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DECRETO Nº 9.719, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020

Dispõe sobre a aplicação no âmbito do 
Estado de Goiás das ações emergenciais 
destinadas ao setor cultural, instituídas 
pela Lei federal nº 14.017, de 29 de junho 
de 2020, denominada Lei Aldir Blanc, cria o 
Comitê Gestor responsável por administrar 
a Lei Emergencial da Cultura e dá outras 
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de 
suas atribuições constitucionais e tendo em vista o que consta do 
Processo nº 202017645001728,

DECRETA:

Art. 1º  Este Decreto dispõe sobre a aplicação, no âmbito 
do Estado de Goiás, das ações emergenciais destinadas ao setor 
cultural, instituídas pela Lei federal nº 14.017, de 29 de junho de 
2020, e cria o Comitê Gestor responsável por administrar a Lei 
Emergencial da Cultura.

Art. 2º  A transferência dos recursos pela União ao Estado 
de Goiás, cujo montante está discriminado no Anexo III do Decreto 
federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, dar-se-á por intermédio 
da Plataforma +Brasil, instituída pelo Decreto federal nº 10.035, 
de 1º de outubro de 2019, incumbindo à Secretaria de Estado da 
Cultura - SECULT a sua gestão e a sua operacionalização, que 
implementará as seguintes ações emergenciais:

I - distribuir a renda emergencial mensal aos trabalhadores 
e às trabalhadoras do setor cultural;

II - distribuir os recursos que lhe forem repassados na 
hipótese de reversão de recursos municipais, na forma prevista no 
art. 12 do Decreto federal nº 10.464, de 2020, por meio de subsídio 
mensal para a manutenção de espaços artísticos e culturais, micro-
empresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições 
e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades 
interrompidas por força das medidas de isolamento social, de que 
trata o inciso II do art. 2º do Decreto federal nº 10.464, de 2020, e 
por meio de instrumentos de seleção pública complementares aos 
de que trata o inciso III deste artigo; e

III - elaborar e publicar editais, chamadas públicas ou 
outros instrumentos aplicáveis para prêmios, aquisição de bens e 
serviços vinculados ao setor cultural, manutenção de agentes, de 
espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvi-
mento de atividades de economia criativa e de economia solidária, 
de produções audiovisuais, de manifestações culturais e realização 
de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas 
pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras 
plataformas digitais.

§ 1º  Caberá à SECULT, prioritariamente, realizar a ação 
prevista no inciso I deste artigo, resguardado o percentual mínimo 
de 20% (vinte por cento) a ser aplicado nas ações emergenciais 
previstas no inciso III deste artigo.

§ 2º  Sem prejuízo do disposto no § 1º deste artigo, os 
valores remanescentes da implementação da ação emergencial 
prevista no inciso I deste artigo serão aplicados na ação emergencial 
de que trata o inciso III deste artigo.

§ 3º  O beneficiário dos recursos contemplados na Lei 
federal nº 14.017, de 2020, e neste Decreto deverá residir e estar 
domiciliado no Estado de Goiás.

§ 4º  Ao pleitear o recurso de que trata o inciso III deste 
artigo, o beneficiário deverá assinar declaração constante no Anexo 
I deste Decreto, afirmando não ser agente público ativo, indepen-
dentemente da relação jurídica, inclusive o ocupante de cargo ou 
função temporários ou de cargo em comissão de livre nomeação 
e exoneração, titular de mandato eletivo, de vínculo efetivo ou de 
estágio.

§ 5º  O benefício referido no inciso I deste artigo poderá ser 
prorrogado conforme for prorrogado o benefício previsto no art. 2º da 
Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020.

§ 6º  A inscrição em cadastro cultural não automatizará o 
recebimento dos benefícios dispostos no inciso I e na alínea “a” do § 
6º, ambos deste artigo, e o beneficiário deverá realizar inscrição na 
plataforma Mapa Goiano, com atenção ao disposto no Capítulo VI.

§ 7º  Os recursos de que trata o caput deste artigo serão 
depositados e movimentados em conta específica da Secretaria de 
Estado da Cultura no Banco do Brasil, além de serem cadastrados 
na Plataforma +Brasil.

§ 8º  A Secretaria de Estado da Cultura terá o prazo de 120 
(cento e vinte) dias para a publicação, no Diário Oficial do Estado, 
da programação ou a destinação dos recursos de que trata o art. 
2º, com a respectiva dotação orçamentária, contados da data de 
recebimento desses recursos.

§ 9º  O prazo para a publicação ou a destinação dos recursos 
de que trata o inciso II deste artigo será de 60 (sessenta) dias.

§ 10.  O Estado de Goiás prestará contas ao Governo 
Federal após monitoramento permanente e contínuo da utilização 
dos recursos em conta específica, com a atualização automática da 
relação dos beneficiários no caso de alteração de valores.

§ 11.  O montante dos recursos indicado no plano de ação 
poderá ser remanejado de acordo com a demanda, desde que a 
divisão dos recursos prevista no art. 2º seja respeitada e o remane-
jamento seja informado no relatório de gestão final, nos termos do 
art. 11, § 6º, do Decreto federal nº 10.464, de 2020.

CAPÍTULO II
DA RENDA EMERGENCIAL

Art. 3º  A renda emergencial ao trabalhador e à trabalhadora 
da cultura de que trata o inciso I do art. 2º, no valor de R$ 600,00 
(seiscentos reais), será paga retroativamente a 1º de junho de 2020, 
nos termos e nas condições previstas no artigo 6º da Lei federal nº 
14.017, de 2020, bem como dos artigos 3º e 4º do Decreto federal 
nº 10.464, de 2020.
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§ 1º  Farão jus à renda emergencial prevista no inciso I do 
art. 2º os trabalhadores e as trabalhadoras da cultura com atividades 
interrompidas e que comprovem preencher os requisitos dispostos 
no art. 6º da Lei federal nº 14.017, de 2020.

§ 2º  Compreende-se como trabalhador e trabalhadora da 
cultura a pessoa que participa da cadeia produtiva dos segmentos 
artísticos e culturais descritos no art. 8º da Lei federal nº 14.017, de 
2020, incluindo artistas, produtores, técnicos, curadores, oficineiros 
e professores de escolas de arte.

§ 3º  O pagamento dos recursos destinados ao cumprimento 
do disposto nos incisos I e II do artigo 2º fica condicionado à 
verificação de elegibilidade do beneficiário, realizada por meio 
de consulta prévia à base de dados em âmbito federal (sistema 
DATAPREV), além da base de dados do sistema estadual, que 
deverá ser divulgada amplamente nos canais de comunicação da 
Secretaria de Estado da Cultura de Goiás.

CAPÍTULO III
DO SUBSÍDIO MENSAL

Art. 4º  O subsídio mensal de que trata o inciso II do art. 
2º da Lei federal nº 14.017, de 2020, terá o valor mínimo de R$ 
3.000,00 (três mil reais) e máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e 
caberá aos municípios definirem os critérios para a sua concessão, 
por regulamentação própria.

Art. 5º  Farão jus ao subsídio mensal espaços artísticos 
e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, 
cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias, 
desde que estejam com suas atividades interrompidas e que 
comprovem a sua inscrição e a homologação em, no mínimo, um 
dos cadastros previstos no art. 7º da Lei federal nº 14.017, de 2020,, 
e do art. 6º do Decreto federal nº 10.464, de 2020.

§ 1º  As entidades de que trata o caput deste artigo deverão 
apresentar autodeclaração da qual constarão informações sobre a 
interrupção de suas atividades e a indicação dos cadastros em que 
estiverem inscritas acompanhadas de sua homologação, quando for 
o caso.

§ 2º  Enquanto perdurar o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, 
o Estado de Goiás deverá adotar medidas que garantam inclusões 
e alterações nas inscrições ou nos cadastros, por meio de autode-
claração ou de apresentação de documentos, preferencialmente de 
modo não presencial.

§ 3º  O subsídio mensal somente será concedido para a 
gestão responsável pelo espaço cultural, vedado o recebimento 
cumulativo, mesmo que o beneficiário esteja inscrito em mais de 
um cadastro, ou seja, responsável por mais de um espaço cultural, 
e seu CPF estará vinculado ao código de identificação único gerado 
pela plataforma Mapa Goiano, que vinculará o solicitante ao órgão 
ou ao espaço beneficiário, e este solicitante não ficará impedido de 
pleitear o benefício de que trata o inciso I do art. 2º.

§ 4º  Após a retomada de suas atividades, as entidades 
de que trata o inciso II do art. 2º ficam obrigadas a garantir como 
contrapartida a realização de duas atividades, dentro de suas áreas 
de especialidade e/ou ações artísticas e culturais, destinadas, 
prioritariamente, aos alunos de escolas públicas, ou de atividades 
em espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em 
intervalos regulares, em cooperação e planejamento definido com 
o ente federativo responsável pela gestão pública cultural do local, 
mesmo que, porventura, o espaço venha a ser fechado, salvo em 
caso de falência comprovada.

§ 5º  Em caso de reversão ao Estado dos recursos que trata 
o inciso II do art. 2º, as contrapartidas citadas no § 4º do art. 5º serão 
definidas com as entidades beneficiárias pelo Estado, por intermédio 
da Secretaria de Estado da Cultura.

§ 6º  Para o atendimento ao disposto no art. 9º da Lei nº 
Lei federal nº 14.017, de 2020,, os beneficiários do subsídio mensal 
apresentarão ao responsável pela distribuição, juntamente à 
solicitação do benefício, proposta de atividades de contrapartida em 
bens ou serviços economicamente mensuráveis.

§ 7º  Incumbe ao responsável pela distribuição do subsídio 
mensal verificar o cumprimento da contrapartida de que trata este 
artigo.

