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DECRETO Nº 252, DE 16 DE ABRIL DE 2013.

“Autoriza publicação de créditos municipais inscritos em Dívida Ativa e dá 
outras disposições”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais e, considerando o que dispõe no § 3º, inciso II, do art. 
198, do Código Tributário Nacional e nos incisos VI e XX, do art. 60, da Lei 
Orgânica do Município de Jataí;

DECRETA:
Art. 1.º - Os créditos municipais de origem tributária ou não-tributária 
decorrentes do IPTU, ITBI, ISSQN, Taxas, Contribuição de Melhoria, Preço 
Público, Rendas Municipais, Receitas Diversas e Multas por Infração 
aplicadas por quaisquer órgãos do Município, desde que devidamente 
inscritos em Dívida Ativa, poderão ser publicados para fins de cobrança 
administrativa.

Art. 2.º - Incluem-se nos valores decorrentes da obrigação principal inscrita 
em Dívida Ativa, nos termos dos arts. 27, 30-B e 30-E, do Código Tributário 
Municipal (Lei nº 1.445, de 27 de dezembro de 1990), os acréscimos com 
atualização monetária, multas, juros, honorários e despesas de cobrança.

Art. 3.º - Para ingressar em Dívida Ativa, o crédito será inscrito em livro 
próprio, via termo específico, gerado em processo eletrônico pelo Sistema 
de Arrecadação do Município, precedido de aviso amigável de cobrança, 
cumpridas todas as formalidades da Lei Federal nº 6.830, de 22 de 
setembro de 1980.

Art. 4.º - Esgotadas todas as tentativas de cobrança amigável da Dívida 
Ativa, antes da execução fiscal, o crédito poderá ser publicado no sítio 
eletrônico da Prefeitura Municipal de Jataí.

Art. 5.º - Fica autorizado o encaminhamento dos créditos inscritos em 
Dívida Ativa e não pagos amigavelmente para inclusão nas instituições de 
proteção ao crédito sob administração do setor responsável pela cobrança.

§ 1.º - Para fins do cumprimento do disposto neste artigo, o Município 
poderá contratar serviços de instituições afins, a critério da Secretaria da 
Fazenda.

§ 2.º - A negativação do crédito deverá ser precedida de análise criteriosa 
acerca de sua certeza e liquidez para fins de exigibilidade.

§ 3.º - Uma vez negativado, a baixa da inclusão na instituição de proteção 
ao crédito só será realizada com a extinção ou suspensão do crédito, nos 
termos da lei.

Art. 5.º - As despesas decorrentes da execução das medidas implantadas 
por este Decreto correrão por conta de dotação orçamentária própria.

Art. 6.º - Fica autorizado ao Secretário da Fazenda a baixar atos 
regulamentares ao Decreto.

Art. 7.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, aos 16 
de abril de 2013.

HUMBERTO DE FREITAS MACHADO
Prefeito Municipal

Instrução Normativa Intersecretarial Nº 001, de 18 de março de 2013.

“Estabelece normas complementares para a Implantação do Programa 
Funerário Municipal e aprova Protocolo para a concessão do benefício da 
prestação do serviço funerário do Centro Médico Municipal Dr. Serafim de 
Carvalho a pessoas carentes, e dá outras providências.”                                                             

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E O 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ, no uso das atribuições 
legais, em especial que lhes confere os artigos 66 e 67, da Lei Orgânica 
do Município de Jataí, Decretos RH nº 004/2013 (Nomeia Secretário da 
Saúde) e 005/13 (Nomeia Secretária de Promoção e Assistência Social) e,
Considerando a necessidade de implantação do Programa Funerário 
Municipal;
Considerando ser indispensável normatizar complementarmente a 
assistência pública a serviços funerários para pessoas carentes em situação 
de vulnerabilidade sócio econômica no Município;
Considerando que se deve estabelecer critérios objetivos para a assistência 
de serviços funerários;
Considerando a necessidade da implantação de protocolo intersecretarial 
para melhor assistir os serviços funerários a pessoas carentes;

RESOLVEM: 
     Artigo 1º. Implantar o Programa Funerário Municipal dentro dos 
Benefícios Eventuais na Secretaria Municipal de Promoção e Assistência 
Social e aprovar o Protocolo Intersecretarial (Anexo I), para beneficiar 
as pessoas carentes em situação de vulnerabilidade sócio econômico de 
acordo com a necessidade e conforme as normatizações específicas. 

     Artigo 2º. Compete ao Serviço Social do Centro Médico Municipal Dr. 
Serafim de Carvalho em relação ao pedido de concessão do benefício 
analisar e avaliar o grau de necessidade dos casos que lhe forem 
requeridos, de acordo com as informações preenchidas pela família na 
Ficha Social (Anexo II), garantindo-lhes os direitos após sua aprovação, de 
acordo com as disposições abaixo. 

§1º.  O benefício será em forma de objeto (urnas) e/ou de prestação de 
serviços funerários.

§2º. Fará jus ao benefício às famílias com renda mensal bruta de até 03 
(três) salários mínimos, conforme estabelece o artigo seguinte.

