na quantidade de 
resíduos removidos pela COMURG no município, como entulhos, galhos, pneus e outros, 
em relação aos anos anteriores.
A fiscalização vem promovendo maior conscientização e responsabilidade por parte do 
munícipe quanto as formas adequadas de armazenar e destinar seus resíduos. 
Além dos serviços descritos anteriormente também são realizados serviços de coleta de 
pneus e remoção de animais mortos conforme Gráfico19e 20. Recolhimento de Pneumá-
ticos totalizando 21.248 (vinte e um mil duzentos e quarenta e oito) Unidades.Remoção 
de Animais de grande porte totalizando 03 (três) unidades.

Gráfico 19– Atividade de remoção de pneu (em unidades)

Gráfico 20–Atividade de remoção de animais de grande porte(em unidades)
2.3.10.6. Orientação e Fiscalização
A COMURG realiza o trabalho de orientação,juntoà população referente aos trabalhos 
executados pela Companhia tais como: coleta convencional, coleta seletiva, coleta de 
resíduos de saúde, remoção de resíduos de construção e demolição e de podas diversas 
e destinação final destes resíduos, entre outros. 
O serviçoé realizado porta-a-porta e também através de mobilizações em eventos promo-
vidos pela Prefeitura ou iniciativa privada. 
Com a implementação do convênio junto a AMMA foi intensificada a atividade de fiscali-
zação e notificação administrativa à população quanto ao descarte correto de entulho e 
galhos, conforme produção apresentada no Gráfico 21. Totalizando 26.735 (vinte e seis 
mil setecentos e trinta e cinco) unidades.

Gráfico 21– Atividade deorientações/fiscalizações (em unidades)
2.4 AÇÕES DA DIRETORIA DE TRANSPORTES
No exercício de 2019 a Diretoria de Transportes da Companhia de Urbanização de Goi-
ânia, desenvolveu atividades relevantes no sentido de implantar o novo modelo de ges-
tão da Companhia dentro do processo de reestruturação a partir do comando da Lei 
13.303/2016, tendo efetivamente colaborado com a Comissão de Licitação no sentido 
de dar suporte técnico nos processos de compras e aquisição de bens indispensáveis às 
atividades de limpeza urbana da nossa Capital. Assim, podemos quantificar alguns dos 
Termos de Referencias e Pareceres Técnicos elaborados com maior relevância.
Elaboração dos Termos de Referência para aquisição de manutenção de frota através do 
sistema de “Gerenciamento de Frotas”, aquisição de Pneus e Recapagem, aquisição de 
óleos e derivados, Gerenciamento de Abastecimento, contratação de empresas terceiri-
zadas para locação de veículos e maquinas, todos em conformidade com procedimentos 
licitatórios com fulcro na lei nº 13303/2016;
Além desses procedimentos, podemos relatar algumas das iniciativas relevantes no sen-
tido de modernizar a gestão dos serviços de controle e conservação dos bens afetos ao 
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sistema de transporte da COMURG como:
1- Codificação de peças, pneus e outros derivados para entrada e saída no almoxa-
rifado, relacionada a manutenção da frota;
2- Solicitação via sistema Complete dos materiais utilizados na limpeza da Diretoria 
de Transportes junto ao Almoxarifado;
3- Montagem dos processos de fatura mensal de todos os insumos utilizados pela 
Diretoria de Transportes;
4- Controle do consumo de combustível da frota própria e terceirizada, com equipes 
de fiscais na rede de postos autorizados, realizando vistorias e acompanhando para 
solução dos possíveis problemas, gerando um bom desempenho para o trabalho 
dos caminhões e maquinas;
5- Encaminhamento semanal de escalas as empresas terceirizadas que prestam 
serviço a COMURG;
6- Controle de todos os motoristas que trabalham na frota própria e parte da frota 
terceirizada na coleta orgânica.
7- Todos os servidores do Transporte são monitorados pelo RH, tendo todas as 
orientações necessárias para o bom andamento e desenvolvimento dos trabalhos 
realizados por esta Diretoria;
8- Controle total de entrada e saída de peças, serviços, pneus, óleos e demais 
derivados, sendo adquirido somente peça “Genuínas (original)” de linha de monta-
gem, gerando com este controle, a redução de custos e melhorando a qualidade na 
manutenção da frota de 7 anos de vida útil;
9- Temos correspondido às necessidades de trabalho que a coleta orgânica impõe 
a qualquer município, pela rigidez e complexidade da mesma, com trabalho severo 
a que se submete a frota de caminhões, no entanto, tendo atendido à Diretoria 
Operacional com satisfação e auxiliando com a manutenção implantada que re-
sultou numa melhor qualidade da coleta orgânica que o Município de Goiânia e os 
munícipes exigem de nós;
10- Adotamos o período de 2 turnos, com isto possibilitando o descanso a todos os 
colabores do Transporte aos Domingos, pois excluímos o turno de Domingo que 
gerava custos à Companhia.

São estas, resumidamente, as ações e tarefas implementadas no exercício de 2019 por 
esta Diretoria de Transportes dentro de uma metodologia moderna e transparente, exe-
cutarmos com maior eficiência nossas atribuições.
2.5 AÇÕES DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS
As ações desenvolvidas pela Diretoria de Planejamento e Obras no decorrer do ano de 
2019 envolvem reformas em edificações, pinturas, construções e revitalizações de pra-
ças, fabricação de lixeiras, instalação de kits de aparelhos de ginásticas e kits de brinque-
dos (play grounds, conforme planilha abaixo, com descrição e quantitativo de serviços 
executados.

SERVIÇOS NA ÁREA DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS - ANO DE 2019
ITEM TIPO DE SERVIÇO UNID. QUANT.
1 ACABAMENTO DE REGISTRO DE PRESSÃO 3/4” und 24,00
2 ALAMBRADO CANO FERRO GALVANIZADO 2”
 E TELA H=2M PADRÃO AGETOP m 1.184,40
3 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1 VEZ - ARG.
 (1CI : 2CH : 8ARML) m² 10,80
4 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 
 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m² 2.045,58
5 APILOAMENTO MANUAL m² 420,00
6 AREIA EM QUADRA DE ESPORTES E PARQUINHO m³ 67,20
7 ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO m² 386,40
8 ASSENTAMENTO DE GRELHA PADRÃO AGETOP m² 14,40
9 ASSENTAMENTO DE PIA MARMORE/GRANITO und 2,00
10 ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO ( PAVER ) m² 3.071,40
11 ASSENTAMENTO DE VÁLVULA DE LAVATORIO und 3,00
12 ASSENTAMENTO DE VITRÔ DE BANHEIRO m² 1,20
13 ASSOALHO EM MADEIRA m² 5,46
14 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO  m³ 537,60
15 BANCO DE MADEIRA (1.20 X 1.35 X 0.60  M)
 PADRÃO COMURG und 184,00
16 BANCO DE MADEIRA (1.30 X 0.50  M)  und 2,00
17 BANCO DE MADEIRA (1.35 X 0.60  M) und 135,00
18 BANCO DE MADEIRA (2.20 X 0.40  M)  und 5,00
19 BOLACHA DE MADEIRA PARA DECORAÇÃO und 800,00
20 CABO AGRUPADO PVC (70ºC) 1KV 4 X 4 MM2 m 331,20
21 CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 10 MM2  m 96,00
22 CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 6 MM2  m 110,40
23 CABO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 m 36,00
24 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 m 384,00
25 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC)  m² 55,26
26 CAIACÃO DUAS DEMÃOS MUROS E PAREDES - (OB.C.) m² 2.659,20
27 CAIXA “ASTOP” C/1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T E 
 1 DISJ.MONOP.20A und 3,00
28 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA  und 4,00
29 CAIXA DE PASSAGEM 50X50CM SEM TAMPA und 2,00
30 CALCAMENTO COM PARALELEPIPEDO m² 35,40
31 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 144,00
32 CANALETA 2 X 200 MM m 2,40
33 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.AGETOP m 570,90
34 CANALETA EM CONCCRETO 19X19X19 m² 355,20
35 CAPINA DE MEIO FIO E PRAÇA m² 217.552,80
36 CARRINHO DE GARI und 4,00
37 CERCA EM MADEIRA ROLIÇA
 ( EUCALIPTO COM TRATAMENTO ) m 3.406,80
38 CHAPISCO COMUM m² 510,06
39 COBERTURA COM TELHA CERAMICA m² 458,40
40 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m² 277,20
41 CONTATOR 3 TF 45 - 45A  und 22,00
42 CONTATOR 3 TF 48 - 75A und 4,00
43 CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL C-1 m 278,64
44 CORTE DE TORA DE MADEIRA und 268,00
45 CORTE EM CAPOEIRA FINA A FOICE m² 1.358,88
46 CORTE/DESTOC./RETIRADA/REATERRO (MANUAIS)
 DE ÁRVORE GRANDE PORTE ( H = 8 A 10 M / DIÂMETRO 
 TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M )
 C/TRANSP.ATE C.B.E CARGA  und 101,00
47 CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER
 CHEIA CONCRETO ARMADO (0, 0568M3/M2) -
 EXCLUSO O CONCRETO m² 8,64
48 DEM. COBERTURA EM TELHA CERÂMICA  m² 277,20
49 DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E 
 CARGA (O.C.) m³ 169,01
50 DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m³ 1.814,39
51 DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO
 SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA m³ 28,80
52 DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB.
 E CARGA m² 3.097,96
53 DEMOLÇAO DE DIVISORIA m² 214,80
54 DEMOLIÇÃO - PISO INTERTRAVADO C/ EMPILHAMENTO - 
 PAVER m² 2.696,23
55 DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO m 108,00
56 DEMOLIÇAO DE MEIO FIO COM REAPROVEITAMENTO  m 595,38
57 DEMOLIÇÃO DE PISO TIPO TACO m² 62,40
58 DEMOLIÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO C/ TRANSP. 
 ATÉ CB. E CARGA m² 4.212,00
59 DEMOLIÇÃO DE TELHADO m² 187,20
60 DEMOLIÇÃO EM TELA DE ALAMBRADO E REMOÇÃO m² 186,00
61 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES - CALÇADA  m³ 4,92
62 DEMOLICAO-ALVEN. TIJOLO C/REAPROVEITAMENTO m³ 362,76
63 DESENTUPIMENTO EM REDE DE ESGOTO E 
 VASO SANITÁRIO  hora 57,60
64 DILATAÇÃO DE PISO E CORTE COM MAQUITAÕ m 460,80
65 DISJUNTOR MONOPOLAR und 4,00
66 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A  und 4,00
67 DIVISORIA EM PAINEL m² 623,83
68 ELETRODUTO MANGUEIRA CORRUDADA 32MM m 116,40
69 ELETRODUTO MANGUEIRA CORRUGADA 32MM m 150,00
70 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAO m² 1.779,60
71 EMBOCAMENTO  DE TELHADO m 148,80
72 ESC.CAMPO ABERTO C/TRANP.MANUAL DE TERRA(OC m³ 30,06
73 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA (<1.00M) m³ 531,59
74 FABRICAÇÃO  DE KIT GINASTICA und 2,00
75 FABRICAÇÃO DE ARMARIO DE MADEIRA und 8,00
76 FABRICAÇÃO DE ARMÁRIO DE MADEIRA m² 23,28
77 FABRICAÇÃO DE ARO DE BASQUETE cj 6,00
78 FABRICAÇÃO DE BALANÇO PARA PRAÇA und 48,00
79 FABRICAÇÃO DE BANCO DE FERRO PARA 
 JARDIM 2,40 X 0,30 M und 36,00
80 FABRICAÇÃO DE BANCO DE MADEIRA  und 142,00
81 FABRICAÇÃO DE BARRA PARALELA und 16,00
82 FABRICAÇÃO DE BRINQUEDO BALANÇO PARA PRAÇA und 29,00
83 FABRICAÇÃO DE CADEIRA DE MADEIRA und 12,00
84 FABRICAÇÃO DE CADEIRA PARA BALANÇO DE PRAÇA und 41,00
85 FABRICAÇÃO DE CAIBRO DE 0,05 X 0,06 M M 108,00
86 FABRICAÇÃO DE CAIXA DE FERRAMENTA und 12,00
87 FABRICAÇÃO DE CAIXOTE DE MADEIRA 20X30
 TIPO FICHARIO und 59,00
88 FABRICAÇÃO DE CANTONEIRA und 9,00
89 FABRICAÇÃO DE CARRINHO DE GARI und 15,00
90 FABRICAÇÃO DE CERQUINHA DE MADEIRA M 264,00
91 FABRICAÇÃO DE CONCHA DE LIXEIRA und 274,00
92 FABRICAÇÃO DE DECK DE MADEIRA (PASSARELA) m² 27,60
93 FABRICAÇÃO DE ESTACA DE MADEIRA < 1,00M und 3.396,00
94 FABRICAÇÃO DE FLOREIRA DEMADEIRA 3 NIVEIS und 70,00
95 FABRICAÇÃO DE FLOREIRA FEITO COM PNEU
 (1.30x0.5x0.25) und 58,00
96 FABRICAÇÃO DE GIRA GIRA und 4,00
97 FABRICAÇÃO DE GOLZINHO par 2,00
98 FABRICAÇÃO DE KIT BRINQUEDO COM 6 EQUIPAMENTOS und 65,00
99 FABRICAÇÃO DE KIT ESCORREGADOR und 11,00
100 FABRICAÇÃO DE KIT GINASTICA COM 6 EQUIPAMENTOS  und 35,00