§ 8º  Fica vedada a concessão do subsídio mensal a 
espaços culturais criados pela administração pública de qualquer 
esfera ou vinculados a ela, bem como a espaços culturais vinculados 
a fundações, a institutos ou instituições criados ou mantidos por 
grupos de empresas, a teatros e casas de espetáculos ou de 
diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais e a 
espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S.

Art. 6º  O beneficiário do subsídio mensal apresentará 
prestação de contas referente ao uso do benefício ao ente federativo 
responsável, conforme o caso, no prazo de 120 (cento e vinte) dias 
após o recebimento da última parcela do subsídio e, em caso de 
reversão, conforme o § 5º do art. 5º, a prestação de contas será 
apresentada ao Estado.

§ 1º  A prestação de contas de que trata este artigo deverá 
comprovar que o subsídio mensal recebido foi utilizado para gastos 
relativos à manutenção do espaço de cultura beneficiário.

§ 2º  Os gastos relativos à manutenção do espaço de cultura 
beneficiário poderão incluir despesas realizadas com:

I - internet;

II - transporte;

III - aluguel;

IV - telefone;

V - consumo de água e luz; e

VI - outras despesas relativas à manutenção do espaço de 
cultura beneficiário.
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Art. 7º  Para o disposto neste Decreto, consideram-se 
espaços culturais aqueles organizados e mantidos por pessoas, 
organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações 
culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e 
instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam dedicados 
a realizar atividades artísticas e culturais, em conformidade com o 
art. 8º do Decreto federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020.

CAPÍTULO IV
DOS EDITAIS, DAS CHAMADAS PÚBLICAS E DE OUTROS 

INSTRUMENTOS APLICÁVEIS

Art. 8º  Compete ao Estado de Goiás elaborar e publicar 
editais, chamadas públicas ou outros instrumentos aplicáveis, de 
que trata o inciso III do art. 2º, por intermédio da SECULT.

§ 1º  O Estado deverá desempenhar, com os Municípios, 
esforços para evitar que os recursos aplicados se concentrem nos 
mesmos beneficiários, no mesmo território ou em um número restrito 
de trabalhadores da cultura ou de instituições culturais.

§ 2º  Considerando o disposto no § 1º deste artigo, o 
beneficiário deverá assinar autodeclaração constante no Anexo II 
deste Decreto, com a afirmação de que, caso opte por se inscrever 
em instrumentos do Estado e dos municípios, e em ambos sejam 
aprovados, deverá escolher apenas um (Estado ou município) para 
executar o protejo.

§ 3º  Conforme o § 2º deste artigo, ao escolher o instrumento 
público do Estado, o beneficiário deverá manifestar sua escolha 
apresentando, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data 
de publicação da lista final de aprovados, as certidões exigidas 
pelo instrumento público em questão e, se esse prazo findar sem 
apresentação das certidões exigidas, será entendido que esse não 
foi o instrumento escolhido e o projeto será desclassificado.

§ 4º  Não será permitido ao mesmo beneficiário ser 
aprovado em instrumento do Estado e em instrumento de um 
município, utilizando CPF para uma inscrição e CNPJ para outra(s), 
nesse caso, aplica-se o disposto no § 2º deste artigo, e o beneficiário 
deverá escolher apenas um, além disso, se ficar comprovado, a 
qualquer tempo, que o beneficiário prestou falsa informação ou foi 
beneficiado de forma duplicada (Pessoa Física e Pessoa Jurídica), 
ele responderá legalmente.

§ 5º  A prestação de contas do benefício de que trata o inciso 
III do art. 2º será apresentada conforme disposto no instrumento 
público pleiteado.

§ 6º  O Estado e os municípios deverão dar ampla publicidade 
às iniciativas apoiadas pelos recursos recebidos na forma prevista 
no inciso III do art. 2º e transmitidas pela internet ou disponibilizadas 
por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, preferen-
cialmente por meio da divulgação no sítio eletrônico oficial do ente 
federativo.

Art. 9º  Em caso de valores remanescentes do inciso I do art. 
2º, eles serão redirecionados para contemplar:

I - possíveis suplentes das ações emergenciais do inciso III 
do art. 2º; e

II - instrumento público específico para atender projetos de 
espaços de cultura que sejam elegíveis e não tenham sido ainda 
contemplados, destinados aos espaços culturais de municípios com 
até 100 (cem) mil habitantes, divididos entre as 21 (vinte e uma) 
áreas culturais do Estado de Goiás.

CAPÍTULO V
DA REVERSÃO DE RECURSOS

Art. 10.  Os recursos não repassados aos municípios nos 
casos de não entrega tempestiva dos planos de ação municipais ao 
Ministério do Turismo, ou não destinados ou que não tenham sido 

objeto de programação publicada no prazo de 60 (sessenta) dias, 
após o repasse do recurso aos municípios, serão objeto de reversão 
à Secretaria de Estado da Cultura, conforme o § 2º do art. 3º da Lei 
nº Lei federal nº 14.017, de 2020.

