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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DESPACHO Nº 16/2019

Processo n°: 15135/2019
Assunto: Auto de Infração nº 0752/2019
Interessado: LEONARDO FERREIRA DE MELO -  ESPOLIO / JOSE 
MOREIRA DE SOUZA

Considerando que o contribuinte acima identificado foi procurado 
pela Gerência do Contencioso Fiscal, e Correios que fizeram várias 
tentativas para entrega da notificação supra, não obtendo sucesso.
 Considerando que à Fazenda Pública cabe o dever de buscar todos 
os meios de possibilitar o exercício da ampla defesa;

RESOLVE:

A Gerência do Contencioso Fiscal informa que em virtude de que 
o contribuinte não foi notificado do auto de infração n°0752/2019, 
presente às fls. 05 do referido processo, resolve anular o termo de 
revelia, o parecer, a decisão, a notificação. Procedendo novamente 
a notificação do auto de infração e posterior reabertura do prazo 
para defesa, e então o processo seguirá normalmente.

Jataí, 02 de outubro de 2019.

LARA CRISTINA MORÃO AZEREDO
CHEFE DA JUNTA DE JULGAMENTO EM 1ª INSTÂNCIA

CONTENCIOSO FISCAL- Mat. 8394

OFÍCIOS

Oficio n°064/2019                                                               

  Jataí GO, 02 de Outubro de 2019.

Notificação de Liberação de Recursos Federal

O Município de Jataí-GO, nos termos do art. 2º da lei Federal nº 
9.452 de 20/03/97, notifica a comunidade, os partidos políticos, 
sindicatos dos trabalhadores e as entidades empresariais a 
liberação dos seguintes recursos federais: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ

Data do Crédito Origem Conta Bancária Valor (R$)

02/10/2019 PNATE 28628-1 14.103,60
 
Atenciosamente, 

Clenia Severino Lima
Tesoureira
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DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO LEI Nº 3.379  DE 26/02/2013

PÁG. 01

CERTIDÕES

CERTIDÃO DE AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
QUANTO À CLASSIFICAÇÃO FINAL.

A Comissão Gestora do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria 
de Desenvolvimento Social e Cidadania, instituída pelo Decreto 
nº. 3.487/19, vem, para todos os fins que se fizerem necessários, 
CERTIFICAR que a publicação do resultado final da avaliação de 
títulos, se deu em 26 de setembro de 2019, iniciando-se o prazo 
para interposição de recursos na data de 27 de setembro de 2019, 
findando-se o lapso temporal em 01 de outubro de 2019, sendo 
que transpassado o prazo de interposição, tal procedimento não foi 
levado a efeito por qualquer pessoa, motivo pelo qual o resultado 
final da avaliação de títulos se convalidaram.

Jataí, 02 de outubro de 2019.

SORAYA RODRIGUES DE OLIVEIRA PEREIRA
Presidente

LAIZ FERREIRA DE MIRANDA
Vice-Presidente.

ANA PAULA DE OLIVEIRA GONÇALVES
Membro

ANA PAULA DE JESUS VILARINHO
Membro

ALAN KARDEC FRANCO DA COSTA NETO
Membro

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ADITIVO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa abaixo descrita para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerência de Contratos, com 
a finalidade de assinar seu respectivo Aditivo Nº 06 referente ao 
Contrato nº 423/2017, Concorrência 02/2017. Informa ainda, que 
o não comparecimento acarretará em sanções e medidas cabíveis 
em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

PAVIECON ENGENHARIA, 
CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES 
EIRELI

21.647.256/0001-65 Aditivo Nº 06, 
Contrato 423/2017

 Jataí – GO, 01 de outubro de 2019.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 
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ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 89.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita da aquisição de materiais de expediente, por intermédio 
do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa NEUDES OLIVEIRA DE JESUS, 
inscrita no CNPJ sob o n. 07.563.511/0001-60, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida regularidade 
fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, 
das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas 
e certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de materiais de expediente, 
destina-se à utilização na Seção de Apoio Administrativo – SAAd, 
visando o respectivo prosseguimento em atividades de apoio 
a atividade fim da corporação, como emissão de documentos 
pertinentes ao desenvolvimento das atribuições constitucionais 
da corporação, bem como de outras, que pela natureza e 
complexidade, guardem relação com o desenvolvimento das 
respectivas ações. A presente contratação está registrada no 
processo administrativo n. 9772/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a aquisição 
de materiais de expediente, conforme descrição abaixo, visando 
atender o 13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