101 FABRICAÇÃO DE LIXEIRA und 550,00
102 FABRICAÇÃO DE MESA DE MADEIRA 1.80M und 47,00
103 FABRICAÇÃO DE PAINEL EM MADEIRA m² 128,02
104 FABRICAÇÃO DE PASSEIO DE MACACO und 10,00
105 FABRICAÇÃO DE PAZINHA DE LIXO (GARI) und 252,00
106 FABRICAÇÃO DE PÉ DE LIXEIRA und 54,00
107 FABRICAÇÃO DE PISO TÁTIL PADRÃO COMURG und 1.636,00
108 FABRICAÇÃO DE PLACA DE AVISO m² 6,00
109 FABRICAÇÃO DE PORTA METÁLICA und 4,00
110 FABRICAÇÃO DE PORTAL DE MADEIRA jg 47,00
111 FABRICAÇÃO DE PORTÃO EM CHAPA ZINCADA m² 10,08
112 FABRICAÇÃO DE PRANCHA DE MADEIRA < 1,00M und 474,00
113 FABRICAÇÃO DE PRANCHA DE MADEIRA > 1,00M und 2.764,00
114 FABRICAÇÃO DE PRATELEIRA DE MADEIRA und 8,00
115 FABRICAÇÃO DE RIPAS und 72,00
116 FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA AR CONDICIONADO und 26,00
117 FABRICAÇÃO DE VIGOTA DE 0,06 X 0,09M M 66,00
118 FABRICAÇÃO E INSTALAÇAO DE PASSARELA DE
  MADEIRA DECK m 116,40
119 FABRICAÇÃO E MONTAGEM  DE GRADE DE MADEIRA
 EM PRAÇA (CERQUINHA ) m² 81,60
120 FIO FLEXÍVEL DE 2,5MM m 120,00
121 FITA ISOLANTE 20 MM und 3,00
122 FORMA DE TÁBUA CNTA BALDRAME U=8 VEZES und 6,00
123 FORRO DE GESSO COMUM m² 392,40
124 FORRO DE GESSO COMUM PARA ÁREAS SECAS - 
 COLOCADO m³ 48,00
125 FOSSA SÉPTICA  und 6,00
126 GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO
 REDONDO-GP5 m² 22,96
127 GRELHA PADRÃO AGETOP DE FERRO CHATO COM
 BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - 
 NBR 9050 ACESSIBILIDADE) m² 36,60
128 GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL  GC-1 m² 270,86
129 IGNITOR S-52 P/LÂMPADA V.MET.2000 W. und 27,00
130 INSTALAÇÃO CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2  m 3,60
131 INSTALAÇÃO CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2  m 24,00
132 INSTALAÇÃO DE  DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32 und 15,00
133 INSTALAÇÃO DE BANCO DE CONCRETO  und 233,00
134 INSTALAÇÃO DE BANCO DE MADEIRA und 507,00
135 INSTALAÇÃO DE BARRA DE CANALETA 20 X 20 m 21,60
136 INSTALAÇÃO DE BOMBA NAS FONTES LUMINOSAS hora 465,60
137 INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE CANO GALVANIZADO 2.5 M und 20,00
138 INSTALAÇAO DE CABO 6MM m 984,00
139 INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL 10 MM² m 456,00
140 INSTALAÇÃO DE CABO FLEXIVEL 16 MM m 36,00
141 INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL 2.5 MM² m 1.234,80
142 INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL 4.0 MM² m 192,00
143 INSTALAÇAO DE CABO ISOLADO PP 3 X 4 MM² m 52,80
144 INSTALAÇÃO DE CABOS MULTIPLEX MONOFÁSICO 10 MM  m 36,00
145 INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA und 5,00
146 INSTALAÇÃO DE CHAVE MAGNÉTICA und 3,00
147 INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO und 3,00
148 INSTALAÇÃO DE CORDÃO DE LED und 15,00
149 INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR 40 A und 2,00
150 INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DE 25 A und 6,00
151 INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 A und 2,00
152 INSTALAÇÃO DE DIVISORIA m² 30,00
153 INSTALAÇÃO DE DUCHA ÁGUA FRIA und 3,00
154 INSTALAÇÃO DE ENGATE FLÉXIVEL und 26,00
155 INSTALAÇÃO DE FECHADURA und 28,00
156 INSTALAÇÃO DE FECHADURA und 26,00
157 INSTALAÇÃO DE FECHADURA und 3,00
158 INSTALAÇÃO DE FIO 2,5 MM m 511,20
159 INSTALAÇAO DE FIO 4 MM m 72,00
160 INSTALAÇÃO DE FIO 6MM m 261,60
161 INSTALAÇÃO DE FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 10 MM2  m 360,00
162 INSTALAÇÃO DE GANGORRA und 15,00
163 INSTALAÇÃO DE GOLZINHO und 8,00
164 INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DE 2 SEÇÃO und 10,00
165 INSTALAÇÃO DE KIT BRINQUEDO COM 6 EQUIPAMENTOS und 69,00
166 INSTALAÇÃO DE KIT GINÁSTICA und 9,00
167 INSTALAÇAO DE LAMPADA 70 W und 6,00
168 INSTALAÇÃO DE LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO
 DE 400W und 9,00
169 INSTALAÇÃO DE LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO  150 W und 4,00
170 INSTALAÇÃO DE LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO  400 W und 3,00
171 INSTALAÇÃO DE LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO  70 W und 27,00
172 INSTALAÇÃO DE LAMPADA COMPACTA DE 25 W und 162,00
173 INSTALAÇÃO DE LAMPADA DE 1000 W und 3,00
174 INSTALAÇÃO DE LAMPADA DE 250 W und 26,00
175 INSTALAÇÃO DE LAMPADA DE 400 W und 8,00
176 INSTALAÇÃO DE LAMPADA DE LED 35W COM LUMINÁRIA und 47,00
177 INSTALAÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W und 46,00
178 INSTALAÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR 20 W und 28,00
179 INSTALAÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR 20 W und 40,00
180 INSTALAÇÃO DE LAMPÂDA VAPOR DE MERCURIO
 DE 400 W und 20,00
181 INSTALAÇAO DE LAMPÂDA VAPOR DE SÓDIO  150 W und 5,00
182 INSTALAÇÃO DE LAMPÂDA VAPOR DE SÓDIO  150 W und 42,00
183 INSTALAÇAO DE LAMPÂDA VAPOR DE SÓDIO  250 W und 51,00
184 INSTALAÇÃO DE LAMPÂDA VAPOR DE SÓDIO  440 W und 5,00
185 INSTALAÇAO DE LAMPÂDA VAPOR DE SÓDIO  70 W und 22,00
186 INSTALAÇÃO DE LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W und 34,00
187 INSTALAÇÂO DE LAVATORIO  COM COLUNA und 2,00
188 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA und 95,00
189 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA E SUBSTITUIÇÃO DE LIXIERA und 452,00
190 INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE LED und 20,00
191 INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE LED 15 W und 21,00
192 INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA - ELETRODUTO  25 MM m 360,00
193 INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA - ELETRODUTO  32 MM m 168,00
194 INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA - 
 ELETRODUTO CORRUGADO  32 MM m 72,00
195 INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 2 m 48,00
196 INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 25MM m 136,80
197 INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 25MM m 84,00
198 INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA CORRUGADA  3/4 m 852,00
199 INSTALAÇÃO DE MESA und 90,00
200 INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO DE LOUÇA und 3,00
201 INSTALAÇÂO DE PÉ DE LIXEIRA und 92,00
202 INSTALAÇÃO DE PLAFON und 38,00
203 INSTALAÇÃO DE PORTA PAPEL EM PVC CROMADO  und 15,00
204 INSTALAÇÃO DE POSTE GALVANIZADO DE 7 M und 3,00
205 INSTALAÇÃO DE PROJETOR und 42,00
206 INSTALAÇÃO DE PROJETORES 1000 W und 8,00
207 INSTALAÇÃO DE PROJETORES 400 W und 5,00
208 INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO  und 3,00
209 INSTALAÇÃO DE REATOR 1000W und 2,00
210 INSTALAÇÃO DE REATOR 2 X 40 W und 18,00
211 INSTALAÇÃO DE REATOR 250 W und 39,00
212 INSTALAÇÃO DE REATOR 400 W und 5,00
213 INSTALAÇÃO DE REATOR VAPOR DE SÓDIO 250 W und 84,00
214 INSTALAÇÃO DE RELE FOTOCÉLULA COM BASE und 27,00
215 INSTALAÇÃO DE RELE METÁLICO und 20,00
216 INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA EM INOX und 10,00
217 INSTALAÇÃO DE SIFÃO und 33,00
218 INSTALAÇÃO DE SOQUETE COM RABICHO und 90,00
219 INSTALAÇÃO DE SPOT BALIZADOR DE  LED PARA PISO und 15,00
220 INSTALAÇÃO DE TOMADA 20 A und 47,00
221 INSTALAÇÃO DE TOMADA ASTOP und 8,00
222 INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA X und 4,00
223 INSTALAÇÃO DE TOMADAS 10 A und 35,00
224 INSTALAÇÃO DE TORNEIRA und 30,00
225 INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTEBOL (GOLZINHO) und 9,00
226 INSTALAÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL par 6,00
227 INSTALAÇÃO DE TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO und 10,00
228 INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE LAVATÓRIO und 22,00
229 INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE PIA TIPO AMERICANA und 15,00
230 INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO und 14,00
231 INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LIXEIRA und 48,00
232 INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA TUBO SOLD. P/
 ESGOTO 100MM m 52,80
233 INTALAÇÃO DE CAIXA “ARSTOP” C/1
 TOMADA HEXAGONAL 2P+T E 1 DISJ.MONOP.20A  und 3,00
234 INTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTEBOL  und 10,00
235 KIT TOMADA  und 3,00
236 LAMBRADO EM TUBO INDÚSTRIAL 2”#2,28 E 
 TELA MALHA 4” FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE)
 SEM PINTURA m² 72,00
237 LÂMPADA A VAPOR MERCÚRIO 400 W  und 6,00
238 LAMPADA LED DE 18 W und 130,00
239 LÂMPADA LED DE 20 W und 65,00
240 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W und 8,00
241 LâMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W und 4,00
242 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO OVOIDE 150 W und 3,00
243 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO OVOIDE 250 W und 2,00
244 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO
 SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE m² 277,20
245 LAVATORIO MEDIO COM COLUNA und 2,00
246 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM
 PAREDE FEITO A PINCEL m² 30,00
247 LETREIRO PEQ. PORTE A PINCEL EM LIXEIRAS m² 88,88
248 LIMPEZA DA FONTE LUMINOSA  hora 302,40

