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DECRETO Nº 109 DE 21  DE FEVEREIRO DE 2013.

“Nomeia Leiloeiro Oficial para realização Leilão de Sucatas do  Município  
de Jataí.”

 O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e,

 CONSIDERANDO a necessidade de  proceder a alienação de de 
bens considerados sucatas, especialmente luminárias  usadas, em desuso 
e depositadas em depósitos do Município, não tendo mais  utilidade 
prática;

 DECRETA:

 Art. 1º - Fica nomeada a Senhora  MARCIA REGINA 
CARDELLICCHIO NUNES,  brasileira, Leiloeira Pública Oficial, Matriculada 
na junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG, sob o n.º 18, livro 01, 
fl. 22, para o fim especial de realizar o Leilão Público para alienação de 
bens constantes do  Processo Administrativo 27.278/2012  e previstos no  
Parágrafo Único do Art. 1º, da Lei Municipal 3.367/2012, os quais deverão 
ser especificados no Edital de Leilão a ser elaborado e Publicado no Órgão 
da imprensa Oficial do Município,  onde também  será designado dia, hora 
e local para realização do Leilão.   
 Art. 2º - A comissão do Leiloeiro(a) será  por conta do(s) 
arrematante(s), na forma da Lei.

 Art. 3º - 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 21 dias do mês de Fevereiro do ano de 2013.

HUMBERTO DE FREITAS MACHADO
Prefeito Municipal

___________________________________________________________

DECRETO Nº 147 DE 11 DE MARÇO DE 2013.

“CONVOCA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais e, 
CONSIDERANDO a política desenvolvida pelo Ministério das Cidades, no 
sentido de que entes federativos participem da construção da Política 
Urbana através de propostas geradas pela 4ª Conferência Estadual das 
Cidades, 
DECRETA:

Art.1º Fica convocada a Conferência Municipal das Cidades, que se constitui 
em Etapa Preparatória Municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades, 
a realizar-se no dia 30 de Abril de 2013, sob a coordenação e presidência 
do Prefeito Municipal, que poderá ser substituído pelo Secretário de obras 
e Planejamento Urbano, no caso de eventual ausência ou impedimento.

Art.2º A Conferência Municipal das Cidades, seguirá procedimentos 
e recomendações constantes na Resolução Normativa nº14, de 06 de 
junho de 2012, do Conselho das Cidades, publicado no Diário Oficial da 
União nº176 de 11/09/2012, e no Regimento Estadual da 5ª Conferência 
Estadual das Cidades, definido pela Comissão Preparatória Estadual, com 

o tema: “Quem muda a cidade somos nós: Reforma Urbana já”.

Art.3º O Prefeito Municipal constituirá, mediante Portaria, a Comissão 
Preparatória da Conferência Municipal das Cidades.
Parágrafo Único Caberá à Comissão Preparatória definir pauta da 
Conferência, critérios para a participação e critérios para eleição dos 
delegados para Etapa Estadual, respeitadas as diretrizes e as definições 
dos Regimentos da 5ª Conferência Nacional e Estadual das Cidades.

Art.4º As despesas com a realização da Conferência Municipal das Cidades 
correrão por conta dos recursos orçamentários próprios da Prefeitura 
Municipal.

Art. 5° Este decreto deverá ser amplamente divulgado junto às lideranças 
e segmentos de representatividade da comunidade, que são gestores, 
administradores públicos e legislativos; movimentos populares; 
trabalhadores, por suas entidades sindicais; empresários relacionados 
à produção e ao financiamento do desenvolvimento urbano; entidades 
profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais e ONG´s 
com atuação na área do Desenvolvimento Urbano.

Art.6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, aos 11 
dias do mês de Março de 2013.

HUMBERTO DE FREITAS MACHADO
Prefeito Municipal

___________________________________________________________

DECRETO Nº 148, DE 14 DE MARÇO DE 2013.