N. Ord. Quant. Discriminação Valor 
Unitário

Valor Total

01 15 MARCA TEXTO R$ 2,00 R$ 30,00

02 01 TESOURA GRANDE R$ 13,75 R$ 13,75

03 02 PAPEL A-4 R$ 190,00 R$ 380,00

04 10 GRAMPO 26/6 R$ 4,00 R$ 40,00

05 05 GRAMPEADOR PEQUENO R$ 12,00 R$ 60,00

06 05 ETIQUETA FOLHA A-4 R$ 1,00 R$ 5,00

07 02 ELÁSTICO P/ DINHEIRO 100G R$ 4,50 R$ 9,00

08 01 CANETA AZUL CX R$ 38,00 R$ 38,00

09 01 CANETA PRETA CX R$ 38,00 R$ 38,00

10 15 NOTA COLE R$ 4,00 R$ 60,00

11 03 CLIPE GALV. PEQUENO R$ 9,00 R$ 27,00

12 10 PORTA CLIPE E CANETA UN R$ 7,20 R$ 72,00

13 10 PRANCHETA UN R$ 4,80 R$ 48,00

14 05 ESTILETE LARGO UN R$ 2,50 R$ 12,50

15 05 COLA BASTÃO UN R$ 6,50 R$ 32,50

16 05 PINCEL ATÔMICO AZUL UN R$ 2,00 R$ 10,00

17 05 PINCEL ATÔMICO PRETO UN R$ 2,00 R$ 10,00

18 05 PINCEL ATÔMICO VERMELHO 
UN

R$ 2,00 R$ 10,00

19 02 PINCEL QUADRO BRANCO 
AZUL UN

R$ 3,00 R$ 6,00

20 02 PINCEL QUADRO BRANCO 
PRETO UN

R$ 3,00 R$ 6,00

21 02 PINCEL QUADRO BRANCO 
VERM. UN

R$ 3,00 R$ 6,00

22 05 APONTADOR C/ 
RESERVATÓRIO

R$ 3,85 R$ 19,25

TOTAL R$ 933,00

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa NEUDES OLIVEIRA DE JESUS, com endereço à avenida Rio 
Claro, n. 990, Centro, Jataí - GO, nos termos da proposta comercial, 
apresentada pelo respectivo fornecedor, com um valor total de R$ 
933,00 (novecentos e trinta e três reais). 

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 07 de março de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 015.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE COMPONENTES E MATERIAIS DE 
INFORMÁTICA.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º 
BBM, necessita de contratação de empresa especializada no 
fornecimento de 02 (dois) cabos de dados com conexão usb, por 
intermédio do Fembom Jataí.
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CONSIDERANDO que a empresa JOÃO HENRIQUE ROSA CABRAL 
, inscrita no CNPJ sob o n. 11.740.270/0001-55, apresentou 
orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de 02 (dois) cabos de dados 
com conexão usb, destina-se a utilização em procedimento de 
recarga e transmissão de dados, quando da utilização de sistemas 
operacionais e administrativos utilizados pelo Corpo de Bombeiro 
Militar do Estado de Goiás - CBMGO. A presente contratação está 
registrada no processo administrativo n. 18727/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para o fornecimento 
de 02 (dois) cabos de dados com conexão usb, visando atender o 
13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa JOÃO HENRIQUE ROSA CABRAL, com endereço à avenida 
Rio Claro, n. 891, Vila Santa Maria, Jataí – GO, nos termos da 
proposta de fornecimento, apresentada pelo referido fornecedor, 
com um valor total de R$ 70,00 (setenta reais).

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 07 de junho de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 45.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE APARELHO DE TELEFONE FIXO.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita da aquisição de aparelho telefônico, por intermédio do 
Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa MARILEI DA SILVA – ME, inscrita 

no CNPJ sob o n. 19.854.630/0001-51, apresentou orçamento 
de menor valor, estando em conformidade com a solicitação 
em pauta, bem como demonstrou a devida regularidade fiscal, 
mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, das 
fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas e 
certificado de regularidade de FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de 01 (um) aparelho telefônico, 
destina-se à utilização em sala de funcionamento da Seção 
Contra Incêndio e Pânico – SECIP, visando dar continuidade aos 
atendimentos ao público externo e interno, atinente às atividades 
de inspeções técnicas e análise de projetos realizadas pelo 13º BBM. 
A presente contratação está registrada no processo administrativo 
n. 31489/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a aquisição de 
01 (um) aparelho de telefone fixo, visando atender o 13º Batalhão 
Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da Empresa 
MARILEI DA SILVA – ME, com endereço à Praça da Bandeira, n. 4, 
Centro, Jataí - GO, nos termos da proposta comercial, apresentada 
pelo respectivo fornecedor, com um valor total de R$ 117,00 (cento 
e dezessete reais). 