249 LIMPEZA DE CALHAS E TELHADOS m 42,00
250 LIMPEZA DE GRELHA E VRETA m² 477,60
251 LIMPEZA DE PAVER COM JATO DE ÁGUA FRIA m 292,80
252 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE JATO DE
 ÁGUA FRIA und 216,00
253 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM
 REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA
 DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE  m² 786,00
254 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM 
 REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA
 DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE  m² 12.373,20
255 LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  und 15,00
256 LUMINÁRIA TIPO PROJETOR CIRCULAR ATÉ 200 W -
 BASE E-27 und 4,00
257 LUMINÁRIA TIPO PROJETOR RETANGULAR ATÉ 2000 W -
 BASE E-40 und 71,00
258 MANUNTENÇÃO DE COMPRESSOR DE AR hora 72,00
259 MANUNTENÇÃO DE COMPRESSOR DE AR hora 28,80
260 MANUTEÇÃO E REFORMA DE TELHADO m² 38,40
261 MANUTEÇÃO ELÉTRICA NAS BOMBAS DAS FONTES
 LUMINOSAS E VIVEIROS hora 1.876,80
262 MANUTEÇÃO NAS IRRIGAÇÕES AUTOMATIZADAS DAS
 AVENIDAS E PRAÇAS hora 367,20
263 MANUTENÇÃO  E LIMPEZA  DAS FONTES LUMINOSAS
 E CHAFARIZ hora 18.900,00
264 MANUTENÇÃO DA BOMBA  NAS FONTES LUMINOSAS hora 8.808,00
265 MANUTENÇÃO DE ALAMBRADO m² 3.096,00
266 MANUTENÇÃO DE PORTA E PORTÃO METALICO m² 28,20
267 MANUTENÇÃO DE PORTAL DE AÇO m² 75,11
268 MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA und 120,00
269 MANUTENÇÃO E INSTALAÇAO DE LIXEIRAS ( CONCHAS ) und 154,00
270 MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA hora 13.603,20
271 MANUTENÇÃO EM ALABRADO m² 1.627,20
272 MANUTENÇÃO EM ARMÁRIO DE MADEIRA m² 8,88
273 MANUTENÇÃO EM BAGAJGEIRO DO UNO  hora 57,60
274 MANUTENÇÃO EM BANCO DE MADEIRA und 14,00
275 MANUTENÇÃO EM CAIXA DE DESCARGA EXTERNA und 8,00
276 MANUTENÇÃO EM CARRINHO DE MÃO - SOLDA und 8,00
277 MANUTENÇÃO EM CARRINHO DE MÃO (BASE E SOLDA) und 10,00
278 MANUTENÇÃO EM CIRCUÍTO ELÉTRICO E 
 CORDÕES DE LED hora 48,00
279 MANUTENÇÃO EM CORRIMÃO m 64,80
280 MANUTENÇÃO EM DE CARRINHO DE GARI und 11,00
281 MANUTENÇÃO EM GOLZNHO par 5,00
282 MANUTENÇÃO EM GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/
 TUBO INDUSTRIAL  GC-1 m² 115,20
283 MANUTENÇÃO EM GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/
 TUBO INDUSTRIAL  GC-1 m² 14,40
284 MANUTENÇÃO EM KIT BRINQUEDO und 172,00
285 MANUTENÇÃO EM KIT GINASTICA und 69,00
286 MANUTENÇÃO EM PERGOLADO  und 11,00
287 MANUTENÇÃO EM PERGOLDO 8 X 8M und 2,00
288 MANUTENÇÃO EM POÇO ARTESIANO hora 153,60
289 MANUTENÇÃO EM PORTA DE MADEIRA m² 20,59
290 MANUTENÇÃO EM REDE HIDRÁULICA EM EDIFICAÇÕES hora 188,40
291 MANUTENÇÃO EM TRAVE DE FUTEBOL  par 14,00
292 MANUTENÇÃO EM VÁLVULA DE DESCARGA und 5,00
293 MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA hora 57,60
294 MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS FONTES LUMINOSAS hora 220,80
295 MANUTENÇÃO NAS BOMBAS DOS VIVEIROS hora 393,60
296 MÃO DE OBRA  EM MADERAMENTO TELHA FIBROCIM.
 COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES
 (SOMENTE TERÇAS ) C/FERRAGENS m² 402,00
297 MÃO DE OBRA  EM MADERAMENTO TELHA FIBROCIM.
 COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES
 (SOMENTE TERÇAS ) C/FERRAGENS m² 12,77
298 MÃO DE OBRA EM TELHA FIBROCIMENTO 3.66 X 1.10 M m² 1.127,40
299 MÃO DE OBRA EM TELHADO  m² 3,60
300 MÃO FRANCESA SIMPLES und 24,00
301 MEIO FIO ORNAMENTAL -  0,70 x 0,20 x 0,05 m 
 PADRÃO COMURG m² 1.014,06
302 MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/
 CURVO (9X12X25X100CM), C/ SARJETA ( 13X10v12CM)
 FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE
 DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E
 CONC.FC28=10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO  m 2.553,60
303 MICTÓRIO DE LOUÇA C/SIFÃO INTEGRADO und 3,00
304 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA und 222,00
305 MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM CANALETA SEM
 REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2, 50M)-INCLUSO
 FUNDAÇÃO m² 402,00
306 NSTALAÇÃO DE PELICULA GELATINOSA COLORIDA und 10,00
307 PADRÃO MONOFÁSICO 10 MM2 H=5 M und 3,00
308 PARAPEITO EM MADEIRA 1,20 M m² 4,61
309 PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM E 
 FCK = 20 MPA m² 158,40
310 PERGOLADO EM MADEIRA 4 X 4 und 9,00
311 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m² 1.011,60
312 PINTURA DE CONCHA DE LIXEIRA und 63,00
313 PINTURA DE LIXEIRA und 360,00
314 PINTURA DE LIXEIRA QUADRADA  und 216,00
315 PINTURA DE MURO COM CAL  m² 588,00
316 PINTURA DE PÉ DE LIXEIRA und 938,00
317 PINTURA EM  VERNIZ 2 DEMÃO m² 1.252,44
318 PINTURA EM  VERNIZ 2 DEMÃO m² 205,85
319 PINTURA EM  VERNIZ 2 DEMÃO m² 157,25
320 PINTURA EM  VERNIZ 2 DEMÃO m² 63,79
321 PINTURA EM KIT BRINQUEDO und 131,00
322 PINTURA EM KIT GINÁSTICA und 69,00
323 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃO m² 23.676,26
324 PINTURA LÁTEX ACRILÍCA 2 DEMÃO m² 8.198,40
325 PINTURA POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m² 3.538,80
326 PINTURA POLIESPORTIVA 2 DEMÃOS - PISO E CIMENTADO m² 1.217,40
327 PINTURA POLIESPORTIVA 2 DEMÃOS - PISO E CIMENTADO m² 2.057,40
328 PINTURA PVA LATEX 3 DEMAOS SEM SELADOR m² 10.766,40
329 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m² 846,00
330 PISO ARENITO SERRADO (PEDRA DE PIRENÓPOLIS 
 ASSENTADA EM BARRO E REJUNTE COM ARGAMASSA) m² 360,00
331 PISO CONC.POLIDO e=2,0 CM (1:2:2,5)
 E JUNTA PL AST.17 MM m² 82,84
332 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO
 MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO m² 5.283,96
333 PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM
 CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE m² 6.075,60
334 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =
 5 CM m² 5.984,98
335 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 
 7 CM  1:2,5:3,5  m² 435,60
336 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =
 7 CM  1:2,5:3,5  m² 1.645,91
337 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =
 7 CM  1:2,5:3,5  m² 2.331,66
338 PISO EM PEDRA PORTUGUESA m² 20,40
339 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM  m² 2.078,40
340 PLANTIO GRAMA BATATAIS MUDA C/ M.O. IRRIG. ADUBO
 E TERRA VEG.(OC) A<11.000M2 m² 120,00
341 PORTA DE MADEIRA und 3,00
342 PORTAL ( INCLUSO ENCHIMENTO COM ALVENARIA) JG 6,00
343 POSTE DE FERRO COM 5M und 15,00
344 PRANCHA ABDOMINAL und 9,00
345 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE
 CONCRETO FCK-15 - (O.C.)  m³ 158,05
346 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA
 DUAS DEMÃOS m² 463,20
347 REATERRO COM APILOAMENTO m³ 83,50
348 REATOR AFP USO EXTERNO V.METÁLICO 150 W und 3,00
349 REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 2000 W  und 5,00
350 REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 400 W und 33,00
351 REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 70 W und 4,00
352 REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM  m² 2.750,71
353 REGULARIZAÇÃO DE CALCADA E PISO m² 74,40
354 REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA
 TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM m² 274,80
355 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO
 COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA  m² 1.046,40
356 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO
 COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA  m² 19.596,23
357 REJUNTAMENTO  COM CIMENTO EM CALÇADA m 588,00
358 REJUNTAMENTO  COM CIMENTO EM MEIO FIO m 1.880,40
359 REJUNTAMENTO C/CIMENTO-COLA PRE-MOL m² 3.988,51
360 REJUNTAMENTO COM PÓ DE BRITA EM PAVER m² 478,80
361 REMOCÃO DE PINTURA ANTIGA A LÁTEX m² 684,00
362 RESTAURAÇÃO DE CALÇADA m² 256,20
363 RETIRADA DE BANCO DE MADEIRA und 76,00
364 RETIRADA DE BANCO DE MADEIRA und 10,00
365 RETIRADA DE BANCO DE MADEIRA und 26,00
366 RETIRADA DE BICICLETÁRIO und 15,00
367 RETIRADA DE JANELAS E PORTAS  m² 9,07
368 RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. 
 ATÉ CB. E CARGA m² 40,75
369 RETIRADA DE KIT BRINQUEDOS E BANCO
 DE CONCRETO und 27,00
370 RETIRADA DE LIXEIRA und 132,00
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371 RETIRADA DE PEDRA PIRENÓPOLIS m² 48,00
372 RETIRADA DE RAIZ DE PEQUENO PORTE und 3,00
373 RODAPÉ DE CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COM 
 ARGAMASSA COLANTE  m 1.599,60
374 SERVIÇOS HIDRÁULICOS hora 364,80
375 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM
 CONTRAPISO (1CI:3ARML) m² 216,00
376 SUBSTITUIÇÃO  DE PÉ DE LIXEIRA und 99,00
377 SUPORTE DE AR CONDICIONADO und 21,00
378 TABELA DE BASQUETE und 23,00
379 TERRAPLENAGEM EM AREIA m³ 9,60
380 TORA DE MADEIRA (CORTE COM MOTOSERRA) hora 670,80
381 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO
 A CARGA MANUAL m³ 1.456,04
382 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO
 A CARGA MANUAL m³ 47,36
383 TRANSPORTE DE MATERIAL E FERRAMENTAS hora 1.534,80
384 TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL  jg 22,00
385 TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL (GOLZINHO) jg 28,00
386 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE
 FUTEBOL - PINTADAS  par 15,00
387 TROCA DE FECHADURA und 4,00
388 TUBO DE AÇO CARBONO DE 2” m 77,76
389 TUBO SOLDÁVEL PVC MARRO 25MM m 67,20
390 VÁLVULA DE DESCARGA und 39,00
391 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM
 ACABAMENTO CROMADO und 3,00
392 VARRIÇÃO E RASTELAMENTO (PRAÇAS) m² 124.794,78
393 VASO SANITARIO und 46,00
394 VISITA TÉCNICA E MANUTENÇÃO  hora 271,20

BALANÇO PATRIMONIAL
Levantado em 31 de Dezembro 2019 (em R$ l,00)

ATIVO 2019 2018
CIRCULANTE       99.197.043,39     114.429.877,48 
Disponível                 992.366,69                  709.385,82 
Créditos           98.204.676,70          113.720.491,66 
Clientes           35.145.056,30            35.954.615,44 
Adiantamentos                   60.442,91                  161.583,03 
Impostos a Recuperar           57.108.541,64            74.189.923,64 
Estoques             5.120.509,06              2.644.242,76 
Outros Créditos                 770.126,79                  770.126,79 
NÃO CIRCULANTE    119.788.991,68     118.766.550,78 
Realizável a Longo Prazo           52.825.286,29            51.648.142,65 
Contas a Receber Clientes           14.514.452,05            14.644.530,37 
Empréstimos e Financiamentos                 130.078,32                  130.078,32 
Adiantamentos à Coligadas           38.180.755,92            36.983.222,78 
Investimentos           50.099.205,40            50.099.205,40 
Participações Societárias            50.099.205,40            50.099.205,40 
Imobilizado           16.864.499,99            17.019.202,73 
Bens Móveis             2.480.066,58              2.394.664,12 
Bens Imóveis           18.449.842,42            18.449.842,42 
(-) Depreciação Acumulada            (4.065.409,01)            (3.825.303,81)
TOTAL DO ATIVO    218.986.035,07     233.196.428,26 
  
PASSIVO 2019 2018
CIRCULANTE     395.989.578,88     405.172.605,28 
Fornecedores           31.793.136,72            39.915.067,52 
Processos judiciais                 233.663,58                                   - 

Obrigações Sociais e Trabalhistas           24.230.734,20            59.745.640,36 
Obrigações Tributárias 315.588.530,80 282.602.738,49
Adiantamentos             9.339.847,11              9.339.847,11 
Depósitos Judiciais e Cauções           14.263.342,09            12.962.491,36 
Outras Contas a Pagar                 540.324,38                  606.820,44 
NÃO CIRCULANTE     174.907.086,52     183.482.307,97 
Fornecedores           12.494.349,04            12.494.349,04 
Obrigações Sociais e Trabalhistas           55.934.600,67            55.934.600,67 
Obrigações Tributárias           22.128.727,08            25.307.753,44 
Empréstimos e Financiamentos           84.349.409,73            89.745.604,82 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO       (351.910.630,33)       (355.458.484,99)
Capital Social           16.336.916,00            16.336.916,00 
Reservas de Capital                             2,52                              2,52 
Resultados Acumulado       (368.247.548,85)       (371.795.403,51)
TOTAL DO PASSIVO    218.986.035,07     233.196.428,26

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Apuradas em 31 de Dezembro 2019 (em R$ 1,00)

OPERAÇÕES EM CONTINUIDADE  2019  2018
RECEITAS DE VENDA  377.027.680,97  342.266.005,54
DEDUÇÕES DE VENDAS  (34.143.743,42)  (29.881.272,94)
RECEITAS BRUTA DE VENDAS  342.883.937,55  312.384.732,60
CUSTOS DE VENDAS  307.738.077,99  (299.024.846,16)
RECEITAS LIQUÍDA DE VENDAS  35.145.859,56  13.359.886,44
DESPESAS OPERACIONAIS  (34.770.468,59)  (35.882.939,51)
Despesas Administrativas  (29.747.368,09)  (31.135.212,19)
Despesas Tributárias  (5.168.986,11)  (4.234.522,53)
Receitas/Despesas Financeiras  145.885,61  (525.041,92)
RESULTADO DO EXERCÍCIO  (375.390,97)  (22.534.890,20)
Resultado por Ações  (0,00100)  (0,06584)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
Método Indireto levantado em 31 de Dezembro 2019 (em R$ 1,00)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2019 2018
RESULTADO DO EXERCÍCIO (375.390,97)  (22.534.890,20)
POR AJUSTE: 4.163.350,83   (591.899,01)
Depreciações e Amortizações 240.105,20    200.709,62
Ajustes de Exercícios Anteriores 3.923.245,63   (792.608,63)
VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS  2.086.307,38   28.239.828,95
Aumento / Redução de Contas a Receber 939.637,46   (4.498.818,94)
Aumento / Redução de Impostos a Recuperar 17.081.382,00  (2.639.789,40)
Aumento / Redução de Estoques (2.476.266,30)   758.907,46
Aumento / Redução de Adiantamentos (1.096.393,02)  (1.318.769,63)
Aumento / Redução de Fornecedores (7.888.267,22)  (1.311.509,13)
Aumento / Redução de Contas a Pagar e Provisões (4.473.785,54)  37.249.808,59
Caixa líquido atividades operacionais 5.874.267,24    5.113.039,74
FLUXO DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (85.402,46) (134.123,56)
Resultado Líquido do Imobilizado/Intangível (85.402,46)    (134.123,56)
Caixa líquido atividades investimentos 5.788.864,78    4.978.916,18
FLUXO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (5.396.195,09)  (5.326.544,31)
Aumento/Redução de Empréstimos e Financiamentos (5.326.544,31) (5.326.544,31)
Caixa líquido atividades financeiras 392.669,69    (347.628,13)
 AUMENTO / REDUÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 392.669,69  (347.628,13)
NO INICIO DO EXERCÍCIO 709.385,82   1.057.013,95
NO FINAL DO EXERCÍCIO 992.366,69   709.385,82
AUMENTO / REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES 282.980,87    (347.628,13)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DAS MULTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Levantado em 31 de Dezembro 2019 (em R$ l,00)
DESCRIÇÃO CAPITAL   RESERVAS  LUCROS OU TOTAL
      PREJUIZOS
      ACUMULADOS
 SUBSCRITO A REALIZAR REALIZADO CAPITAL LUCROS
SALDO EM 31/12 /2018   50.000.000,00  33.663.084,00  16.336.916,00  0,60 1,92 (371.795.403,51) (355.458.484,99)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         3.923.245,63  3.923.245,63
AUMENTOS DE CAPITAL          
REVERSÕES DE RESERVAS          
PREJUIZO DO EXERCÍCIO         (375.390,97) (375.390,97)
DESTINAÇÕES DE LUCRO          
RESERVAS       0,60 1,92  2,52
DIVIDENDOS           
SALDO EM 31/12 /2019   50.000.000,00  33.663.084,00  16.336.916,00  0,60 1,92 (368.247.548,85) (351.910.630,33)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.
 ARISTOTELES DE PAULA S. SOBRINHO JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA  E SILVA
 Diretor Presidente Diretor Admistrativo e Financeiro

KEILA RODRIGUES QUEIROZ LIMA
Coordenação De Controle Contábil

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA - COMURG, é uma Sociedade Anônima 
de Economia Mista, de Capital Fechado e de Direito Privado. Foi constituída através da lei 
Municipal nº 4.915, de 21 de Outubro de 1974, inscrita no CNPJ-MF nº 00.418.160/0001-
55, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás em 23/05/1975 nº 5230000070-0, 
possui sede administrativa na Avenida Nazareno Roriz nº 1.122, Vila Aurora, Cep: nº 
74.405-010, Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, tem como principal acionista e cliente 
a Prefeitura Municipal de Goiânia.
A COMURG tem por finalidade planejar, organizar, coordenar, controlar, comandar e exe-
cutar, em regime de exclusividade os serviços de arborização, limpeza urbana com a 
coleta e varrição do lixo e urbanização no município de Goiânia. Também compete a 
COMURG:
Administrar o Fundo de Urbanização de Goiânia, instituído pela Lei Municipal nº 4914 de 
1974, podendo, à sua conta desses recursos, realizar investimentos nos programas de 
equipamentos urbanos e de infraestrutura, estudos e projetos vinculados aos referidos 
programas, bem como aplicar seus próprios recursos nas mesmas finalidades ou em 
atividades relacionadas com o desenvolvimento urbano da Cidade de Goiânia;
I. Incumbir-se da execução de obras e serviços públicos de caráter rentável e/ou autofi-
nanciáveis, quando tais obras e serviços lhe forem cometidos;
II. Explorar serviços públicos municipais nos termos de contrato de concessão a serem 
firmados com o Poder Executivo, podendo, para tanto, criar subsidiárias;
III. Urbanizar terrenos oriundos de desapropriações realizadas pela municipalidade, des-
de que tenha convênio celebrado com o Município para esse fim, ou adquiridos pela 
própria Companhia;
IV. Proceder ao remanejamento de áreas urbanas deterioradas, pertencentes ao patrimô-
nio da COMURG, negociando-as na forma legal;
V. Proceder ao remanejamento de áreas deterioradas, com prévio consentimento de seus 
proprietários, ressarcindo-se das despesas, acrescidas de remuneração pelos serviços 
prestados;
VI. Celebrar, convênios ou contratos com Cias concessionárias de serviços públicos res-
ponsáveis por obras de infraestrutura, em áreas a serem utilizadas;
VII. Promover convênios com órgãos públicos que contribuam ou possam contribuir direta 
ou indiretamente para estudo, financiamento e realização de obras de urbanização;
VIII. Promover permuta, alienação e arrendamento de imóveis que lhe sejam destinados 
nos termos da lei;
IX. Realizar financiamento e outras operações de crédito, observando-se a legislação 
pertinente para execução de programas e planos relacionados com sua área de atuação.
A Companhia é administradora do Fundo de Urbanização de Goiânia, atuando como 
concessionária de serviços públicos, nos termos da concessão firmada com o Poder Exe-
cutivo Municipal. Os recursos da COMURG, nos termos de seu Estatuto Social, podem 
ser aplicados em garantia de empréstimos e financiamentos, contraídos especificamente 
para a realização dos objetivos da Companhia.
2. PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS
A Comurg é uma das instituições mais presentes no dia a dia do Goianiense, por executar 
ações que refletem diretamente na qualidade de vida e na sustentabilidade de Goiânia. A 
Companhia é responsável pela remoção de arvores, coleta de lixo e urbanismo, decorrem 
de contratos de concessão com direito de exclusividade na execução de serviços públi-
cos, firmados por 05 anos. No exercício Social findo em 2018, foram realizados diversos 
programas e projetos, listados abaixo:
2.1. Serviços De Urbanismo E Infraestrutura
• Capina Manual - A capina manual é realizada em vias, calçadas, entre pistas e na 
manutenção de praças. Onde de Janeiro a Dezembro de 2019 foram realizados o total de 
2.078.855,20 (dois milhões setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco virgula dois) 
metros quadrados de Capina Manual.
• Pintura de Meio-fio - Os serviços de pintura mecânica de meio fio são empregados nos 
meios-fios das vias, praças e estacionamentos. O quantitativo deste serviço realizado no 
ano de 2019, Totaliza 9.532.720,80 (nove milhões quinhentos e trinta e dois mil setecen-
tos e vinte virgula oitenta) metros lineares.
• Poda e Extirpação de Árvores - Na manutenção de áreas públicas, logradouros pú-
blicos e entre pistas são realizadas atividades de poda e extirpação de árvores, além do 
atendimento em calçadas mediante a abertura de processos junto a AMMA, solicitação 
via ofício e aberturas de ordens de serviços pelo tele atendimento da COMURG, de Ja-
neiro a dezembro de 2019 Totalizou 60.249 (sessenta mil duzentos e quarenta e nove) 
unidades de podas de árvores e 4.465 (quatro mil quatrocentos e sessenta e cinco) uni-
dades de extirpação de árvores.
• Poda Ornamental - O serviço de poda ornamental é empregada nas praças, entre pis-
tas e canteiros, no ano de 2019 totalizou 93.093.077,9 (noventa e três milhões noventa e 
três mil e setenta e sete virgula nove) metros quadrados.
• Roçagem Manual, com Costal e Mecânica A roçagem, corte do mato e combate às 
ervas daninhas são executados, em sua maior parte, mecanicamente. O trabalho é feito 
de modo manual apenas em locais irregulares e de difícil acesso. Todo o material cortado 
é recolhido imediatamente, para evitar queima e espalhamento. A roçagem mecânica 
realizada por meio de roçadeiras costais e de tratores com roçadeiras hidráulicas cobre 
cerca de 23 milhões de metros quadrados e inclui a roçagem em áreas públicas como 
vias, entre pistas, praças e campos e em lotes baldios não cercados ou murados. Já a 
roçagem manual é realizada em lotes baldios e em acabamentos cobrindo cerca de 2 
milhões de metros quadrados. Estes serviços têm contribuído, também, no combate aos 
focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. No caso de lotes particulares 
não-ocupados e abertos, que necessitam de limpeza, os proprietários são notificados 
pela Agência Municipal de Meio Ambiente (AMMA) e, caso não tomem providência, a 
COMURG realiza a roçagem e a limpeza e envia a Secretaria Municipal de Finanças para 
a cobrança ao proprietário pelo serviço realizado, em 2019 o quantitativo destes serviços 
realizados totalizou 37.416.528,70 (trinta e sete milhões quatrocentos e dezesseis mil 

quinhentos e setenta e dois mil setecentos e cinco virgula nove) metros quadrados. E 
Roçagem Mecânica totalizou 64.734.460,3 (sessenta e quatro milhões setecentos e trinta 
e quatro mil quatrocentos e sessenta virgula três) metros quadrados. Roçagem Manual 
totalizou 1.773.198,5 (hum milhão setecentos e setenta e três mil cento e noventa e oito 
virgula cinco) metros quadrados.
• Limpeza de Córregos - A acumulação de resíduos nos córregos causa mau cheiro 
e infestação por insetos, expondo moradores próximos a todo tipo de risco à saúde e 
causando sérios problemas ambientais. Durante todo o ano, a COMURG designa uma 
equipe para realizar a limpeza dos córregos da cidade. Esse trabalho, no entanto, recebe 
reforço acentuado entre os meses de abril e agosto, o período seco, visando, sobretudo o 
combate à proliferação dos focos de mosquitos e muriçocas. O quantitativo deste serviço 
realizado no ano de 2019, totalizou 2.779.854,5 (dois milhões setecentos e setenta e nove 
mil e oitocentos e cinquenta e quatro virgula cinco) metros quadrados.
• Varrição de Vias, Feiras, Catação e Manutenção - As atividades de varrição e conser-
vação de ruas, praças e avenidas são fundamentais para a limpeza e o bom aspecto da 
cidade. Em Goiânia, 100% das ruas pavimentadas são varridas pela COMURG. A região 
central é a que tem a maior frequência de varrição, por ser uma área comercial e maior 
circulação de pessoas, o que gera grandes quantidades de resíduos. A COMURG execu-
ta também a varrição e a remoção dos resíduos descartados inadequadamente nas feiras 
de abastecimento e feiras especiais do município e a catação de resíduos e conservação 
em vias públicas, calçadas entre pistas e lotes baldios. Varrição Manual de vias em 2019 
totalizou 1.686.392,8 (Hum milhão seiscentos e oitenta e seis mil trezentos e noventa e 
dois virgula oito) quilômetros. Catação e Manutenção totalizou 56.531,10 (cinqüenta e 
seis mil quinhentos e trinta e um virgula dez) quilômetros.
• Construção e Revitalização de Praças - A Companhia de Urbanização de Goiânia 
(COMURG) é um órgão da Prefeitura de Goiânia que executa diversos serviços, entre 
eles a limpeza urbana, construção, manutenção e revitalização de praças e canteiros 
centrais da capital. Na construção de praças, a COMURG realiza todo o projeto de urba-
nização e paisagismo, com a poda, extirpação e plantio de árvores e plantas ornamentais. 
Esse trabalho é reconhecido nacional e internacionalmente, pois Goiânia é a cidade mais 
arborizada entre as cidades com mais de um milhão de habitantes no pais, e a 21ª do 
mundo, segundo o IBGE 2010.
• Plantio, Manutenção e Outros - Outras atividades realizadas na urbanização do mu-
nicípio em 2019 foram:
 - Produção e Mudas de Árvores (und) 39.350,18;
 - Produção de Mudas Ornamentais (und) 367.796,73;
 - Produção de Mudas de Forração (und) 304.832,73;
 - Produção de Palmeiras Nobres (und) 7.099,64;
 - Plantio de Árvores (und) 15.193,09;
 - Plantio de Ornamentais Raras (und) 201.377,45;
 - Plantio de Forração (und) 230.652,00;
 - Plantio de Grama (m²) 57.006,55;
 - Pulverização + Produto (h) 0,00;
 - Aplicação de Inseticida (kg) 1.327,17;
 - Esterco (m³) 99,27;
 - Terra para Plantio (m³) 4.387,64;
 - Irrigação nas Praças e Canteiros 199.528,36;
 - Outros serviços de infraestrutura são executados pela COMURG, tais como manuten-
ção e fabricação de lixeiras, manutenção e reforma de bancos de praças, construção e 
reforma de alambrados, reforma e construção de pergolados, instalação de pontos de 
energia para eventos, manutenção de telhados, montagem de tendas, reparos elétricos, 
serviços de carpintaria, serralheria e alvenaria, entre outros.
Esses serviços são prestados nas praças e órgão públicos municipais tais como Secreta-
ria Municipal de Educação (SME), Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social (SEMAS), Agencia da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia 
(AGCM), e demais mediante solicitação.
2. 2 Coleta de Resíduos Sólidos
• Coleta Convencional – A realização da coleta dos resíduos domiciliares e públicos é 
realizada pelo município, constituindo uma prestação de serviço essencial. Coletar signi-
fica recolher o resíduo acondicionado por quem o produz para encaminhá-lo, mediante 
transporte adequado, a uma estação de transferência e/ou ao tratamento e disposição 
final. Em Goiânia toda a população (100%) é atendida pela coleta domiciliar e todo o 
resíduo coletado é enviado para o Aterro Sanitário Municipal. No ano de 2019 totalizou 
412.799,03 (quatrocentos e doze mil setecentos e noventa e nove virgula três) Toneladas.
• Coleta de Resíduos de Serviço de Saúde - A coleta de resíduos de serviço de saúde 
(RSS) é realizado apenas para a rede municipal de saúde, em 2019 totalizou 283,77 
(duzentas e oitenta e três virgula setenta e sete) toneladas.
• Coleta Seletiva - O Programa Goiânia Coleta Seletiva, instituído em abril de 2008, 
teve início com a implantação de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), hoje 100% do 
município já é atendido com a coleta seletiva porta-a-porta. Todo o material coletado é en-
caminhado para as 15 cooperativas/associações de catadores cadastrado na COMURG. 
O histórico dos materiais recicláveis coletados pela COMURG no ano de 2019, totalizou 
27.177,12 (vinte e sete mil cento e setenta e sete virgula doze) Toneladas. Vinculado a 
coleta seletiva, o Projeto Cata-Treco é responsável pela coleta de resíduos volumosos 
inservíveis gerados nas residências do município de Goiânia (GO). Este projeto, elabo-
rado durante o ano de 2010, foi implementado em 27 de julho de 2011. Este programa 
vem auxiliando o programa Goiânia Coleta Seletiva, implantado no município em 2008 e 
as ações de limpeza urbana promovidas pela COMURG, evitando a descarga clandes-
tina dos BDIs (Bens Domésticos Inservíveis) em locais impróprios como lotes baldios e 
margens de rios, totalizou 31.161,00 (trinta e um mil cento e sessenta e uma) unidades, 
em 2019.
• Aterro Sanitário - O Aterro Sanitário de Goiânia está situado na rodovia GO-060 (saída 
para Trindade), Chácara São Joaquim, Km 03. No Aterro Sanitário de Goiânia são de-
senvolvidas as atividades de disposição final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) e são 
realizadas a coleta de líquido percolado (chorume) e de gases. É realizado atendimento 

ao público de Goiânia e demais interessados com palestras e visitas, sendo previstas 2 
visitas diárias com duração média de 1h30min com o intuito de despertar a consciência 
ambiental da população e divulgar a parte dos serviços realizados pela Prefeitura de 
Goiânia. As quantidades de resíduos recebidas no aterro sanitário durante o ano 2019, 
totalizou 514.460,01 (quinhentos e quatorze mil quatrocentos e sessenta virgula zero 
um) toneladas.
• Remoção de Resíduos - Foram realizadas atividades de remoção durante todo o ano 
de 2019, visando a limpeza do município e a preservação dos corpos hídricos e fundos de 
vales, além dos lotes vagos e dos logradouros públicos. Remoção de entulhos totalizou 
711.872 (setecentos e onze mil oitocentos e setenta e dois) toneladas em 2019. Remoção 
de Galhos totalizou 46.245 (quarenta e seis mil duzentos e quarenta e cinto) toneladas. 
Com a força tarefa estabelecida entre COMURG e a Agencia Municipal de Meio Ambiente 
(AMMA), desde o ano de 2014, através do Convênio Nº 010/2014 e posteriormente Nº 
001/2016, para intensificar a fiscalização quanto à disposição inadequada de resíduos em 
calçadas, lotes e logradouros públicos, houve uma redução significativa na quantidade de 
resíduos removidos pela COMURG no município, como entulhos, galhos, pneus e outros, 
em relação aos anos anteriores. A fiscalização vem promovendo maior conscientização 
e responsabilidade por parte do município quanto as formas adequadas de armazenar e 
destinar seus resíduos. Além dos serviços descritos anteriormente também são realiza-
dos serviços de coleta de pneus e remoção de animais mortos, recolhimento de Pneumá-
ticos totalizou 21.248 (vinte e um mil duzentos e quarenta e oito) Unidades e remoção de 
Animais de grande porte totalizando 04 (quatro) unidades.
• Orientação e Fiscalização - A COMURG realiza o trabalho de orientação, junto à popu-
lação referente aos trabalhos executados pela Companhia tais como: coleta convencio-
nal, coleta seletiva, coleta de resíduos de saúde, remoção de resíduos de construção e 
demolição e de podas diversas e destinação final destes resíduos, entre outros. O serviço 
é realizado porta-a-porta e também através de mobilizações em eventos promovidos pela 
Prefeitura ou iniciativa privada. Com a implementação do convênio junto a AMMA foi 
intensificada a atividade de fiscalização e notificação administrativa à população quanto 
ao descarte correto de entulho e galhos, conforme produção, totalizou 26.735 (vinte e seis 
mil setecentos e trinta e cinco) unidades em 2019.
3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações finan-
ceiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente em 
todos os exercícios apresentados
4. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
As demonstrações contábeis da Companhia foram elaboradas de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a legislação comercial, fiscal, 
tributária, as Leis 6.404/76, 11.638/07, 11.941/09 e 13.303/16, abrangendo a legislação 
societária brasileira, emitidas pelo Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade 
(International Accounting Standards Board – IASB) os pronunciamentos, as orientações 
e as interpretações contábeis emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e 
aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM através de suas deliberações e 
normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico. A compa-
nhia de economia mista é de capital fechado, e de conformidade com a legislação vigente 
não foi elaborada a Demonstração do Valor Adicionado do Exercício. A Moeda funcional 
utilizada pela COMURG é o Real (R$). O Regime de Escrituração Contábil adotado pela 
COMURG é o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação des-
se regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou 
incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.
A Administração da Companhia afirma que todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem 
aquelas utilizadas em sua gestão.
4.1 EQUIVALENTES DE CAIXA
Os equivalentes de caixa incluem os depósitos bancários, outros investimentos de curto 
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais inferiores a três meses da data da apli-
cação, e com risco insignificante de mudança de valor, bem como contas garantidas. O 
saldo dos bancos em conta corrente registradas na contabilidade findo em 31 de dezem-
bro de 2019 é de R$ 992.366,69 (Novecentos e Noventa e Dois Mil Trezentos e Sessenta 
e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos).
4.2 ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS
A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados 
ao valor justo por meio do resultado, créditos recebíveis, empréstimos, financiamentos e 
obrigações diversas em curto prazo, mantidas até o vencimento. A classificação depende 
da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração determi-
na a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.
4.2.1 Ativos Financeiros
Os Ativos Financeiros da COMURG são todos os ativos que seja dinheiro, instrumento 
patrimonial de outra terceiros, direito contratual de receber dinheiro ou contrato que será 
ou que poderá vir a ser liquidado pelos instrumentos patrimoniais (como ações) da própria 
Cia. Estão apresentados como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento 
superior a 12 meses após a data do balanço, estes estão classificados como ativos não 
circulantes. Os financiamentos, empréstimos e recebíveis da Cia compreendem equiva-
lentes de caixa, os saldos de contas a receber de clientes, saldos com partes relaciona-
das, os adiantamentos concedidos onde compreende a adiantamentos efetuados para 
as diretorias da Companhia e para fornecedores, Impostos a Recuperar e demais contas 
a receber, saldos a receber da Prefeitura Municipal de Goiânia. Em 31 de dezembro 
de 2019 a Companhia não tinha ativos financeiros classificados nas categorias de valor 
justo por meio de resultado, mantidos até o vencimento e disponíveis para venda e tam-
bém não tinha passivos financeiros classificados como valor justo por meio de resultado. 
Foi realizado um levantamento contábil/financeiro dos Impostos a Recuperar- IRRF À 
RECUPERAR (processo 83197013) e Adiantamentos (processo 81313377) e solicitado 
apreciação jurídica de tais levantamentos a Assessoria Jurídica e através da Nota Jurídi-
ca nº002 e 004/2020- AJU, no qual entenderam que tais registros constantes no balanço 
estavam prescritos conforme legislação vigente, sendo posteriormente apresentados ao 
Conselho de Administração da Comurg, autorizando assim as baixas identificadas como 
prescritas, conforme descritos:
 Ativos F inanceiros  2019
 Bancos  992.366,69
 Clientes  49.659.508,35
 Adiantamentos  60.442,91
 Impostos a Recuperar  57.108.541,64
 Outros Créditos  770.126,79
4.2.2 Passivos Financeiro
Os Passivos Financeiros são as obrigações contratuais de entrega em dinheiro ou com 
outro ativo financeiro para terceiros, podendo ser permutas entre ativos ou passivos fi-
nanceiros sob condições que não sejam potencialmente desfavoráveis à Cia ou contratos 
que serão ou poderão vir a ser liquidado por meio de instrumentos patrimoniais da própria 
Cia. A Companhia classifica seus passivos financeiros por categorias segundo as Normas 
Brasileiras de Contabilidade, mensurados ao valor justo por meio do resultado e outros 
passivos, onde, a classificação depende da finalidade para a qual os passivos financeiros 
são assumidos. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia não tinha passivos financei-
ros classificados na categoria de valor justo por meio de resultado.
Na categoria dos Outros Passivos, estão registrados os saldos a pagar para adianta-
mentos; fornecedores; Obrigações trabalhistas, Sociais e Fiscais; Empréstimos e Finan-
ciamentos; e Depósitos Judiciais. O método de juros efetivo é utilizado para calcular o 
custo amortizado de um passivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo 
período. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os fluxos de caixa 
futuros estimados, incluindo honorários, custo da transação e outros custos de emissão, 
ao longo da vida estimada do passivo financeiro ou, quando apropriado, por um período 
menor, para o reconhecimento inicial do valor contábil líquido.
Nas Contas denominada Outras Contas a Pagar e Fornecedores, estão registrados os 
saldos a pagar dos serviços prestados, que representam as despesas com fornecimen-
to de energia elétrica, água e esgoto, telefonia, e fornecedores de materiais e serviços 
para execução da manutenção e funcionamento operacional da companhia. Foi realizado 
um levantamento contábil/financeiro dos fornecedores (processos 79068306/83315113), 
consignações (processos 82350560/82441531), Obrigações Trabalhista (processo 
83349425) e Obrigações Fiscais (processo 83349425) e solicitado apreciação jurídica de 
tais levantamentos a Assessoria Jurídica e através da Nota Jurídica nº001 e 005/2020- 
AJU, no qual entenderam que tais registros constantes no balanço estavam prescritos 
conforme legislação vigente, sendo posteriormente apresentados ao Conselho de Ad-
ministração da Comurg, autorizando assim as baixas identificadas como prescritas, con-
forme descritos:
 P as s ivos F inanceiros  2019
 Fornecedores  44.521.149,34
 Obrigações Trabalhistas e Sociais  80.165.334,87
 Obrigações Fiscais  337.717.257,88
 Adiantamentos  9.339.847,11
 Depósitos Judiciais e Cauções  14.263.342,09
 Outras Contas a Pagar  540.324,38
 Empréstimos e Financiamentos  84.849.409,73
4.3 RECEITA OPERACIONAL
As receitas são provenientes da prestação de serviços com limpeza, jardinagem, coleta 
de lixo, construção e manutenção de praças de Goiânia. Todas as receitas da COMURG 
são reconhecidas ao valor justo da contrapartida recebida ou a receber pela prestação 
desses serviços e são apresentadas líquidas de impostos incidentes sobre a mesma, 
abatimentos e descontos. São reconhecidas como contas a receber de clientes com base 
em estimativas mensais dos serviços completados.
A COMURG reconhece a receita quando: os serviços são prestados; o valor pode ser 
mensurado com segurança; quando, seja provável que benefícios econômicos futuros 
fluirão para a Companhia; e quando é provável que os valores serão recebidos. Não se 
considera que o valor da receita seja mensurável com segurança até que todas as condi-
ções relacionadas à sua prestação estejam atendidas. Os valores a receber em disputa 
judicial são reconhecidos quando são recebidos.
4.4 ESTOQUES
Os estoques de materiais destinados ao consumo e à manutenção dos bens para uma 
perfeita prestação de serviços são demonstrados pelo valor da aquisição, e estão clas-
sificados no ativo circulante. O saldo dos Estoques registrados na contabilidade em 31 
de dezembro de 2019 é R$ 5.120.509,06 (Cinco Milhões Cento e Vinte Mil Quinhentos e 
Nove Reais e Seis Centavos).
4.5 INVESTIMENTO
Os investimentos são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das 
respectivas depreciações acumuladas até a data de sua transferência para este grupo, 
quando aplicável, calculadas pelo método linear às taxas que levam em consideração o 
tempo de vida útil estimado dos bens. Os gastos com reparos e manutenção são conta-
bilizados no resultado quando incorridos. A Companhia mantém alguns ativos para futuro 
uso indeterminado, ou seja, não existe definição se a Companhia irá utilizar a propriedade 
na operação ou venderá a propriedade em curto prazo no curso ordinário do negócio. 
As participações societárias da Comurg em 31 de dezembro de 2019, tem a seguinte 
composição:
Controladas e Outras % Participação Investimento R$
Comdata  0,01  235,65
Comluz  100  247.058,76
Comob  100  42.468.450,58
Compav  100  7.347.519,42
Outras Empresas  100  35.940,99
Total Geral  100  50.099.205,40
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A Companhia não registrou o resultado da Equivalência Patrimonial nos termos do dis-
posto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 243 da Lei 6.404/1976 (Lei das S/A), consideram-se 
coligadas as sociedades quando uma participa, com 10% ou mais, do capital da outra, 
sem controlá-la e controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através 
de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo perma-
nente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos admi-
nistradores. Mesmo ciente da determinação da Lei 11.638/2007, a partir de 01.01.2008, 
sobre a obrigatoriedade de avaliar pelo método da equivalência patrimonial que atinge 
os investimentos em coligadas sobre cuja administração tenha influência significativa, ou 
de que participe com 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante, em controladas 
e em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle 
comum a gestão atual juntamente com o Conselho de Administração entenderam que 
para atender a legislação vigente, é necessário que COMURG tenha suporte fidedigno 
dos valores registrados nos balanços das subsidiarias (COMPAV/COMOB), bem como a 
legalidade para realizar a equivalência patrimonial, pois o Patrimônio Líquido das mesma 
encontram-se negativos e a possibilidade de realizar um aporte de capital dos paga-
mentos efetuados pela COMURG, a fim de regularizar o PL das CIAS, e somente após 
o levantamento dos registros das CIAS e as devidas baixas terão condições de atender 
a legislação.
4.6 ATIVO IMOBILIZADO
O Ativo Imobilizado, compreende principalmente as instalações administrativas que não 
integram os ativos objeto dos contratos de concessão. Esses ativos são demonstrados 
ao custo histórico de aquisição ou construção menos a depreciação, e as perdas por 
recuperabilidade, quando necessário, em 31 de dezembro de 2019, apresenta um saldo 
a valor nominal de R$ 16.864.499,99 (Dezesseis Milhões Oitocentos e Sessenta e Quatro 
Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos). Os juros, demais 
encargos financeiros e efeitos inflacionários decorrentes dos financiamentos, efetivamen-
te aplicados nas imobilizações em andamento, são computados como custo do respec-
tivo imobilizado. A depreciação é calculada de acordo com o método linear para alocar 
seus custos. Os terrenos não sofrem depreciação. Os valores residuais e a vida útil dos 
ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. Os ganhos 
e perdas sobre alienações são determinados pela diferença entre o valor de venda e o 
saldo residual contábil e reconhecidos em outras receitas e/ou despesas operacionais, 
na demonstração dos resultados.
4.7 AVALIAÇÃO DO VALOR DE RECUPERAÇÃO DOS ATIVOS (IMPAIRMENT) 
A Avaliação do Valor de Recuperação dos Ativos Financeiros, Ativo Imobilizado e outros 
Ativos não Circulantes, com vida útil definida são revistos anualmente com a finalidade de 
identificar evidências que levem a perdas de valores não recuperáveis, ou ainda, sempre 
que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não 
ser recuperável. A Companhia não possui ativos com vida útil indefinida, e não avaliou 
seus bens do Ativo Imobilizado conforme estabelece a legislação vigente, portanto não há 
indicativo de perda por impairment.
4.8 FORNECEDORES
As contas a pagar de fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que 
foram adquiridos no curso ordinário dos negócios, sendo classificadas como passivos 
circulantes, exceto quando o prazo de vencimento for superior a 12 meses após a data do 
balanço, caso contrário, são apresentadas como passivo não circulante e estão reconhe-
cidas inicialmente ao valor justo, que em geral corresponde ao valor da fatura e subse-
quentemente ao custo amortizado. Foi realizado um levantamento contábil/financeiro dos 
fornecedores (processos 79068306 / 83315113) e solicitado apreciação jurídica de tais le-
vantamentos a Assessoria Jurídica e através da Nota Jurídica nº001 e 005/2020- AJU, no 
qual entenderam que tais registros constantes no balanço estavam prescritos conforme 
legislação vigente, sendo posteriormente apresentados ao Conselho de Administração 
da Comurg, autorizando assim as baixas identificadas como prescritas, apresentando 
um saldo registrado na contabilidade no valor de R$ 44.521.149,34 (Quarenta e Quatro 
Milhões Quinhentos e Vinte e Um Mil Cento e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Quatro 
Centavos).
4.9 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Os empréstimos e financiamentos estão reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no 
momento do recebimento dos recursos líquidos dos custos de transação. Em seguida, 
são apresentados pelo custo amortizado. Além disso, os empréstimos e financiamentos 
são classificados como passivo não circulante, a menos que a Companhia tenha um 
direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a 
data do balanço. Em 31 de Dezembro de 2019, esta conta está classificada no Passivo 
não Circulante devido a expectativa de liquidez ser superior a 12 meses, e apresenta um 
saldo de R$ 84.849.409,73.
4.10 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS
São considerados Obrigações Trabalhistas e Sociais para COMURG, os salários e de-
mais proventos, os encargos de férias, de 13º salário e os pagamentos complementares 
negociados em acordos coletivos de trabalho, adicionados dos encargos sociais corres-
pondentes, são apropriados pelo regime de competência. Foi realizado um levantamento 
contábil/financeiro das Obrigações Trabalhista (processo 83355786) e solicitado apre-
ciação jurídica de tais levantamentos a Assessoria Jurídica e através da Nota Jurídica 
nº005/2020- AJU, no qual entenderam que tais registros constantes no balanço estavam 
prescritos conforme legislação vigente, sendo posteriormente apresentados ao Conselho 
de Administração da Comurg, autorizando assim as baixas identificadas como prescritas, 
apresentado um saldo em 31 de dezembro de 2019 de R$ 80.165.334,87 (Oitenta Mi-
lhões Cento e Sessenta e Cinco Mil Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Sete 
Centavos).
4.11 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS
A Companhia é parte em vários processos legais envolvendo valores significativos. Tais 
processos incluem, entre outros, demandas fiscais, trabalhistas, cíveis, ambientais, 
contestações de clientes e fornecedores e outros processos. As provisões relativas às 
contingências de ações judiciais foram reconhecidas nos termos do CPC 25 Provisões, 
Passivas Contingentes e Ativos Contingentes, em 31 de dezembro de 2019 esta conta 
apresenta um saldo de R$ 233.663,58 (Duzentos e Trinta e Três Mil Seiscentos e Ses-
senta e Três Reais e Cinqüenta e Oito Centavos) de Prováveis Perdas, no qual a Possível 
Perda consta um valor de R$ 19.108.656,25 (Dezenove Milhões Cento e Oito Mil Seis-
centos e Cinqüenta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos), conforme informações da 
Assessoria Jurídica (processo 83377721).
4.12 GASTOS AMBIENTAIS
Gastos relacionados a programas ambientais contínuos são registrados como despesa 
no resultado do exercício, quando da existência do fato gerador. Os programas contínuos 
são elaborados para minimizar o impacto ambiental causado pelas operações e para a 
gestão dos riscos ambientais relacionados às atividades da Companhia.
4.13 IMPOSTOS À RECUPERAR
Os tributos a recuperar, correspondem a Imposto de Renda Retido na Fonte e INSS 
por terceiros, a restituir pelo Governo Federal, e estão registrados ao valor provável de 
recuperação, estes valores não estão corrigidos, em 31 de dezembro de 2019 esta conta 
apresenta um saldo de R$ 57.108.541,64 (Cinquenta e Sete Milhões Cento e Oito Mil 
Quinhentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos), desses Impostos 
a Recuperar foi realizado um levantamento contábil/financeiro do IRRF À RECUPERAR 
(processo 83197013) e solicitado apreciação jurídica de tais levantamentos a Assessoria 
Jurídica e através da Nota Jurídica nº 004/2020- AJU, no qual entenderam que tais regis-
tros constantes no balanço estavam prescritos conforme legislação vigente, sendo poste-
riormente apresentados ao Conselho de Administração da Comurg, autorizando assim as 
baixas identificadas como prescritas.
4.14 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A provisão para imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro tributável 
do exercício, devido aos prejuízos apurados em 31 de dezembro de 2019, não foi provi-
sionado o IRPJ e a CSLL. A provisão para imposto de renda e contribuição social é calcu-
lada individualmente (por cada controlada em conjunto) com base nas alíquotas vigentes 
no fim do exercício. A Administração avalia periodicamente, as posições assumidas nas 
declarações de impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação 
fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, 
com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais.
4.15 IMPOSTOS SOBRE RECEITAS
As receitas de prestação de serviços da COMURG estão sujeitas à incidência do Pis e 
da Cofins pelo regime de competência, calculadas pelas alíquotas de 1,65% e 7,60%, 
respectivamente. Os impostos incidentes sobre os valores faturados às empresas de 
economia mista são devidos quando as faturas são recebidas. Esses tributos são apu-
rados pelo regime da não cumulatividade, sendo apresentados líquidos dos créditos de-
correntes da não cumulatividade, como deduções da receita bruta. Os débitos apurados 
sobre “outras receitas operacionais” são apresentados dedutivamente na própria linha da 
demonstração do resultado.
4. 16 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
As receitas financeiras são substancialmente representadas por juros, atualizações mo-
netárias e variações cambiais, resultantes de aplicações financeiras, depósitos judiciais 
e acordos de parcelamento com clientes, usando o método de taxa efetiva de juros. As 
despesas financeiras referem-se a juros, atualizações monetárias e variações cambiais 
decorrentes de empréstimos, financiamentos, provisões, parceria público privada, com-
promissos contratos de programa e provisões, usando o método de taxa efetiva de juros. 
As variações monetárias ativas ou passivas são decorrentes da cobrança ou pagamento 
a terceiros, conforme requerido por contrato, por lei ou por decisão judicial, reconhecidas 
pelo regime de competência pro rata temporis.
4.17 DEMAIS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES
Os demais ativos são registrados ao custo de aquisição, reduzidos de provisão para 
ajuste ao valor recuperável, quando aplicável. Os demais passivos são registrados pelos 
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos financeiros.
4.18 CAPITAL SOCIAL
O Capital Social da companhia em 31 de dezembro de 2019, integralizado de R$ 
16.336.916,00 (Dezesseis Milhões, Trezentos e Trinta e Seis Mil, Novecentos e Dezes-
seis Reais) é representado por 16.336.916 ações ordinárias, de R$ 1,00 (Um real) cada. A 
Companhia detém Capital Autorizado de R$ 50.000.000,00 (Cinquenta Milhões de Reais), 
dos quais restam R$ 33.663.084,00 (Trinta e Três Milhões, Seiscentos e Sessenta e Três 
Mil e Oitenta e Quatro Reais) a serem subscritos e integralizados diante da proporção do 
percentual de cada acionista. A distribuição do Capital Social Integralizado da Companhia 
pode ser assim demonstrada:
Acionis tas  %  Quant. Ações  Valorações R $
Prefeitura de Goiânia  91,41  14.933.574,91  14.933.574,91
Saneago S/A  4,92  803.776,27  803.776,27
Ipasgo  3,67  599.564,82  599.564,82
T otal G eral do C apital  100,00  16.336.916,00  16.336.916,00

CAPITAL À INTEGRALIZAR
Acionis tas  %  Quant. Ações  Valorações R $
Prefeitura de Goiânia  91,41  30.771.425,08  30.771.425,08
Saneago S/A  4,92  1.656.223,73  1.656.223,73
Ipasgo  3,67  1.235.435,18  1.235.435,18
T otal À INT E G R ALIZAR 100,00  33.663.083,99  33.663.083,99
4.19 RESERVAS DE CAPITAL
As reservas de Capital não foram alteradas, e apresentam um saldo em 31 de
dezembro de 2018 de R$ 2,52, distribuídas:
a. Reservas de Capital com o restante de R$ 0,60;
b. Reservas de Reavaliação com o restante de R$ 0,88;
c. Reservas de lucros com o restante de R$ 1,04
4.20 PASSIVO À DESCOBERTO
Os Resultados Acumulados apresentam saldo de R$ (368.247.548,85) (Trezentos e Ses-

senta e Oito Milhões Duzentos e Quarenta e Sete Mil Quinhentos e Quarenta e Oito Reais 
e Oitenta e Cinco Centavos), que correspondem aos prejuízos acumulados até em 31 de 
dezembro de 2019. Estes prejuízos estão tornando o Patrimônio Líquido a Descoberto 
em R$ (351.910.630,33) (Trezentos e Cinquenta e Um Milhões Novecentos e Dez Mil 
Seiscentos e Trinta Reais e Trinta e Três Centavos, mas isso não indica uma possível 
descontinuidade da Companhia.
4.21 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
No Exercício social de 2019, foram realizados ajustes de Exercícios Anteriores no valor 
total de R$ 3.923.245,63 (Três Milhões Novecentos e Vinte Três Mil Duzentos e Quarenta 
e Cinco Reais e Sessenta e Três Centavos) de Baixas proveniente de lançamentos não 
reconhecidos pelo sistema e dos levantamento contábil/financeiro dos Impostos a Recu-
perar- IRRF À RECUPERAR (processo 83197013), Adiantamentos (processo 81313377), 
dos fornecedores (processos 79068306 / 83315113), consignações (processos 82350560 
/ 82441531), Obrigações Trabalhista (processo 83355786) e Obrigações Fiscais (proces-
so 83349425) e solicitado apreciação jurídica de tais levantamentos a Assessoria Jurídica 
e através das Notas Jurídicas nº001. 002, 004 e 005/2020- AJU, no qual entenderam que 
tais registros constantes no balanço estavam prescritos conforme legislação vigente, sen-
do posteriormente apresentados ao Conselho de Administração da Comurg, autorizando 
assim as baixas identificadas como prescritas, conforme planilha:
 Mês/Ano  Contas Baixadas  Processos
 dez/19 Fornecedores 79068306
 dez/19 Fornecedores Parte II 83315113
 dez/19 Consignados 82313377
 dez/19 Consignados Parte II 82441531
 dez/19 Adiantamentos 81313377
 dez/19 Obrigações Trabalhistas 83355786
 dez/19 Obrigações Fiscais 83349425
 dez/19 JBA COMERCIAL LTDA 59572707
 dez/19 JBA COMERCIAL LTDA 60629404
 dez/19  JBA COMERCIAL LTDA  63189081
 dez/19  JBA COMERCIAL LTDA  59810740
 dez/19  JBA COMERCIAL LTDA  60629404
 dez/19  JBA COMERCIAL LTDA  61290672
 dez/19  JBA COMERCIAL LTDA  62330465
 dez/19  Imposto a Recuperar  83197013
4.22 AJUSTES À VALOR PRESENTE – MENSURAÇÃO
Os ativos e passivos financeiros decorrentes de operação de longo prazo ou de curto 
prazo, quando há efeitos relevantes, são ajustados a valor presente com base em taxas 
de desconto de mercado da data da transação.
5 GESTÃO DE RISCO
5.1 GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO FATORES DE RISCO FINANCEIRO
As operações da Companhia são afetadas pela conjuntura econômica brasileira, expon-
do-a a risco de mercado (taxa de câmbio e taxa de juros), risco de crédito e risco de 
liquidez. A gestão de risco financeiro da Companhia se concentra na imprevisibilidade 
dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho 
financeiro da COMURG. A Companhia não utilizou instrumentos derivativos em nenhum 
dos períodos apresentados e não tem pactuado contratos de derivativos para fazer “hed-
ge” contra esse risco, porém monitora continuamente as taxas de juros de mercado com 
o objetivo de avaliar a necessidade de substituição de suas dívidas. A COMURG não 
pactuou contratos em moedas estrangeiras no exercício social de 2018. Os riscos de cré-
dito decorrentes de equivalentes de caixa referente aos depósitos em bancos feitos em 
instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes, incluindo contas 
a receber em aberto, caixa restrito e saldos com partes relacionadas são insignificantes. 
A exposição máxima ao risco de crédito na data de apresentação do relatório é o valor 
contábil dos títulos classificados como equivalentes de caixa, depósitos em bancos e 
instituições financeiras, caixa restrito, contas a receber de clientes e saldos com partes 
relacionadas na data do balanço. Quanto aos Riscos de Liquidez, são consideradas as 
avaliações dos requisitos de liquidez para assegurar que a Companhia disponha de caixa 
suficiente para atender suas despesas de capital e operacionais, bem como o pagamento 
das dívidas. Os recursos mantidos pela Companhia são investidos em contas correntes 
com incidência de juros, depósitos a prazo e títulos e valores mobiliários, escolhendo os 
componentes com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem 
suficiente a atender suas necessidades.
5.2 GESTÃO DE CAPITAL
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacida-
de de sua continuidade para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes 
interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.
5.3 ESTIMATIVA DO VALOR JUSTO
Pressupõe-se que os saldos das Contas a Receber no Ativo Circulante e as Contas a 
Pagar aos fornecedores pelo valor contábil, menos a perda (impairment), esteja próxima 
de seus valores justos, tendo em vista o curto prazo de vencimento. As contas a receber 
de clientes de longo prazo também estão próximas dos seus valores justos, pois sofrerão 
correção e/ou juros contratuais no decorrer do tempo.
As estimativas e julgamentos são continuamente avaliados com base na experiência his-
tórica e outros fatores, incluindo as expectativas dos eventos futuros que se acredita se-
rem razoáveis de acordo com as circunstâncias. Tais estimativas contábeis, por definição, 
podem diferir dos resultados reais. As estimativas e premissas que possuem um risco 
significativo de provocar um ajuste importante nos valores contábeis de ativos e passivos 
dentro do próximo exercício contábil estão divulgadas abaixo:
5.4 Provisão para créditos de liquidação duvidosa
A Companhia não registrou a provisão para créditos de liquidação duvidosa em valor 
considerado suficiente pela Administração para cobrir perdas prováveis, com base na 
análise das contas a receber de clientes. A metodologia para determinar tal provisão exige 
estimativas significativas, considerando uma variedade de fatores entre eles a avaliação 
do histórico de recebimento, tendências econômicas atuais, estimativas de baixas previs-
tas, vencimento da carteira de contas a receber e outros fatores. Ainda que a Companhia 
acredite que as estimativas utilizadas são razoáveis, os resultados reais podem diferir 
de tais estimativas.
5.5 Provisões para Férias de Empregados
A Comurg está registrando as Provisões para pagamento de férias dos empregados pelo 
regime de competência.
5.6 Provisões 13º Salário de Empregados
A Comurg está registrando as Provisões para pagamento de 13º Salário dos empregados 
pelo regime de competência.
6. CONTINGÊNCIAS LEGAIS
As declarações de renda da sociedade estão abertas à fiscalização por um período pres-
cricional de 05 (cinco) anos e os documentos trabalhistas e previdenciários, por período 
de até 30 anos nos termos da legislação vigente. Não se conhece eventuais custos con-
tingenciais a incidir, em caso de eventuais fiscalizações.
Goiânia-Go, 31 de dezembro de 2019
 ARISTOTELES DE PAULA S. SOBRINHO JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA E SILVA
 Diretor Presidente Diretor Administrativo/Financeiro

KEILA RODRIGUES QUEIROZ LIMA
Coordenação de Controle Contábil

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES ACERCA DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2019

Aos
Acionistas, Conselheiros, e demais Administradores da
COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA - COMURG
Avenida Nazareno Roriz, 1.122, Vila Aurora - Goiânia-Go.
CNPJ: 00.418.160/0001-55
1) Opinião com Ressalva
Examinamos as demonstrações contábeis da Companhia de Urbanização de Goiânia 
- COMURG
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, in-
cluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, exceto pelas informações trazidas no parágrafo “Base para Opinião 
com Ressalva” as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamen-
te, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia 
de Urbanização de Goiânia - COMURG em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de 
suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil.
2) Base para Opinião com Ressalva
2.1) Créditos a Receber (Curto e Longo Prazo)
Até onde conseguimos retroagir pelo exame dos relatórios contábeis, constatamos que os 
controles internos dos saldos a receber não possuem evidências confiáveis e adequadas 
para validar os saldos, que podem estar subestimados ou superestimados, neste sentido 
procuramos conduzir nosso exame de auditoria de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, todavia as limitações impostas, decorrentes da inexistência ou 
insuficiência de documentos contábeis, inviabilizaram a obtenção de evidências suficien-
tes e apropriadas para a formação de nossa opinião, e das repercussões que os eventu-
ais ajustes poderiam ter sobre contas patrimoniais e da sua contrapartida em contas de 
resultado do exercício e consequentemente no patrimônio líquido.
2.2) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa – PECLD
De antemão, cabe ressaltar que com a adoção das normas internacionais de contabili-
dade, por meio das Leis 11.638/2007 e 11.941/2009, a PDD passou por uma mudança 
relevante em sua ótica contábil, passando a ser denominada como Perdas Estimadas 
em Créditos de Liquidação Duvidosa – PECLD. A COMURG não provisiona tais valores, 
assim como, não existe política para tal provisionamento. Isto posto, somos de opinião 
que a Companhia deve adotar política para provisionamento das perdas, e com base no 
desfecho possa-se tomar decisões pontuais e se for o caso, proceder com a contabiliza-
ção da perda. Assim, ficamos impossibilitados de opinar sobre os reflexos que eventuais 
ajustes decorrentes da aplicação plena dos procedimentos preconizados nas NBC TG’s, 
poderiam causar no Ativo Circulante, Patrimônio Líquido e Resultado do Exercício sob 
nosso exame.
2.3) Impostos, Encargo e Taxas retidos na forte e não pagos
Conforme procedimentos de auditoria aplicados, constatamos que a COMURG efetuou, 
em exercícios anteriores, a retenção de impostos sem o correspondente recolhimento aos 
cofres públicos. Constam registrados na Contabilidade valores pendentes de regulariza-
ção e/ou recolhimento de exercícios anteriores, constatamos que, tais valores não vêm 
sendo corrigidos monetariamente. Os procedimentos adicionais de auditoria não foram 
suficientes para concluirmos sobre os saldos, devido à ausência de documentação su-
porte. Assim, ficamos impossibilitados de opinar sobre os reflexos que eventuais ajustes 
decorrentes da aplicação plena dos procedimentos preconizados nas NBC TG’s, pode-
riam causar no Exercício sob nosso exame.
2.4) Investimentos – Equivalência Patrimonial
Conforme Nota Explicativa n° 4.5, a Companhia mantém alguns ativos para futuro uso 
indeterminado, ou seja, não existe definição se a Companhia irá utilizar a propriedade 
na operação ou venderá a propriedade em curto prazo no curso ordinário do negócio. 
As participações societárias da COMURG em 31 de dezembro de 2019, tem a seguinte 
composição:
 CONTROLADAS E PARTICIPAÇÃO INVESTIMENTO
 OUTRAS (%) (R$)
 COMDATA  0,01  R$ 235,65

 COMLUZ  100  R$ 247.058,76
 COMOB  100  R$ 42.468.450,58
 COMPAV  100  R$ 7.347.519,42
 OUTRAS EMPRESAS  100  R$ 35.940,99
 TOTAL GERAL   R$ 50.099.205,40
A Companhia não registrou o resultado da Equivalência Patrimonial nos termos do dis-
posto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 243 da Lei 6.404/1976. Mesmo ciente da determi-
nação da de avaliar pelo método da equivalência patrimonial os investimentos em coliga-
das e controladas o Conselho de Administração entendeu que para atender a legislação 
vigente, é necessário que COMURG tenha suporte fidedigno dos valores registrados nos 
balanços das subsidiarias (COMPAV/COMOB), bem como a legalidade para realizar a 
equivalência patrimonial, pois o Patrimônio Líquido das mesma encontram-se negativos. 
Consequentemente, ficamos impossibilitados de opinar sobre a necessidade de eventu-
ais ajustes para o reconhecimento de possíveis perdas decorrentes da aplicação desse 
procedimento, bem como dos consequentes efeitos sobre os saldos dos Investimentos, 
do Patrimônio Líquido e do Resultado do Exercício sob nosso exame.
2.5) Imobilizado - Teste de Recuperabilidade dos Ativos
Conforme Nota Explicativa n° 4.6 a Companhia não procedeu aos testes de recuperabi-
lidade de seus Ativos não Financeiros, conforme preconizado nos itens 9 e 10 da NBC 
TG 01 (R2) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, correspondente ao Pronuncia-
mento nº 01 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovado pela Resolução 
nº 1.292/10 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Consequentemente, ficamos 
impossibilitados de opinar sobre a necessidade de eventuais ajustes para o reconheci-
mento de possíveis perdas decorrentes da aplicação desse procedimento, bem como dos 
consequentes efeitos sobre os saldos do Ativo Imobilizado, do Patrimônio Líquido e do 
Resultado do Exercício sob nosso exame.
2.6) Adiantamento as Controladas
A COMURG registra os pagamentos efetuados para as Controladas COMPAV e COMOB, 
referente a parcelamentos efetuados pelo liquidante junto à Receita Federal do Brasil. 
Em 31 de dezembro de 2019 o saldo acumulado da COMOB é de R$ 5.750.803,18 (Cin-
co Milhões Setecentos e Cinquenta Mil Oitocentos e Três Reais e dezoito Centavos) e 
para COMPAV de R$ 34.759.699,97 (Trinta e Quatro Milhões Setecentos e Cinquenta e 
Nove Mil Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos). Nos testes 
realizados, não foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente de que os 
valores que compõem o saldo possuam expectativas para recebimento.
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na se-
ção a seguir, instituída “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à COMURG, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as de-
mais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen-
tar nossa opinião com ressalva.
3) Ênfase
Mantendo nossa opinião inalterada, enfatizamos que as demonstrações contábeis sob 
nosso exame foram preparadas pressupondo-se a continuidade normal das atividades 
da Companhia. Entretanto, um cenário formado por contínuos e reiterados prejuízos, 
decorrentes da deficiência de capital de giro e da elevação da participação de capital 
de terceiros, vem consumindo o “capital próprio” aumentando recorrentemente a cada 
ano os prejuízos acumulados até consumir totalmente Patrimônio Líquido, passando a 
apresentar um “passivo a descoberto” (patrimônio líquido negativo).
4) Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações con-
tábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-
trações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos con-
troles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de de-
monstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro.
Os responsáveis pela governança da COMURG são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
5) Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, to-
madas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria reali-
zada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso:
 - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações con-
tábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detec-
ção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já 
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais.
 - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar-
mos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da COMURG.
 - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
 - Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de conti-
nuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da companhia. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em con-
tinuidade operacional.
 - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contá-
beis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen-
tação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspec-
tos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos 
com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, 
e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, 
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas 
salvaguardas.
6) Outros Assuntos
6.1) Relatório da Administração
A administração da COMURG é responsável por essas informações que compreendem o
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais não abrange o Relatório da
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais, nossa responsa-
bilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo considerar se esse quando 
tomado em conjunto com as demonstrações contábeis e notas explicativas está, de forma 
relevante, inconsistente com as precitadas demonstrações ou com o cenário econômico-
-financeiro observado na auditoria ou, de outra forma aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Neste sentido não 
temos nada a relatar.
6.2) Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, apresenta-
das exclusivamente para fins de comparabilidade, foram examinadas por outros auditores
independentes, cujo relatório foi emitido em 24 de junho de 2019.
Goiânia/GO, 29 de junho de 2020

