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PORTARIA SGP Nº. 516                                            

JATAÍ, 26 DE NOVEMBRO DE 2018.

“Nomeia servidor que nomina e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão é definido 
pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do artigo 14 e pelo artigo 
15, todos da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando que houve 
a apresentação da documentação exigida pelo artigo 23 da Lei 
Municipal nº. 1.400/90; Considerando que não subsiste nepotismo 
e nem cumulação indevida de cargos públicos, isto nos moldes da 
Constituição da República Federativa do Brasil;

RESOLVE

I – NOMEAR o senhor RICARDO DE ASSIS MORAIS no cargo de 
provimento em comissão de PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, 
Símbolo CDS-1, lotando-o no Gabinete do Prefeito – Procuradoria 
Geral, passando o mesmo a desempenhar suas funções no local 
aqui especificado.

II – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que seja efetivada a nomeação 
constante nesta Portaria.

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, surtindo efeitos partir de 01.12.2018, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 26 
dias do mês de novembro de 2018.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 514.                                          

 JATAÍ, 26 DE NOVEMBRO DE 2018.

“Exonera servidor que nomina e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão é definido 
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pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do artigo 14 e pelo artigo 15, 
todos da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando que a vacância 
de cargo somente ocorre com a exoneração, tal como determina o 
inciso VI do artigo 119 da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando 
que a definição de exoneração e as suas formas é prevista no artigo 
120, e seu parágrafo primeiro, da Lei Municipal nº. 1.400/90;

RESOLVE

I – EXONERAR, a pedido, o servidor LEONARDO MELO DO AMARAL 
do cargo de provimento em comissão de PROCURADOR GERAL 
DO MUNICÍPIO, Símbolo CDS-1, passando o mesmo a não mais 
pertencer aos quadros funcionais do Município.

II – DECLARAR a vacância do cargo constante no item I desta 
Portaria, isto para que surta seus jurídicos efeitos.

III – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que seja efetivada a exoneração 
constante nesta Portaria.

IV – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, surtindo efeitos a partir de 30.11.2018, revogando-se 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 26 
dias do mês de novembro de 2018.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 515.                                        

   JATAÍ, 26 DE NOVEMBRO DE 2018.

“Exonera servidor que nomina e dá outras providências”

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

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão é definido 
pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do artigo 14 e pelo artigo 15, 
todos da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando que a vacância 
de cargo somente ocorre com a exoneração, tal como determina o 
inciso VI do artigo 119 da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando 
que a definição de exoneração e as suas formas é prevista no artigo 
120, e seu parágrafo primeiro, da Lei Municipal nº. 1.400/90;

RESOLVE

I – EXONERAR, ex officio, o servidor RICARDO DE ASSIS MORAIS 
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do cargo de provimento em comissão de PROCURADOR GERAL 
SUBSTITUTO, Símbolo CDS-2, passando o mesmo a não mais 
pertencer aos quadros funcionais do Município.

II – DECLARAR a vacância do cargo constante no item I desta 
Portaria, isto para que surta seus jurídicos efeitos.

III – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que seja efetivada a exoneração 
constante nesta Portaria.

IV – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, surtindo efeitos a partir de 30.11.2018, revogando-se 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 26 
dias do mês de novembro de 2018.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 517.   

JATAÍ, 27 DE NOVEMBRO DE 2018. 

“Revoga portaria de cessão de Servidor que se menciona, o 
recepciona e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, nos usos de 
suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO que o Ofício nº 084/2018/ASSDRH do Tribunal 
de Justiça do Estado de Goiás devolveu o servidor José Santos 
Constantino pelos motivos lá expostos.

CONSIDERANDO que a cessão de servidor é de interesse do órgão 
requisitante, sendo que não mais subsistindo tal interesse o mesma 
é devolvido à origem.

CONSIDERANDO que o deslocamento do servidor não gera direito 
à permanência no cargo do órgão cessionário.

RESOLVE

I - REVOGAR a Portaria RH nº. 519/17 de 11 de dezembro de 
2017, a qual cedeu o servidor José Santos Constantino ao Tribunal 
de Justiça do Estado de Goiás, em específico junto à Comarca de 
Serranópolis.

II - DETERMINAR o regresso imediato do servidor José Santos 
Constantino ao seu cargo de origem, qual seja: Fiscal de Trânsito e 
Transporte I, devendo ser considerada como ausência ao trabalho 
os dias em que o mesmo não comparecer para desempenhar seus 
auspícios.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
efeitos a partir de 28.11.2018, revogando-se as disposições em 

contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo 
Municipal, aos 27 dias do mês de novembro de 2018.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal