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 24 de junho de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

TERMO COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE JATAÍ E O MUNICÍPIO DE SERRANÓPOIS, VISANDO O 
CUMPRIMENTO DE AÇÕES PARA TAPA BURACO DA RODOVIA GO-
184 JATAI SENTIDO SERRANÓPOLIS E OUTROS

O MUNICÍPIO DE JATAÍ, pessoa jurídica de direito público interno 
com sede nesta cidade na Rua Itarumã nº. 355, Centro, inscrito 
no CNPJ sob o n°. 01.165.729/0001-80, neste ato representado 
por seu Prefeito Municipal, VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ, brasileiro, 
solteiro, residente e domiciliado nesta cidade, portador da carteira 
de identidade civil nº 3161780 SSP/GO, inscrito no CPF(MF) nº 
777.584.391-87 e o MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS, pessoa jurídica 
de direito público interno com sede na Av. Ramiro Teixeira, nº 01, 
Centro, na cidade de Serranópolis, CEP: 75820-000, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal TÁRCIO DUTRA, brasileiro, 
casado, agente político, residente e domiciliado em Serranópolis, 
portador da carteira de identidade civil nº 3320396 SSP/GO e 
inscrito no CPF sob o nº 762.205.321-04, celebram um Termo de 
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Convênio ou Termo de Cooperação Técnica, em conformidade com 
as normas legais vigentes, mediante cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Termo de Cooperação tem por finalidade a execução 
das ações que possibilitam a recuperação e manutenção de 
trechos críticos da rodovia GO-184, sendo que a Agência Goiana de 
Infraestrutura e Transportes – GOINFRA – fornecerá até 45 (quarenta 
e cinco) toneladas de massa asfáltica tipo PMF ao Município de 
Jataí, o qual utilizará dos equipamentos para manutenção da 
rodovia, e em contrapartida, o Município de Serranópolis buscará 
o material para implementação do trabalho, tendo em vista a 
necessidade de recomposição asfáltica nos trechos objeto deste 
convênio, diante da precariedade.

Ainda, tem como finalidade a construção da Ponte do Eliseu, na 
divisa do Município de Serranópolis com o Município de Jataí, 
bem como da Ponte Aroeira, a qual possibilita o escoamento da 
produção agropecuária para o Município de Jataí. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES 

As partes comprometem-se a atuar coordenadamente, respeitando 
cada qual às obrigações abaixo estabelecidas.

2.1- Consistem em obrigações do Município de Jataí

I – Fornecer a mão de obra e maquinário para a recuperação e 
manutenção dos trechos da rodovia GO-184, cabendo a GOINFRA 
a fiscalização para o devido cumprimento das obrigações previstas 
no presente termo.
II – Construir os cabeçalhos da ponte do Eliseu, na divisa entre o 
Município de Serranópolis e o Município de Jataí;
III – Realizar terraplanagem de 2 km no Município de Serranópolis;
IV – Fornecer uma máquina retroescavadeira para a construção da 
Ponte Aroreira.

2.2 Constituem em obrigações do Município de Serranópolis

I – Buscar a massa asfáltica fornecida pela GOINFRA, objetivando 
a recuperação e manutenção de trechos da rodovia GO-184, 
deixando o material na frente de trabalho;
II - Construir a Ponte do Eliseu, na divisa entre o Município de 
Serranópolis e o Município de Jataí; 
III – Construir a Ponte Aroeira, a qual possibilita o escoamento da 
produção agropecuária para o Município de Jataí. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO 

Os Serviços de tapa buraco serão executados pelo Município de 
Jataí em cooperação com a Agência Goiana de Infraestrutura e 
Transportes, também denominada GOINFRA.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS OU DO ÔNUS 

O presente ajuste não importa transferência de recursos. Todavia, 
em caso de eventuais despesas, essas correrão por conta dos 
créditos orçamentários de cada partícipe. 

CLÁUSULA QUINTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente Termo reger-se-á, no que couber, pelas disposições 
previstas no artigo 116 da Lei nº 8.666/1993, bem como artigos 55 
a 70 da Lei nº 17.928/2012. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

O presente Termo de Cooperação Técnica terá vigência a partir da 
data de sua assinatura até 22 de dezembro de 2019.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO 

Este Termo poderá ser alterado em qualquer de suas cláusulas e 
disposições, exceto quanto ao seu objeto, mediante Termo Aditivo, 
de comum acordo entre as partes, desde que tal interesse seja 
manifestado, previamente, por escrito.
 