Art. 11.  O Estado só pode receber, em conta específica, 
recursos por renúncia do município, após o prazo de 60 (sessenta) 
dias a que se referem o § 1º do artigo 11 e o caput do art. 12 do 
Decreto nº 10.464, de 2020.

Art. 12.  Ao receber recursos objeto de reversão, em conta 
específica, o Estado terá o prazo de 60 (sessenta) dias para publicar 
a sua programação ou destinar os referidos recursos.

Art. 13.  Os recursos objeto de reversão serão utilizados na 
forma do inciso II do art. 2º deste decreto, com atenção ao seguinte:

I - será lançado instrumento de seleção pública destinado 
aos espaços de cultura do município que realizou a reversão do 
recurso;

II - o instrumento se seleção pública deverá seguir o 
disposto no Capítulo III deste Decreto e nos demais dispositivos 
legais aplicáveis; e

III - o instrumento se seleção pública deverá prever auxílio 
aos espaços de cultura em parcela única, no valor a ser definido de 
acordo com a quantidade de espaços elegíveis e a verba disponível 
por município.

Art. 14.  As entidades beneficiárias do inciso II do art. 2º, 
em caso de reversão de recursos ao Estado, deverão apresentar 
à Secretaria de Estado da Cultura a prestação de contas, que será 
constituída pelos seguintes documentos:

I - cópia dos planos de trabalho e de aplicação dos recursos;

II - demonstrativo da execução da receita e da despesa;

III - documentos comprobatórios das despesas executadas, 
inclusive notas fiscais;

IV - extratos originais de toda a movimentação financeira 
dos recursos repassados; e

V - originais dos contratos firmados com terceiros.

§ 1º  A utilização dos recursos em desconformidade com 
o respectivo objeto e plano de trabalho ensejará a obrigação dos 
beneficiários devolvê-los devidamente atualizados monetariamente 
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, acrescidos de 
juros simples de mora de 1% ao mês.

§ 2º  Caso a prestação de contas não seja aprovada, 
exauridas as providências cabíveis para a regularização da 
pendência, a autoridade competente adotará as providências legais 
cabíveis.

CAPÍTULO VI
DA PLATAFORMA MAPA GOIANO

Art. 15.  A plataforma Mapa Goiano é o instrumento oficial 
para o levantamento de informações e o monitoramento da cultura 
do Estado de Goiás, para coletar, armazenar, organizar e difundir 
informações relativas à cultura, que atua de forma interativa com 
toda a sociedade e possibilita o mapeamento e o repositório cultural, 
a produção de indicadores aplicáveis, de forma coerente, aos 
processos de formulação e implantação de políticas culturais.

§ 1º  O Mapa Goiano é a ferramenta oficial para o cadastro 
de trabalhadores e trabalhadoras da cultura, bem como de espaços 
de cultura, editais, eventos e projetos culturais e artísticos do Estado 
de Goiás.
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§ 2º  Para a aplicação da Lei federal nº 14.017, de 2020, 
por meio da plataforma Mapa Goiano, será realizado pelo Estado 
o cadastro para pleitear o disposto nos incisos I e III do  art. 2º  e 
pelos municípios interessados o disposto nos incisos II e III do  art. 2º 
que firmarem Termo de Cooperação ou outro instrumento congênere 
junto ao Estado de Goiás.

§ 3º  O Mapa Goiano não exclui outras ferramentas que 
complementem e integrem o levantamento de informações e o mo-
nitoramento da cultura no Estado de Goiás.

Art. 16.  A Secretaria de Estado da Cultura deverá oferecer 
periodicamente treinamento para os funcionários e os agentes 
culturais, a fim de democratizar o acesso à plataforma.

Art. 17.  Ficarão disponíveis no site da Secretaria de Estado 
da Cultura todas as informações e as instruções para o cadastro de 
trabalhadores e trabalhadoras da cultura e espaços de cultura na 
plataforma Mapa Goiano.

CAPÍTULO VII
DO COMITÊ GESTOR DA LEI EMERGENCIAL DA CULTURA

Art. 18.  Fica criado o Comitê Gestor que realizará acom-
panhamento, controle e fiscalização da aplicação da Lei federal nº 
14.017 de 2020, no Estado de Goiás, com a seguinte composição:

I - o Secretário de Estado de Cultura, que o presidirá;

II - 1 (um) representante da Procuradoria-Geral do Estado;

III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Admi-
nistração;

IV - 3 (três) representantes do Conselho Estadual de 
Cultura; e

V - 3 (três) representantes da sociedade civil.

§ 1º  Os órgãos citados nos incisos II e III indicarão seus 
representantes.

§ 2º  Caberá ao Conselho Estadual de Cultura, conforme 
regimento próprio, a indicação dos representantes de que trata o 
inciso IV.

§ 3º  Caberá às Setoriais de Cultura do Estado de Goiás a 
indicação dos representantes de que trata o inciso V, por chamada 
pública a ser divulgada no site oficial da Secretaria de Estado da 
Cultura de Goiás, e a escolha deles caberá ao Conselho Estadual de 
Cultura, conforme os critérios oportunamente estabelecidos.

§ 4º  No caso de eventual impossibilidade de qualquer 
membro continuar suas atividades, os respectivos responsáveis 
indicarão imediatamente novo representante.

Art. 19.  O Comitê Gestor da Lei Emergencial da Cultura terá 
as seguintes atribuições:

I - acompanhar e orientar os processos necessários às 
providências indicadas referentes ao recurso de que trata o art. 1º 
da Lei federal nº 14.017, de 2020;

II - acompanhar as etapas de transferência direta dos 
recursos do Governo Federal para o Estado de Goiás e as reversões 
de recursos, caso haja;

III - fiscalizar a execução dos recursos transferidos;

IV - realizar as tratativas necessárias com os órgãos do 
Governo Federal responsáveis pelo repasse dos recursos; e

V - elaborar relatório e balanço final a respeito da execução 
dos recursos no Estado de Goiás.

Art. 20.  O Comitê Gestor da Lei federal nº 14.017, de 2020, 
poderá sempre que julgar conveniente:

I - apresentar ao Poder Legislativo, aos órgãos de controle e 
de fiscalização manifestação formal acerca dos registros contábeis 
e dos demonstrativos gerenciais dos recursos;

II - convocar, por decisão da maioria de seus membros, 
qualquer pessoa para prestar esclarecimentos acerca do fluxo 
de recursos e da execução das despesas relativas aos recursos 
recebidos;

III - requisitar ao Poder Executivo, para o uso estritamente 
dentro de suas atribuições, cópia de documentos referentes a:

a) licitação, empenho, liquidação e qualquer pagamento 
relacionado aos recursos da Lei federal nº 14.017, de 2020;

b) qualquer documento relacionado às despesas efetuadas 
pelo município utilizando recursos da Lei federal nº 14.017, de 2020; 
e

c) outros documentos necessários ao desempenho de suas 
funções que tenham relação com a execução da Lei federal nº 
14.017, de 2020; e

VI - realizar visitas e inspeções in loco para verificar a devida 
aplicação dos recursos relacionados à Lei federal nº 14.017, de 
2020.

Art. 21.  Os representantes previstos no inciso V do art. 20, 
bem como qualquer outro integrante do Comitê Gestor, não poderão 
receber os benefícios de que trata a Lei federal nº 14.017, de 2020.

Art. 22.  A Secretaria de Estado da Cultura estabelecerá a 
programação e os critérios gerais de distribuição e destinação dos 
recursos oriundos da Lei federal nº 14.017, de 2020, ouvidos os 
apontamentos do Comitê Gestor da Lei Emergencial da Cultura.

Art. 23.  A atuação como membro do Comitê Gestor da Lei 
Emergencial da Cultura será considerada de relevante interesse 
público, mas não será remunerada.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 24.  Os recursos provenientes da Lei federal nº 14.017, 
de 2020, serão distribuídos entre seus beneficiários, de acordo 
com o cadastro especialmente criado para a aplicação da referida 
lei, na plataforma Mapa Goiano, e segundo os critérios gerais de 
distribuição e destinação definidos pela Secretaria de Estado da 
Cultura com participação do Comitê Gestor da Lei Emergencial da 
Cultura e regulamentados por este Decreto.

Art. 25.  O Estado de Goiás fará a prestação de contas dos 
recursos recebidos em conformidade com as normas e os prazos 
estabelecidos pelo Governo Federal.

Parágrafo único. A prestação de contas será instruída com 
parecer do Comitê Gestor, além dos demais documentos exigidos.

Art. 26.  O Estado e os municípios poderão assinar Termo 
de Cooperação ou instrumento congênere com o objetivo de firmar 
interesse de mútua colaboração técnica na plataforma Mapa Goiano, 
para a execução em conjunto das ações emergenciais destinadas 
ao setor cultural instituídas pela Lei federal nº 14.017, de 2020.

Art. 27.  A Secretaria da Cultura poderá editar atos comple-
mentares necessários à execução dos recursos provenientes da Lei 
federal nº 14.017, de 2020.
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Art. 28.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

RONALDO CAIADO
Governador do Estado

ANEXO I

DECLARAÇÃO

Eu,__________________________________, inscrito(a) 
no CPF nº ______________________, declaro, para ser benefi-
ciado(a) com recursos advindos da Lei nº 14.017, de 29 de junho 
de 2020, denominada Lei Aldir Blanc, não ser servidor(a) público(a) 
ativo(a), seja em cargo ou função temporários, cargo em comissão, 
titular de mandato eletivo, com vínculo efetivo ou de estágio, em 
nenhum ente federativo.

Declaro serem verdadeiras as informações aqui prestadas e 
estar ciente de que poderei responder legalmente, nas esferas ad-
ministrativa, cível e criminal, caso haja a constatação de prestação 
de informação falsa.

_________________, _____ de ___________ de 2020.

_____________________________________________
Assinatura do declarante

ANEXO II

DECLARAÇÃO

Eu,__________________________________, inscrito(a) 
no CPF nº ______________________, declaro, para ser beneficia-
do(a) com recursos advindos da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 
2020, denominada Lei Aldir Blanc, pelo disposto no inciso III, do art. 
2º, estar ciente de que, ao me inscrever em instrumento público do 
município e do Estado, e em ambos ser aprovado, devo escolher 
apenas um deles.

Declaro estar ciente de que, ao escolher o instrumento 
público do Estado, devo manifestar minha escolha apresentando no 
prazo de cinco dias úteis, a contar da data de publicação da lista 
final de aprovados, as certidões exigidas pelo instrumento público 
escolhido. Atesto também estar ciente de que, após esse prazo sem 
apresentação das certidões exigidas, será entendido que esse não 
foi o instrumento escolhido e o projeto será desclassificado.

Declaro, ainda, que estou ciente de que não poderei ser 
aprovado em mais de um instrumento, com a utilização de CPF 
para uma inscrição e CNPJ para outra(s), sob pena de responder 
legalmente.

Finalmente, declaro serem verdadeiras as informações aqui 
prestadas e estar ciente de que poderei responder legalmente, nas 
esferas administrativa, cível e criminal, caso haja a constatação de 
prestação de informação falsa ou violação das regras descritas.

_________________, _____ de ___________ de 2020.

_____________________________________________
Assinatura do declarante

<#ABC#199678#5#236405/>

Protocolo 199678
<#ABC#199811#5#236549>

DECRETO LEGISLATIVO Nº 567, DE 29 DE SETEMBRO DE 
2020.

Aprova o Convênio ICMS nº 81/20, de 2 
setembro de 2020.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, 
nos termos do inciso IX do art. 11 da Constituição Estadual, aprova 
e a Mesa promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica aprovado o Convênio ICMS nº 81/20, de 2 de 
setembro de 2020.

Parágrafo único. Nos termos do inciso IX do art. 11 da 
Constituição Estadual, ficam sujeitos à aprovação da Assembleia 
Legislativa quaisquer atos que possam resultar em alteração do 
referido Convênio.

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, em 
Goiânia, 29 de setembro de 2020.

Deputado LISSAUER VIEIRA
- PRESIDENTE -

<#ABC#199811#5#236549/>

Protocolo 199811

Secretaria de Estado da Casa Civil
<#ABC#199660#5#236385>

PORTARIA Nº 799, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL, no uso 
da competência que lhe foi delegada pelo inciso I do art. 1º do 
Decreto nº 9.375, de 2 de janeiro de 2019, também tendo em vista 
o que consta do Processo nº 202000005016548,

RESOLVE:

Art. 1º  Retificar o número de ordem 14 do inciso V do 
Decreto de 14 de agosto de 2020, publicado nas páginas 1 e 2 do 
Suplemento do Diário Oficial nº 23.365, da mesma data (Protocolo 
nº 193648), somente no que se refere à exoneração de MARIA DO 
CARMO RODRIGUES DE CARVALHO, CPF/ME nº 838.983.361-
15, do cargo em comissão de Assessor “A8”, da Secretaria de 
Estado da Administração, a fim de considerá-la como “a pedido e a 
partir de 12 de agosto de 2020”, mantido os demais termos.

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Goiânia, 29 de setembro de 2020.

Alan Farias Tavares
<#ABC#199660#5#236385/>

Protocolo 199660
<#ABC#199661#5#236387>

PORTARIA Nº 800, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL, no uso 
da competência que lhe foi delegada pelo inciso I do art. 1º do 
Decreto nº 9.375, de 2 de janeiro de 2019, e tendo em vista o que 
consta do Processo nº 202000015001642,

RESOLVE:

Art. 1º  Retificar, mantidos os demais termos, o Decreto 
de 31 de agosto de 2020, publicado na primeira página do Diário 
Oficial nº 23.377, da mesma data (Protocolo nº 195858), no que 
se refere à exoneração de DENISON CARVALHO DE OLIVEIRA, 
CPF/ME nº 747.974.171-53, do cargo em comissão de Assessor 
Especial “AE2”, da Secretaria de Estado da Administração, apenas 
quanto à produção de seus efeitos, que passa a ser a partir de 11 
de agosto de 2020. 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Goiânia, 29 de setembro de 2020.

Alan Farias Tavares
<#ABC#199661#5#236387/>

Protocolo 199661
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PORTARIA Nº 802, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL, no 
uso da competência que lhe foi delegada pelo inciso IX, alínea 
“b”, do art. 1º do Decreto nº 9.375, de 02 de janeiro de 2019, com 
fundamento na Lei federal nº 6.999, de 07 de junho de 1982, em 
harmonia com a Resolução nº 23.523, de 27 de junho de 2017, 
do Tribunal Superior Eleitoral, e tendo em vista o que consta do 
Processo nº 202011867001439,

RESOLVE:

Manter a cessão dos servidores LUCIMAR PRADO E 
SILVA, CPF/ME nº 336.756.941-00 e JÚNIOR JOSÉ COSTA, CPF/
ME nº 888.757.681-53, ocupantes do cargo de Gestor de Finanças 
e Controle, do Poder Executivo Estadual - Controladoria-Geral do 
Estado ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, nos períodos de 31 
de julho a 30 de setembro de 2020 e 18 de agosto a 30 de setembro 
de 2020, respectivamente, com ônus para o órgão de origem, a fim 
de regularização funcional.

PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA 
CIVIL, aos 29 dias do mês de setembro de 2020.

Alan Farias Tavares
<#ABC#199663#6#236388/>

Protocolo 199663

AUTARQUIAS
Agência Goiana de Infraestrutura e 

Transportes
<#ABC#199611#6#236328>

Portaria 371/2020 - GOINFRA

O PRESIDENTE da AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRU-
TURA E TRANSPORTES - GOINFRA no uso de suas atribuições 
legais;

Considerando o Ofício nº 0835 SERV-PUBLICCA/19 
(7217173), o qual encaminha o Despacho nº 169/19 - GCEF e o 
Relatório de Auditoria de Regularidade nº 03/2017 - SERV-INFRA;

Considerando o Oficio n. 1200 SERV-PUBLICA 
(000013947245), o qual encaminha o Acórdão nº 1188/2020 TCE, 
que trata do Relatório de Auditoria de Regularidade nº 03/2017 
-SERV-INFRA do Serviço de Fiscalização de Obras e Serviços de 
Engenharia;

Considerando as obras citadas nos referidos Ofícios;
RESOLVE:
Art. 1º. Constituir, no âmbito da Agência Goiana de Infra-

estrutura e Transportes, a Comissão temporária para cumprimento 
das determinações contidas no Ofício nº 0835 SERV-PUBLICCA/19 
(7217173) e Oficio n. 1200 SERV-PUBLICA (000013947245), para 
as obras:

GO-020 168/2013 GOIÁS GOIÂNIA-B. 
VISTA (E.O-1011) 
(DUPLICAÇÃO)

22,32 100 CBUQ

GO-020 167/2013 GOIÁS GOIÂNIA-B. 
VISTA 
(E.1011-2397) 
(DUPLICAÇÃO)

25,64 100 CBUQ

GO-403 113/2013-
078/2014

LOCTEC GOIÂNIA-
SENADOR 
CANEDO 
(DUPLICAÇÃO)

13 100 CBUQ

LIGAÇÃO 186/2013 EMSA PALMEIRAS DE 
GOIÁS-INDIARA

38,87 100 TSD

GO-230 131/2004 CAIAPÓ ITAPURANGA-
URUANA

22,38 100 TSD

Art. 2º A referida Comissão será integrada pelos servidores: 
Jardel Magalhães Caldas, Leonardo Thomaz de Cerqueira e Tiago 
Fernandes Costa.

Art. 3º - Fixar o prazo de 20 (vinte) dias para conclusão dos 
trabalhos.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir da sua 
publicação.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

Pedro Henrique Ramos Sales
Presidente

Gabinete do Presidente do (a) AGÊNCIA GOIANA DE 
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, aos 28 dias do mês de 
setembro de 2020.

<#ABC#199611#6#236328/>

Protocolo 199611
<#ABC#199612#6#236329>

Portaria 370/2020 - GOINFRA

O PRESIDENTE da AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRU-
TURA E TRANSPORTES - GOINFRA no uso de suas atribuições 
legais;

Considerando o Ofício nº 0835 SERV-PUBLICCA/19 
(7217173), o qual encaminha o Despacho nº 169/19 - GCEF e o 
Relatório de Auditoria de Regularidade nº 03/2017 - SERV-INFRA;

Considerando o Oficio n. 1200 SERV-PUBLICA 
(000013947245), o qual encaminha o Acórdão nº 1188/2020 TCE, 
que trata do Relatório de Auditoria de Regularidade nº 03/2017 
-SERV-INFRA do Serviço de Fiscalização de Obras e Serviços de 
Engenharia;

Considerando as obras citadas nos referidos Ofícios;
RESOLVE:
Art. 1º. Constituir, no âmbito da Agência Goiana de Infra-

estrutura e Transportes, a Comissão temporária para cumprimento 
das determinações contidas no Ofício nº 0835 SERV-PUBLICCA/19 
(7217173) e Oficio n. 1200 SERV-PUBLICA (000013947245), para 
as obras:

GO-070 249/2013 CCB ITAUÇU-ITABERAÍ 
(DUPLICAÇÃO)

33,7 76,52 CBUQ

GO-070 441/2013 CCB ITABERAÍ-
ENTR GO-164 
(DUPLICAÇÃO)