“Revoga o Decreto nº 936 de 01 de julho de 2004 e regulamenta a forma 
de remuneração dos servidores ocupantes do cargo de Fiscal de Trânsito 
e Transporte.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, no uso de suas atribuições legais, com 
fulcro nos artigos 186-A a 186-L, da Lei 1.400/90, acrescentados pela Lei nº 
2.389 de 20 de dezembro de 2002 e demais disposições aplicáveis;

CONSIDERANDO  a necessidade de atualizar as normas aplicáveis aos 
Fiscais de Trânsito e Transporte, do Município de Jataí;  e, 
  
CONSIDERANDO ainda a necessidade de estabelecer regras claras quanto 
a Carga Horária, Remuneração e Adicional de Produtividade;

DECRETA:

Art. 1º- A remuneração do Fiscal de Trânsito e Transporte é constituída 
do vencimento básico, do adicional de produtividade e das vantagens 
pessoais do servidor, conforme previsto no Estatuo do Servidor Público 
Municipal e outras Leis pertinentes;.

Parágrafo único – O adicional de produtividade integra os vencimentos do 
Fiscal de Trânsito e Transporte para todos os efeitos, inclusive para fins de 
férias anuais, 13º salário, licença prêmio e demais licenças remuneradas 
e aposentadoria. 
Art. 2º - O vencimento básico do Fiscal de Trânsito e Transporte é o 
estabelecido na Lei nº 1.722 de 25 de março de 1994 – Plano de Cargos e 
Salários – e alterações posteriores. 

Art. 3º - A carga horária do Fiscal de Trânsito e Transporte será de 160 
(cento e sessenta) horas mensais, podendo a escala de serviço determinar 
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que essas horas sejam cumpridas em quaisquer dias, sem exceção, tanto 
em horários diurnos quanto noturnos.
§1º – Não se considera extraordinário ou noturno para os efeitos legais, o 
trabalho realizado nos termos deste artigo.
§2º – O período de trabalho do Fiscal de Trânsito e Transporte não poderá 
ser superior a 12 (doze) horas consecutivas, salvo por caso fortuito ou 
força maior.

§3º - A carga horária só será computada nos dias e horários efetivamente 
trabalhados.
§4 – O Fiscal de Trânsito e Transporte não terá direito a qualquer dispensa 
ao serviço antes de completada as 160 (cento e sessenta) horas.

§5º - O Superintendente Municipal de Trânsito ou o Coordenador do 
Departamento de Fiscalização e Estatística de Trânsito poderá, à pedido do 
Fiscal de Trânsito e Transporte, conceder-lhe os dias de folga solicitados, 
abonando-lhe à falta e concedendo-lhe o ponto-dia correspondente desde 
que obedecido o disposto no artigo 18 deste Decreto.
§6º - As folgas acumuladas até a publicação deste Decreto permanecem 
válidas e podem ser gozadas pelo Fiscal de Trânsito e Transporte desde 
que respeitem o interesse da Administração.   

Art. 4º - Para fazer jus ao vencimento básico mais o adicional de 
produtividade integrais, o Fiscal de Trânsito e Transporte deverá obter, no 
mínimo, 1200 (mil e duzentos) pontos no mês. 

Art. 5º - Para fazer jus ao vencimento básico integral o Fiscal de Trânsito 
e Transporte deverá obter, no mínimo, 500 (quinhentos) pontos no mês.

Parágrafo único – O Fiscal de Trânsito e Transporte que não atingir 
a pontuação estabelecida neste artigo terá perda de vencimento na 
proporção dos pontos obtidos inferiores a 500 (quinhentos) pontos.

Art. 6º - A partir dos 501 (quinhentos e um) pontos o Fiscal de Trânsito 
e Transporte começará a fazer jus ao adicional de produtividade na 
proporção da pontuação obtida no mês.

§1º - O adicional de produtividade fica limitado a 300% (trezentos por 
cento) sob o vencimento base do Fiscal de Trânsito e Transporte.

§2º - Para fins de calculo do adicional de produtividade, 01 (um) ponto 
equivale a 0,3334% (zero vírgula três mil, trezentos e trinta e quatro por 
cento) do salário base do Fiscal de Trânsito e Transporte.

§3º - A remuneração do Fiscal de Trânsito e Transporte terá como fórmula 
a “Remuneração = Salário base x Quantidade de pontos obtidos x 0,3334 
%”. Observado o disposto no caput deste artigo.