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O conselho fiscal da Companhia de Urbanização de Goiânia – Comurg, no âmbito de 
suas atribuições legais e estatutárias, nesta data, procedeu ao exame das demonstra-
ções financeiras e contábeis acompanhadas das notas explicativas relativo ao exercício 
de 2019.
Com base nos documentos examinados, nos esclarecimentos prestados pela Coor-
denação Contábil da Companhia e no relatório dos auditores independentes, Audimec 
Auditores Independentes, datado de 29 de Junho de 2020, com Parecer “Opinião com 
Ressalva”, fundamentada nos motivos nele descrito. Os membros deste Conselho su-
gerem que sejam observadas as recomendações contidas no mencionado relatório e 
opinam favoravelmente ao encaminhamento e aprovação dos referidos documentos para 
a apreciação da Assembléia Geral a ser convocada oportunamente.
Goiânia, 30 de junho de 2020.
 Eliene Batista dos Santos  Ubaldina Guimarães Cardoso Trindade
 Membro Titular do Conselho Fiscal  Membro Titular do Conselho Fiscal

João Afonso Berquó Filho
Membro Titular do Conselho Fiscal
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CCXP Worlds revela 
credenciais em homenagem 
a Stan Lee e ao Coringa

‘Alive’: Alok promete 
iluminar o céu de dez 
cidades com especial 
de fim de ano

Stan Lee e os 80 anos 
do Coringa serão os 
temas das credencias 

da CCXP Worlds. Os fãs que 
participarem da Home 
Experience receberão em 
casa a credencial com o 
arquiinimigo do Batman, 
com arte de Rafael Albu-
querque e cores por Mar-
celo Maiolo.

Para os que optarem 
pela Epic Experience, a 

credencial trará a arte 
que serve de base para o 
MiniCo de Stan Lee, cria-
da por Marcio Hum, em 
parceria com a Iron Studi-
os. E mais: o colecionável 
exclusivo estará à venda 
na CCXP Worlds.

Vale lembrar que cada 
credencial física vem 
acompanhada de um kit 
especial. No caso da cre-
dencial Home, o kit inclui 

cordão, tag de porta, pin 
e stickers da CCXP World. 
Já a credencial Epic dá 
direito a pôster ofici-
al, moletom, camiseta, 
boné, copo, balde de pi-
poca, pins, stickers, dois 
cordões e tag de porta.

As informações com-
pletas estão no site htt-
ps://www.ccxp.com.br/
ingressos.

CCXP Worlds: A Journey 

of Hope, primeira edição 
100% digital do maior 
evento de cultura pop do 
mundo, acontecerá entre 
os dias 4 e 6 de dezembro 
de 2020. A venda dos in-
gressos acontece pelo site 
www.ccxp.com.br.

Entre os convidados 
confirmados estão nomes 
como Neil Gaiman, Jim Be-
aver, Todd McFarlane, Kelly 
Sue DeConnick e mais.

Depois de iluminar o céu 
de São Paulo e alcançar 27 
milhões de pessoas em picos 
de audiência na transmissão 
do projeto “Alive”, na Globo, 
o DJ Alok vai reativar seu la-
ser por dez cidades do Brasil 
em seu especial de fim de 
ano. Ele anunciou, com um 
vídeo megaproduzido no 
Instagram, que comandará 
uma live no dia 5 de dezem-
bro. Mas a surpresa ficou 
por conta das datas.

Dez cidades foram escol-
hidas pelo DJ para receber o 
especial. Até agora, apenas 
nove foram divulgadas. A últi-
ma capital será anunciada em 
breve. Com ativação remota, 
feita diretamente da casa do 
atrista, devido a pandemia 
do novo coronavírus, a tour 
começa em Porto Alegre, 
no dia 1º de novembro, 
passando na sequência por 
Florianópolis (02/11), Rio 
de Janeiro (04/11), Belo 
Horizonte (05/11), Brasília 
(07/11), Goiânia (08/11), 
Salvador (10/11), Recife 
(12/11) e Manaus (14/11). 
Tudo poderá ser visto na live 
de dezembro, transmitida 
pelo canal dele no YouTube.

Os pontos foram escolhi-
dos por meio de comentári-
os nas redes sociais do DJ. 
A ideia, segundo Alok, é 
proporcionar diversão para 

o maior número, evitando 
aglomeração, afinal, basta ol-
har para o alto e aproveitar o 
show luminoso. Vale lembrar 
que “Alive” é também o título 
de seu single novo.

“Para iluminar o camin-
ho de um novo ciclo que se 
aproxima, escolhi 9 cidades 
(com a ajuda de vocês) que 
se conectarão simbolicamen-
te através de um laser aque-
cendo o nosso encontro até 
5 de dezembro, dia da nossa 
live especial de fim de ano”, 
anunciou ele, com uma pos-
tagem no Instagram.

Com uma batida que 
emula o compasso rítmico do 
coração, “Alive (it feels like)” é 
de uma energia contagiante. 
Com uma letra simples e de 
refrão fácil, o foco aqui são 
as várias camadas sonoras 
produzidas por Alok, que fi-
cam mais complexas com o 
passar da música.

“Alive (it feels like) teve um 
processo de criação que prio-
rizei a experiência do ouvin-
te, que fosse escutada pela 
primeira vez e já aprende a 
cantar, mas que não fosse 
cansativa, que apresentasse 
uma dinâmica legal e desper-
tasse os bons sentimentos. O 
resultado ficou exatamente 
como eu desejei. Espero que 
vocês gostem”, diz Alok, em 
comunicado à imprensa.
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Fãs que adquirirem credenciais Home e Epic receberão um kit em casa

O resultado do projeto poderá ser visto numa live no dia 5 de dezembro
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A modelo Emily Knight, 
de 21 anos, é de Los Ange-
les (EUA) e fatura 7,8 mil 
libras esterlinas por sema-
na (cerca de R$ 56 mil) ven-
dendo itens para atender 
fetiches inusitados de seus 
fãs. Entre eles está quem 
compre água de banho da 
moça, peças de roupa ín-
tima —e até vídeos dela 
arrotando e soltando pum.

O mais comum, claro, é 
que os admiradores peçam 
fotos picantes da jovem, 
mas há aqueles seguidores 
que se superam. “O pedi-
do mais estranho que fiz 
foi provavelmente dormir 
diante das câmeras. Alguns 
caras só querem me ver 
dormir, eu acho”, contou 
Emily, de acordo com o site 
britânico Daily Star.

A criatividade é tanta 
que a modelo se inscre-
veu na plataforma de as-
sinatura exclusiva para 
adultos Nudiez, onde ela 
oferece um prêmio para 
os pedidos “mais autên-
ticos”. No Instagram, en-
tretanto, é onde ela é mais 
conhecida: por lá, seu per-

fil © emilyknight.tv soma 
2,4 milhões de seguidores. 

A água de banho de 
Emily é vendida por 70 libras 
esterlinas cada pote (cer-
ca de R$ 502), mas o preço 
aumenta para 116 libras (R$ 
845) se ela realizou um ato 
íntimo na banheira. 

As fotos dos pés custam 
cerca de 15 libras esterlinas 
cada (aproximadamente 
R$ 113): já os excêntricos 
vídeos de flatulências e 
arrotos são vendidos a 31 
(R$ 225) ou a 116 libras (R$ 
845), se o cliente quiser 
que ela fique sem roupa. 

Emily admite que ga-
nhava bem menos quando 
trabalhava como funcioná-
ria em um cabeleireiro ou 
como manobrista. Ela diz 
que não se sente objetifica-
da em atender fetiches de 
desconhecidos, mas que é 
“fortalecedor” ter tantos 
admiradores. 

“É tão bom saber que 
há milhares de homens em 
todo o mundo me adoran-
do a qualquer momento - é 
um grande impulsionador 
de confiança”, afirma. 

Uma das principais 
duplas sertanejas da 
atualidade, Zé Neto 

e Cristiano realiza uma live 
inusitada nesta sexta-feira 
(16), às 20h30. A transmis-
são será feita pelo canal do 
YouTube da dupla que toca 
os seus maiores sucessos 
durante o primeiro drive-in 
de máquinas agrícolas do 
mundo. A ação inédita foi 
idealizada pela New Holland 
Agriculture em comemora-
ção ao lançamento das suas 
novas linhas de colheitadei-
ras TC e TX.

Em um palco montado 
na cidade de Goiânia (GO), a 
dupla irá tocar para uma pla-
teia que assistirá ao show de 
dentro de tratores, colhei-
tadeiras e pulverizadores ao 
invés de automóveis. Na live, 
o público de todo o Brasil 
pode acompanhar o show, 
que deve trazer sucessos da 
dupla, como ‘Seu Polícia’, 
que alçou Zé Neto e Cristia-

no à fama em 2016 e músicas 
de seu mais recente DVD ‘Por 
Mais Beijos Ao Vivo’, que está 
concorrendo ao Grammy La-
tino como melhor álbum de 
música sertaneja em 2020.

A apresentação no local 
será para um número res-
trito de pessoas e todos os 
protocolos de segurança e 
higienização serão respeita-
dos. “Será possível aprovei-
tar o show, mas de um jeito 
diferente. É o tal do ‘novo 
normal’. Os produtos vão 
obedecer o distanciamento e 
os mais severos protocolos se-
rão respeitados. Todas as má-
quinas serão higienizadas com 
antecedência e haverá medi-
ção de temperatura, álcool em 
gel e uso obrigatório de más-
caras, entre outras medidas”, 
afirma o Diretor de Marketing 
Comercial da New Holland 
Agriculture para a América do 
Sul, Gustavo Taniguchi. 

Questionado sobre a 
sensação de estar sendo a 

primeira empresa a desen-
volver o drive-in de máqui-
nas agrícolas, Gustavo conta 
que a intenção foi sair do 
convencional e inovar com 
o apoio do entretenimento. 
“Pra gente é motivo de mui-
to orgulho, porque temos 
uma missão clara de espa-
lhar a mensagem do agro 
pelo país. E fazer um drive-in 
de máquinas agrícolas, além 
de oferecer uma oportuni-
dade única para alguns clien-
tes, mostra que não existe 
nada que não possa ser para 
o agro, nem um drive-in”,

A dupla
Natural de São José do 

Rio Preto (SP), a dupla come-
çou a atuar profissionalmente 
em 2011. Em 2018, empla-
caram outro hit, ‘Largado às 
Traças’. Atualmente, Zé Neto 
e Cristiano possuem uma 
verdadeira legião de fãs pelo 
país. Somente na página ofi-
cial do YouTube já acumulam 

quase 12 milhões de inscritos. 
Antes da pandemia, a dupla 
fazia uma média de 25 sho-
ws por mês. Em 2019, eles 
foram eleitos a ‘dupla do 
ano’ no Prêmio Multishow 
de Música Brasileira e este 
ano concorrem novamente 
na disputa da premiação.

E neste ano de 2020 a du-
pla garantiu a indicação na 
categoria de ‘Melhor Álbum 
de Música Sertaneja’ com 
‘Por Mais Beijos ao Vivo’ no 
Grammy Latino. O projeto, é 
o quarto trabalho audiovisual 
da carreira da dupla, gravado 
em Belo Horizonte (MG), em 
outubro de 2019. O repertório 
foi composto por 25 músicas, 
sendo 4 regravações e 21 iné-
ditas. As novas músicas tam-
bém ganharam o coração do 
público e acumulam milhões 
de visualizações e streams 
nas plataformas. Sucessos 
como ‘Barzinho Aleatório’, 
‘Alô Ambev’ e ‘Banda Cover’ 
são alguns exemplos.

Reprodução

Zé Neto e Cristiano faz show  
com drive-in de máquinas agrícolas

Modelo americana 
fatura $56 mil por semana, 
vendendo feitiche
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