18,7 99,56 CBUQ

GO-070 087/2014 CCB INHUMAS-
ENTR. GO-154 
(TAQUARAL) 
(REST)

51,88 84,51 CBUQ

GO-080 062/2014 PERFIL NERÓPOLIS-
BR-153 (E.O-.964) 
(DUPLICAÇÃO)

19,28 86,36 CBUQ

GO-450 348/2013 PERFIL PIRACANJUBA-
CRISTIANÓPOLIS

32 98,29 TSD

LIGAÇÃO 081/2014 CCB ORDÁLIA-GO-070 
(ITABERAÍ)

17,8 98,91 TSD

Art. 2º A referida Comissão será integrada pelos servidores: 
Breno Queiroz Barreto, Emmanuel Domingos Peixoto e Newton 
Rodriguez de Souza.

Art. 3º - Fixar o prazo de 20 (vinte) dias para conclusão dos 
trabalhos.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir da sua 
publicação.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

Pedro Henrique Ramos Sales
Presidente

Gabinete do Presidente do (a) AGÊNCIA GOIANA DE 
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, aos 28 dias do mês de 
setembro de 2020.

<#ABC#199612#6#236329/>

Protocolo 199612
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<#ABC#199714#7#236443>

Portaria Intersecretarial nº 347/2020 - GOINFRA

Considerando o Ofício nº 54677/2020 - PM (000014744150) pelo 
qual solicita a prorrogação de vigência do Termo de Cooperação nº 
001/2015 ou formatação de um novo instrumento adequado para o 
ano 2020/2021.

Considerando a autorização do presidente da GOINFRA 
(000014796102) para  a formalização do CONVÊNIO com a 
Secretaria de Estado de Segurança Pública, através da Polícia 
Militar do Estado de Goiás, para continuidade da mútua cooperação 
no desenvolvimento de ações destinadas à execução de serviços 
de policiamento preventivo, repressivo, operações especializadas, 
fiscalização e controle de trânsito e cargas em toda a malha viária 
pavimentada e não pavimentada estadual.

Considerando os Despachos nº 1669/20-DGI (000014904321) 
e nº 2034/20-DGI (000015524839) solicitando a criação de uma 
comissão, que seria a responsável pelas tratativas para a elaboração 
do Convênio a ser celebrado entre a Agência Goiana de Infraestrutu-
ra e Transportes - GOINFRA e a Secretaria de Estado da Segurança 
Pública e Administração Penitenciária - SSPAP, através da Polícia 
Militar do Estado de Goiás - PMGO e execução pelo Comando de 
Policiamento  Rodoviário - CPR, tendo em vista a complexidade 
deste ajuste.

Considerando a Cooperação Intersecretarial entre a Agência 
Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA e o Comando de 
Policiamento Rodoviário da Polícia Militar

O Presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 
- GOINFRA e o Comandante do Policiamento Rodoviário - CPR, no 
uso de suas atribuições legais,

RESOLVEM:

Art. 1º. Designar a Comissão Conjunta, responsável pelas 
tratativas e elaboração do convênio a ser firmado entre a Agência 
Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA e a Secretaria 
de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária - 
SSPAP, através da Polícia Militar do Estado de Goiás - PMGO e 
execução pelo Comando de Policiamento  Rodoviário - CPR, com 
a observância dos prazos e procedimentos legais pertinentes, 
composta pelos seguintes servidores:

1.Stenia  Lomazzi de Souza  - Gerência de Transporte 
(Presidente)
2.Vitor Angrisani Berquó Ramalhão - Gerência de Apoio 
Logístico e Administrativo (Membro)
3.Leonardo Oliveira de Andrade -  Gerência de Transportes 
(Membro)
4.Renato Machado de Menezes -  Gerência de Informática 
(Membro)
5.Frederico Mayer Cabral Machado -  Procuradoria Setorial 
(Membro)
6.Wilson da Cruz Fernandes - Representando a Gerência de 
Execução Orçamentária (Membro)
7.Andreia de Brito Machado Dias - Representando a Gerência 
Financeira (Membro)
8.Major PM 32.158 Kamila Fernandes de Freitas (Membro)
9.ST PM 27.180 Cleiton Rodrigues da Silva (Membro)
10.1º SGT PM 28.034 Reginaldo Eterno dos Santos (Membro)

Art. 2º. A Comissão designada encontra-se instalada na sede da 
GOINFRA, localizada na Av. Governador José Ludovico de Almeida 
-  Conjunto Caiçara - CEP 74775-013 - Goiânia - GO - 20 (BR-153, 
Km 3,5) Telefone: (62) 3265-4267.

Art. 3º. Fixar o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação do o 
cronograma de  trabalho a ser executado, a contar da cientificação 
do presidente da Comissão.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Presidente da AGÊNCIA GOIANA DE IN-
FRAESTRUTURA E TRANSPORTES, aos 25 dias do mês de 
setembro de 2020.

<#ABC#199714#7#236443/>

Protocolo 199714
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