     Artigo 3º. O Programa Funerário Municipal assistirá a pessoas carentes 
em situação de vulnerabilidade sócio econômica, com renda mensal bruta 
de até 03 (três) salários mínimos, com análise do técnico do atendimento 
para liberação do serviço a ser recebido, podendo ser um ou mais dos 
seguintes benefícios: 

I - Translados mensais (este translado se refere aos casos de 
encaminhamento para Serviço de Verificação de Óbito (SVO) localizado na 
cidade de Goiânia-GO e outros);

II - Urna baleia;

III - Urna semi-gorda;

IV - Urna comum;

V – De 100% (cem por cento) à 50% (cinquenta por cento) da abertura de 
carneira;
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VI – De 100% (cem por cento) à 50% (cinquenta por cento) de aquisição 
de carneira;

VII – De 100% (cem por cento) à 50% (cinquenta por cento) da locação do 
memorial.

§ 1º. A Assistente Social pertencente ao Serviço Social do Centro Médico 
Municipal Dr. Serafim de Carvalho poderá conceder mais de 01 (um) 
benefício previsto nos incisos acima. 

§ 2º. Para pessoas estrangeiras serão oferecidos translados até Goiânia-
GO ou Cuiabá-MT e, ainda, os que não tiveram a família localizada ou 
outras situações serão sepultadas em covas municipais, devidamente 
identificada e, que após 05 (cinco) anos serão reutilizadas.

§3º. Para pessoas consideradas indigentes, o Município de Jataí arcará com 
100% (cem por cento) das despesas relativas aos serviços de assistência 
funeral.

     Artigo 4º. Compete a Coordenação do Serviço Social do Centro 
Médico Municipal Dr. Serafim de Carvalho o envio de relatório mensal da 
prestação de serviço funerário, a ser entregue na Secretaria Municipal de 
Promoção e Assistência Social todo dia 30 (trinta) de cada mês. No ato do 
serviço liberado deverá ser feito o encaminhamento para o Responsável 
do Memorial para que sejam tomadas as providenciais cabíveis.

     Artigo 5º. Os anexos I (Protocolo) e II (Ficha Social) integram a presente 
Instrução.
     
     Artigo 6º. Esta Instrução Normativa Intersecretarial entra em vigor na 
data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
                                          Gabinete da Secretária Municipal de Promoção 
e Assistência Social, em Jataí-GO, aos 18 dias do mês de março de 2013.

 GILVANA ASSIS PEREIRA MACHADO          AMILTON FERNANDES DO PRADO           
Secretaria de Promoção e Assist. Social de Jataí             Secretaria Municipal 
de Saúde de Jataí                   
Decreto RH nº 005/2013
Decreto RH nº 004/2013

ANEXO I 
PROTOCOLO DO PROGRAMA FUNERÁRIO MUNICIPAL
Para implantação do Programa Funerário Municipal e análise de 
requerimento para a concessão do benefício da prestação do serviço 
funerário do Serviço Social no Centro Médico Municipal Dr. Serafim de 
Carvalho a pessoas carentes, e dá outras providências.                                                                                                                           
O Programa Funerário está implantando pelo município dentro dos 
Benefícios Eventuais na Secretaria Municipal de Promoção e Assistência 
Social. Diante da necessidade, estes benefícios são ofertados aos usuários 
de acordo com normatizações específicas. 
Compete ao Serviço Social do Centro Municipal de Saúde Dr. Serafim 
de Carvalho em relação ao pedido de concessão do benefício analisar 
e avaliar o grau de necessidade dos casos que lhe forem requeridos, 
de acordo com as informações preenchidas pela família na Ficha Social 
(Anexo II), garantindo-lhes os direitos após sua aprovação, de acordo com 
as disposições abaixo. 
            Conforme prevê o artigo 3º da Instrução Normativa Intersecretarial 
nº 001 de 11 de janeiro de 2013, serão beneficiados:

“Art. 3º. O Programa Funerário Municipal assistirá a pessoas carentes em 
situação de vulnerabilidade sócio econômica, com renda mensal bruta de 
até 03 (três) salários mínimos, a ser disponível mensalmente, que receberá 
apenas 01 (um) dos seguintes benefícios: 
I - Translados mensais (este translado se refere aos casos de 
encaminhamento para Serviço de Verificação de Óbito localizado na 
cidade de Goiânia-GO e outros);
II - Urna baleia;
III - Urna semi-gorda;
IV - Urna comum;

V – De 100% (cem por cento) à 50% (cinquenta por cento) da abertura de 
carneira;
VI – De 100% (cem por cento) à 50% (cinquenta por cento) de aquisição 
de carneira;
VII – De 100% (cem por cento) à 50% (cinquenta por cento) da locação do 
memorial.

§ 1º. A Assistente Social pertencente ao Serviço Social do Centro Médico 
Municipal Dr. Serafim de Carvalho poderá conceder mais de 01 (um) 
benefício previsto nos incisos acima. 

§ 2º. Para pessoas estrangeiras serão oferecidos traslados até Goiânia ou 
Cuiabá e, ainda, os que não tiveram a família localizada ou outras situações 
serão sepultadas em covas municipais, devidamente identificada e, que 
após 05 (cinco) anos serão reutilizadas.