Art. 7º - O Fiscal de Trânsito e Transporte que atingir os 1200 (mil e 
duzentos) pontos antes do término das 160 (centos e sessenta) horas de 
trabalho mensal fica obrigado a permanecer no trabalho até completar o 
período restante.

§1º – As horas trabalhadas pelo Fiscal de Trânsito e Transporte superiores 
as 160 (centos e sessenta) gerarão períodos de dispensa ao servidor.

§2º - A Administração marcará as datas e os horários em que o Fiscal de 
Trânsito e Transporte gozará a dispensa, sendo-lhe concedido o ponto dia 
correspondente acrescido de 30 (trinta) pontos.

Art. 8º - O Fiscal de Trânsito e Transporte em gozo de férias e licenças 
remuneradas terá direito ao salário base com o adicional de produtividade 
calculado pela média dos valores percebidos nos últimos seis meses.

Parágrafo único – Se o Fiscal de Trânsito e Transporte, no uso de seus 
direitos previstos neste artigo não tiver seis meses de percepção adicional, 
a média será dos meses efetivamente percebidos. 

Art. 9º - O Fiscal de Trânsito e Transporte que em virtude de problemas de 

saúde fique impossibilitado para qualquer tipo de trabalho por período 
igual ou superior a trinta dias, devidamente atestado por perícia médica 
terá direito ao salário base com o adicional de produtividade calculado 
pela média dos valores percebidos nos últimos doze meses. 

§1º - O disposto no caput deste artigo aplica-se também ao Fiscal de 
Trânsito e Transporte que virtude de problemas de saúde, por período 
igual ou superior a trinta dias e mediante recomendações médicas passe 
a exercer serviços interno-administrativos ou outras atividades atípicas à 
fiscalização de trânsito em quaisquer órgãos da Administração Municipal.

§2º - Se o Fiscal de Trânsito e Transporte, no uso de seus direitos previstos 
neste artigo não tiver doze meses de percepção adicional, a média será 
dos meses efetivamente percebidos.

Art. 10 - O ponto-dia do Fiscal de Trânsito e Transporte será de 30 (trinta) 
pontos compreendendo:
I - O desenvolvimento de atividades de fiscalização de trânsito nas zonas 
urbana e rural, distritos e povoados sob circunscrição da SMT.
II - Fiscalização, operação e controle geral das áreas de estacionamento 
comum, de carga, de descarga e rotativo.
III - Orientações aos motoristas, pedestres e as pessoas físicas e jurídicas 
que exploram atividade de transporte de cargas e passageiros.
IV - Aplicação de medidas administrativas relativas às infrações de trânsito 
previstas no CTB e legislações extravagantes, exceto remoção.
V - Realização de serviços internos que sejam privativos do Fiscal de Trânsito 
e Transporte e indispensável ao exercício da atividade de fiscalização. Esses 
serviços devem perdurar apenas pelo tempo estritamente necessário
VI - Abastecimento, troca de óleo e manutenção da viatura que esteja sob 
a responsabilidade do Fiscal de Trânsito e Transporte.
VII - Participação em confraternizações, atividades físicas e demais eventos 
que substituam o expediente normal da SMT.

Parágrafo único – O Fiscal de Trânsito e Transporte terá direito ao ponto-
dia nos dias efetivamente trabalhados e nos dias em que não houver 
expediente, salvo os sábados e os domingos onde o Fiscal de Trânsito e 
Transporte só obterá a pontuação se realmente trabalhar. 

Art. 11 - O adicional de produtividade será calculado mensalmente de 
acordo com as atividades realizadas pelo Fiscal de Trânsito e Transporte de 
acordo as tabelas de atividades constantes do anexo I e II deste Decreto.

Art. 12 - O Fiscal de Trânsito e Transporte sofrerá deduções em sua 
pontuação em casos de:
I - Auto de Infração anulado em virtude de erros no preenchimento, salvo 
aqueles que forem substituídas por outros, feitas as devidas correções.

II - Cometimento de Infração de Trânsito durante o serviço.

III - Atrasos injustificados ou reincidentes ao serviço, sem prejuízo das 
demais sansões administrativas cabíveis.
IV - Saídas anteriores ao termino do expediente, salvo as autorizadas pelo 
Superintendente Municipal de Trânsito ou Coordenador do Departamento 
de Fiscalização e Estatística de Trânsito, sem prejuízo das demais sansões 
administrativas cabíveis. 
V - Falta ao serviço, sem prejuízo das demais sansões administrativas 
cabíveis.
VI - Atrasos injustificados a cursos, palestras e reuniões, sem prejuízo das 
demais sansões administrativas cabíveis.
VII - Ausência injustificada em cursos, palestras e reuniões, sem prejuízo 
das demais sansões administrativas cabíveis.
VIII - Realização de atividades particulares durante o expediente, sem 
prejuízo das demais sansões administrativas cabíveis.
IX - Utilização de computadores, veículos e demais equipamentos da SMT 
para fins particulares, salvo aqueles expressamente autorizados pelo 
Superintendente Municipal de Trânsito, sem prejuízo das demais sansões 
administrativas cabíveis.
X - Recusa injustificada a realização de tarefa determinada pelo 
Superintendente Municipal de Trânsito ou Coordenador do Departamento 
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de Fiscalização e Estatística de Trânsito, sem prejuízo das demais sansões 
administrativas cabíveis.
XI - Não cumprimento ou cumprimento de forma precária de atividades 
constantes de programação elaborada pelo Coordenador do Departamento 
de Fiscalização e Estatística de Trânsito, sem prejuízo das demais sansões 
administrativas cabíveis.
XII - Mau uso de viaturas que estejam sob responsabilidade do Fiscal de 
Trânsito e Transporte, sem prejuízo das demais sansões administrativas 
cabíveis.
XII - Agir com imprudência ou negligencia durante a realização de qualquer 
atividade, sem prejuízo das demais sansões administrativas cabíveis.
XIII – Permutar serviço sem autorização do Coordenador do Departamento 
de Fiscalização e Estatística de Trânsito, sem prejuízo das demais sansões 
administrativas cabíveis. 
XIV - Má utilização do uniforme, sem prejuízo das demais sansões 
administrativas cabíveis.
XV - Atraso na entrega de Autos de Infração que torne impossível seu 
cadastramento, sem prejuízo das demais sansões administrativas cabíveis.
XVI - Atraso na entrega de relatório semanal de atividades.

§1º – O valor da dedução da pontuação para cada caso mencionado neste 
artigo está descrita no anexo III deste Decreto.

§2º - Considera-se mau uso das viaturas: 
I - A falta de abastecimento. 
II - A falta de atenção com a troca de óleo.
III - A falta de atenção com o sistema elétrico.
IV - A falta de zelo com a limpeza da viatura.
V - As avarias que apontem como causa a negligencia, a imprudência ou a 
imperícia do condutor.
 
§3º – Durante a realização de cheque-list as alterações constatadas serão 
atribuídas ao ultimo condutor que utilizou a viatura e não realizou ou não 
apontou tais alterações em seu cheque-list.

§4º - Considera-se má utilização do uniforme a utilização do mesmo de 
forma diversa da padronizada pelo Coordenador do Departamento de 
Fiscalização e Estatística de Trânsito, sendo vedado ao Fiscal de Trânsito e 
Transporte, durante o serviço:
I – Usar barba, salvo o bigode.
II – Usar brinco, se do sexo masculino.
III – Usar cabelo grande, se do sexo masculino.
IV – Usar cabelo solto, se do sexo feminino.
V – Usar no uniforme, objetos ou acessórios não autorizados pelo 
Coordenador do Departamento de Fiscalização e Estatística de Trânsito.

Art. 13 – O Fiscal de Trânsito e Transporte designado para cargo de 
assessoramento técnico e função de confiança fará jus ao maior adicional 
de produtividade, respeitado o disposto no art. 37, XVI da CF.

Art. 14 - O Fiscal de Trânsito e Transporte que, no interesse da SMT, for 
designado para o exercício de serviços administrativos ou qualquer outro 
atípico à fiscalização fará jus ao maior adicional de produtividade.

Art. 15 – Entende-se por “Tarefa Especial” aquela determinada de 
forma expressa e escrita pelo Superintendente Municipal de Trânsito ou 
Coordenador do Departamento de Fiscalização e Estatística de Trânsito, 
que não constem dos itens descritos nos anexos I e II deste Decreto.

Art. 16 O Fiscal de Trânsito e Transporte deverá apresentar semanalmente 
relatório das atividades realizadas pelo mesmo até o 1º dia útil da semana 
subsequente.

Art. 17 - A aferição da pontuação obtida pelo Fiscal de Trânsito e 
Transporte será feita, mensalmente, pelo Coordenador do Departamento 
de Fiscalização e Estatística de Trânsito ou servidor por este determinado.

Art. 18 – O Fiscal de Trânsito e Transporte que se julgar prejudicado na 
avaliação do seu trabalho tem assegurado o direito de peticionar ao 

Superintendente Municipal de Trânsito para que este reveja o relatório 
de produtividade. Se os resultados forem favoráveis ao servidor, será 
considerado no mês subsequente.

Art. 19 - O desempenho e a consequente pontuação obtida pelo Fiscal 
de Trânsito e Transporte será critério preponderante para a concessão de 
dispensas, licenças remuneradas, escolha do período de férias e demais 
benefícios.

Art. 20 – Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.  

Art. 21 – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, aos 14 
dias do mês de Março do ano de 2013.

RENI FRANCO GARCIA
Prefeito Municipal – em exercício 

ANEXO I

Tabela de Pontuação Relativa ao Desempenho Regular de Fiscalização
Código Atividade Pontuação

01 Realização, mediante determinação do Superintendente Municipal de Trânsito ou 
Coordenador do Departamento de Fiscalização e Estatística de Trânsito, de vistoria 
com emissão, por escrito, de parecer relativo à interdição de vias.

10

02 Elaboração, mediante determinação do Superintendente Municipal de Trânsito ou 
Coordenador do Departamento de Fiscalização e Estatística de Trânsito, de parecer 
técnico relativo à implementação, retirada ou modificação de sinalização.

10

03 Realização de coleta de dados para fins estatísticos, mediante determinação do 
Superintendente Municipal de Trânsito ou Coordenador do Departamento de 
Fiscalização e Estatística de Trânsito.

10

04 Realização em blitzes. 15

05 Participação em ações coordenadas de fiscalização com as Polícias e demais órgãos 
fiscalizadores do Município, do Estado ou da União.

15

06 Controle de trafego de veículos em cruzamento dotado de sinalização semafórica 
quando o semáforo estiver apresentando defeitos por tempo igual ou inferior a 03h 
(três horas)

15 

Controle de trafego de veículos em cruzamento dotado de sinalização semafórica 
quando o semáforo estiver apresentando defeitos por tempo superior a 03h (três 
horas) consecutivas, comprovadas pela coordenação de departamento.

25

07 Realização de serviço de escolta ou batedor. 10

08 Controle de trafego de veículos durante a realização de obras ou implantação e 
manutenção da sinalização no local ou durante outros eventos por tempo igual ou 
inferior a 03h (três horas).

12

09 Controle de trafego de veículos durante a realização de obras ou implantação e 
manutenção da sinalização no local ou durante outros eventos por tempo superior 
a 03h (três horas) consecutivas, comprovadas pela coordenação de departamento.

22

10 Controle de trafego de veículos e fiscalização especial desenvolvida em frente de 
estabelecimento de ensino, mediante determinação do Superintendente Municipal 
de Trânsito ou Coordenador do Departamento de Fiscalização e Estatística de 
Trânsito

5

11 Lavratura de Auto de Infração feito por com a abordagem do condutor. 10

12 Lavratura de Auto de Infração feito nos termos do art. 280, §3º do CTB. 5

13 Lavratura de Termo de Remoção de Veículos. 5

14 Atendimento a ocorrências com a apresentação obrigatória das providências 
adotadas.

7

15 Realização de interdição ou sinalização de emergência em via 5

16 Realização de controle de pátio previsto em Escala de Serviço. 5

17 Permanência no serviço por tempo superior em uma hora ao determinado em 
Escala de Serviço.

5 por hora

18 Realização de fiscalização de taxista, mototaxistas, motofretistas, contêineres tira-
entulho, transporte escolar e transporte coletivo, com apresentação obrigatória de 
relatório específico da atividade.