§3º. Para pessoas consideradas indigentes, o Município de Jataí arcará com 
100% (cem por cento) das despesas relativas aos serviços de assistência 
funeral.”

Importante: 
 Para vítimas de acidentes de trânsito, a família deve ser orientada 
quanto ao seguro DPVAT e encaminhada funerária. 
 O relatório da prestação de serviço funerário em casos de 
falecimento deve ser estruturado e enviado à Secretaria de Promoção 
Social todo dia 30 de cada mês, pela Coordenadora do Serviço Social do 
Centro Médico Municipal. 
 O munícipe deve providenciar o local para sepultamento. Se 
ele não possui esse local, ele pode adquirir um terreno junto ao Serviço 
Funerário do Município ou junto aos cemitérios devidamente legalizados 
pelo Poder Público Municipal. 

Unidades do Serviço Funerário:

Endereços, telefones e nomes dos administradores de cada cemitério do 
Município de Jataí: 

Cemitérios Administradores Endereços Tel/Admin Responsáveis/Plantão

São Miguel Tânia Tereza de 
Oliveira

Av. Moisés Santana com 
Valeriano do Prado  s/nº - 
Centro

3632-4109 Tânia ou Lázara 
(64) 8444-9863

Bom Pastor Tânia Tereza de 
Oliveira

Av. das Primaveras s/nº 3632-4109 Tânia ou Lázara
(64) 8444-9863

Nomes e telefones das funerárias de plantão da Promoção Social do 
Município de Jataí: 

Funerária Telefone Plantão

Santa Fé (64) 3631-2520 Alessandro: (64) 9645-6526

Alfaix (64) 3631-2746 Carlos Alberto: (64) 9988-2240

Disposições finais

É  importante verificar se a pessoa falecida possuía convênio funerário. 
A exigência da documentação completa é necessária para que a certidão 
de óbito contenha, de forma correta e completa, todos os dados exigidos 
por lei e que serão usados para se requerer pensão, se fazer inventário ou 
testamento. As funerárias serão acionadas de forma alternada.
___________________________________________________________

AVISO DE ADITIVO 002/13
CONCURSO PÚBLICO

A Comissão Especial do Concurso Público da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JATAÍ - Estado do Goiás, instituída pelo Decreto Municipal Nº 071/2013, de 
08 de fevereiro de 2013, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, 
divulga o ADITIVO 002/2013 AO EDITAL 001/2013 do Concurso Público de 
Jataí publicado  no  site   www.institutocidades.org.br,  que  incluiu  a  Lei  
Nº  3.067/10 (Código de Edificações) ao conteúdo programático referente à 
prova de conhecimentos específicos dos cargos de FISCAL DE POSTURAS I e 
FISCAL DE EDIFICAÇÕES E LOTEAMENTO I, constante do ADITIVO 001/2013 
e ainda modificou o quadro integrante do item 13.A.5 do mesmo Aditivo 
que acrescentou prova prática para o cargo de GUARDA VIDAS e por último 
prorrogou o prazo final das inscrições para às 23 horas e 59 minutos do dia 
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06 de maio de 2013, ficando consequentemente prorrogada a  data de 
realização das provas para  o dia 09 de junho de 2013. O Aditivo completo 
está disponível também no site www.jatai.go.gov.br.
Jataí – Goiás, 15 de abril de 2013.

HILDA HELENA DO PRADO
Presidente

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 475/2013
OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares e outros congêneres
 VIGÊNCIA: 11/04/2013 A 17/02/2014
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 
CONTRATADA: IBF – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES
CNPJ/CPF/MF: 33.255.787/0001-91
VALOR ESTIMATIVO: R$ 38.263,00
DOTAÇÃO: 10.122.1041.1.026-4.4.90.52.00/10.122.1041.2.085-
3.3.90.30.00
                     10.122.1041.2.085-3.3.90.30.00/10.122.1041.2.085-3.3.90.30.00
PREGÃO: 008

CONTRATO Nº. 476/2013
OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares e outros congêneres
 VIGÊNCIA: 11/04/2013 A 17/02/2014
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 
CONTRATADA: MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
CNPJ/CPF/MF: 12.407.590/0001-50
VALOR ESTIMATIVO: R$ 5.639,40
DOTAÇÃO: 10.122.1041.1.026-4.4.90.52.00/10.122.1041.2.085-
3.3.90.30.00
                     10.122.1041.2.085-3.3.90.30.00/10.122.1041.2.085-3.3.90.30.00
PREGÃO: 008

CONTRATO Nº. 477/2013
OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares e outros congêneres
 VIGÊNCIA: 11/04/2013 A 17/02/2014
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 
CONTRATADA: RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF/MF: 06.696.359/0001-21
VALOR ESTIMATIVO: R$ 7.468,50
DOTAÇÃO: 10.122.1041.1.026-4.4.90.52.00/10.122.1041.2.085-
3.3.90.30.00
                     10.122.1041.2.085-3.3.90.30.00/10.122.1041.2.085-3.3.90.30.00
PREGÃO: 008