15

19 Realização e controle da manutenção de viaturas que não estejam sob a 
responsabilidade do Fiscal de Trânsito, quando determinado pelo Superintendente 
Municipal de Trânsito ou Coordenador do Departamento de Fiscalização e Estatística 
de Trânsito.

15

20 Lavratura de Boletins de Ocorrência de Acidentes de Trânsito 15
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ANEXO II

Tabela de Pontuação Relativa ao Desempenho de outras Atividades
Código Atividade Pontuação

21 Entrega e retirada de notificações, ofícios e outros objetos. 5

22 Participação em processo judicial de interesse da SMT. 20

23 Participação, como perito, em processo administrativo 20

24 Participação como discente em cursos, palestras e reuniões. 5 por hora 

25 Participação como docente em cursos, palestras e seminários. 10 por 
hora 

26 Por participação em campanhas e projetos de Educação para o Trânsito. 15

27 Pela execução de tarefa especial determinada, de forma escrita, pelo 
Superintendente Municipal de Trânsito ou Coordenador do Departamento de 
Fiscalização e Estatística de Trânsito, devendo este documento ser anexado ao 
relatório semanal de atividades.

25

OBSERVAÇÃO: O Fiscal acumulará 5 pontos por cada local em que deixar ou retirar as correspondências ou 
objetos e não por unidade deixada ou retirada.

ANEXO III

Tabela de Dedução de Pontuação
Ocorrência Pontuação 

negativa

Auto de Infração feito por com a abordagem do condutor, anulado em virtude de erros no 
preenchimento.

10

Lavratura de Auto de Infração feito nos termos do art. 280, §3º do CTB. 5

Cometimento de Infração de Trânsito durante o serviço. 300

Atrasos injustificados ou reincidentes superiores a 5 minutos e inferiores a 15 minutos. 30

Atrasos injustificados ou reincidentes superiores a 15 minutos e inferiores a 30 minutos. 50

Atrasos injustificados ou reincidentes superiores a 30 minutos. 100

Saídas anteriores ao termino do expediente. 100

Falta ao serviço. 600

Atrasos injustificados a cursos, palestras e reuniões superiores a 5 minutos e inferiores a 15 
minutos.

30

Atrasos injustificados a cursos, palestras e reuniões superiores a 15 minutos e inferiores a 
30 minutos.

50

Atrasos injustificados a cursos, palestras e reuniões superiores a 30 minutos. 100

Ausência injustificada a cursos, palestras e reuniões. 200

Realização de atividades particulares durante o expediente. 100

Utilização de computadores, veículos e demais equipamentos da SMT para fins particulares. 200

Recusa injustificada a realização de tarefa determinada pelo Superintendente Municipal de 
Trânsito ou Coordenador do Departamento de Fiscalização e Estatística de Trânsito.

300

Não cumprimento de atividades constantes de programação elaborada pelo Coordenador do 
Departamento de Fiscalização e Estatística de Trânsito.

200

Permutar serviço sem autorização do Coordenador do Departamento de Fiscalização e 
Estatística de Trânsito

50

Cumprimento de forma precária de atividades constantes de programação elaborada pelo 
Coordenador do Departamento de Fiscalização e Estatística de Trânsito.

100

Mau uso de viaturas que estejam sob responsabilidade do Fiscal de Trânsito. 100

Agir com imprudência ou negligencia durante a realização de qualquer atividade. 100

Má utilização do uniforme. 50

Atraso na entrega de Autos de Infração que torne impossível seu cadastramento. 50

Atraso na entrega de relatório semanal de atividades. 10

___________________________________________________________

DECRETO Nº 149 DE 14 DE MARÇO DE 2013.

“Nomeia Comissão Permanente de Licitação e dá outras providências.”.

   O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, no uso de suas atribuições 
legais e,
 
 RESOLVE
 Art. 1º - Fica nomeada, nos termos do art. 51 e seguintes da Lei 
nº 8.666/93, a Comissão Permanente de Licitação, ficando composta pelos 
titulares e suplentes abaixo nominados e presidida pelo primeiro:

 TITULARES: 

1- JOÃO PEREIRA DE LIMA
2- MARCO POLO GUSMÂO WANDERLEY
3- ADALTO BARBOSA DE MAGALHÃES
SUPLENTES

1 – PEDRO HENRIQUE VILLA BARBOSA

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, Centro Administrativo, aos 14 dias 
do mês de Março do ano de 2013.

RENI FRANCO GARCIA
Prefeito Municipal – em exercício

___________________________________________________________

DECRETO N° 1.539, DE 28  DE DEZEMBRO DE 2012.

Nomeia Presidente e Vice-Presidente da Fundação Educacional de Jataí, e 
dá outras providências.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e,

 CONSIDERANDO  o disposto no Ofício 037/2012, firmado 
pelo Presidente da Fundação Educacional de Jataí,  noticiando a lista 
sêxtupla elaborada nos termos  do art. 15, § 3º, do Estatuto da Fundação 
Educacional;

 DECRETA:
 Art. 1º - Ficam nomeados, respectivamente,  para os Cargos de 
Presidente e Vice-Presidente  da Fundação Educacional de Jataí, biênio 
2013/2014,  os senhores:

Presidente: CHRISTIANO DE OLIVEIRA E SILVA;
Vice-Presidente: LEIZER FERNANDES MORAES.

 Art. 2º - 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 28 de Dezembro do ano de 2012.
 

HUMBERTO DE FREITAS MACHADO
Prefeito Municipal

Edital CPSPAD nº. 001/2013.

Citação de Funcionário para Compor Processo Administrativo-Disciplinar.

Pelo presente edital a Comissão Permanente de Sindicância e Processo 
Administrativo Disciplinar, instaurada pelo Decreto Municipal nº. 
030/2013, vem, por meio deste, citar o funcionário público ALTAMIRO 
SOARES PEREIRA, para que tome conhecimento de que foi instaurado 
procedimento ético-disciplinar em seu demérito, o qual possui o nº. 
4.975/2012, notadamente por suposta infração aos incisos LX e LXI do 
artigo 276 da Lei Municipal nº. 1.400/90, com pena prevista no artigo 
290 do mesmo diploma legal, devendo apresentar defesa escrita junto 
a Divisão de Recursos Humanos e dirigida a Comissão Permanente de 
Sindicância de Processo Administrativo Disciplinar, em duas vias, uma para 
ser juntada ao procedimento e a outra devolvida como cópia de entrega, 
tudo no prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação deste edital, 
salientando que com a defesa devem ser apresentadas todas as provas 
inerentes ao caso e arrolar testemunhas a serem ouvidas em audiência de 
instrução e julgamento a ser agendada oportunamente.
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A Divisão de Recursos Humanos localiza-se na sede administrativa deste 
Município, na Rua Itarumã, 355, Setor Santa Maria.

O Funcionário pode se representar por meio de advogado devidamente 
constituído, sendo, em caso de não apresentação da necessária defesa, 
será decretada a revelia e nomeado um curador especial para representá-
lo no procedimento, não se expedindo novas citações, intimações, 
notificações ou comunicados a Processada.

Por fim, o procedimento encontra-se a disposição solicitação de cópia 
digital, devendo tal requerimento ser feito expressamente a Comissão 
Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, sendo entregue o 
arquivo no formato “pdf” em até 02 (dois) dias úteis.

Jataí, 18 de março de 2012. 

Comissão Permanente de Sindicância

PORTARIA-GP Nº 015, DE 11 DE MARÇO DE 2013.

“PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE COMISSÃO MUNICIPAL PREPARATÓRIA DA 
5ª CONFERENCIAL MUNICIPAL DAS CIDADES.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:

Art.1º Nomear os seguintes integrantes que constituirão a comissão 
preparatória municipal para a 5ª conferencia das cidades:
• Tales Augusto Machado
• Rafael Alves Pinto Junior.
• Roberto Ferreira de Souza
• Roberto Lemos de Freitas Oliveira
• Luis Alberto Assis Carvalho

Art.2º Nomear o secretário de Obras e Planejamento Urbano Tales Augusto 
Machado para presidir a coordenação executiva da comissão preparatória.
Art.3º A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, aos 11 
dias do mês de Março de 2013.

HUMBERTO DE FREITAS MACHADO
Prefeito Municipal