CLÁUSULA OITAVA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 

8.1 - A denúncia ou rescisão deste Termo poderá ocorrer a qualquer 
tempo, por iniciativa de qualquer um dos partícipes, mediante 
notificação com justificativa, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias. 

8.2 - O presente Termo poderá ser alterado por meio de Termo 
Aditivo, exceto quanto ao seu objeto. 

8.3 - A eventual rescisão deste Termo não prejudicará a execução 
de atividades previamente acordadas entre as partes, já iniciadas, 
os quais manterão seu curso normal até sua conclusão. 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

O presente Termo deverá ser publicado no Diário Oficial do 
Município para sua eficácia, conforme disciplina o artigo 6º, XIII da 
Lei 8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO GESTOR E FISCAL

Fica designado o Secretário de Desenvolvimento Rural Vicente José 
Mantelli, CPF nº 090.413.540-34, para atuar como gestor e fiscal 
do presente ajuste por parte do Município de Jataí – GO, e, o Sr. 
Milton Vaz Tosta, CPF:  554.167.054-34, Secretário Municipal de 
Transportes, para atuar como gestor e fiscal do respectivo convênio 
por parte do Município de Serranópolis – GO.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

Fica eleito o foro da comarca de Jataí para dirimir quaisquer 
dúvidas, controvérsias, casos omissos ou questões suscitadas na 
execução deste Termo que não possam ser dirimidas amigável e 
administrativamente.

Por estarem de pleno acordo com as cláusulas e condições 
expressas neste Termo de Cooperação, os partícipes o firmam em 
2 (duas) vias de igual e forma, para que produzam os efeitos legais. 

Jataí, 22 de agosto de 2019. 

   
Vinícius de Cecílio Luz                                                      

Prefeito do Município de Jataí
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Tárcio Dutra
Prefeito Municipal de Serranópolis

Testemunhas:
Nome: _____________________________________
RG:
CPF:
Nome: _____________________________________
RG:
CPF:

PORTARIA SGP Nº 405                                 

 JATAÍ, 24 DE SETEMBRO DE 2019.

“Declara vacância do cargo que menciona e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, em vista do inciso VI e IX do artigo 60 e da alínea 
“a” do inciso II do artigo 83, todos da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que a aposentadoria enseja a vacância do cargo 
de provimento efetivo, isto nos termos do inciso V do artigo 119 
da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90; que a abertura da vaga 
ocorre quando da publicação do ato de aposentadoria, tal qual 
determina o inciso I do artigo 121 da Lei Ordinária Municipal nº. 
1.400/90; que a aposentadoria é um direito do servidor público 
municipal, este previsto no inciso XVI do artigo 75 da Lei Orgânica 
do Município; e que as hipóteses de aposentadoria estão previstas 
no artigo 233 da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90;

CONSIDERANDO a aposentadoria voluntária por tempo de 
contribuição concedida ao servidor CARLOS ROBERTO RIBEIRO 
PINHO, esta convalidada por meio da Portaria nº. 059/2019 do 
Jataí-Previ;

RESOLVE:

I - DECLARAR, na conformidade da legislação municipal vigente, a 
vacância do cargo de FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS II, TAB.6-B, 
ocorrida em virtude do gozo de benefício previdenciário advindo 
do tempo de contribuição do servidor CARLOS ROBERTO RIBEIRO 
PINHO.

II - DECLARAR, nos termos da lei, que a abertura da vaga do cargo 
mencionado no artigo retro se dará na data da publicação do ato 
concessivo da aposentadoria.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.09.2019, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo 
Municipal, aos 24 dias do mês de setembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº 406

JATAÍ, 24 DE SETEMBRO DE 2019.

“Declara vacância do cargo que menciona e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, em vista do inciso VI e IX do artigo 60 e da alínea 
“a” do inciso II do artigo 83, todos da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que a aposentadoria enseja a vacância do cargo 
de provimento efetivo, isto nos termos do inciso V do artigo 119 
da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90; que a abertura da vaga 
ocorre quando da publicação do ato de aposentadoria, tal qual 
determina o inciso I do artigo 121 da Lei Ordinária Municipal nº. 
1.400/90; que a aposentadoria é um direito do servidor público 
municipal, este previsto no inciso XVI do artigo 75 da Lei Orgânica 
do Município; e que as hipóteses de aposentadoria estão previstas 
no artigo 233 da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90;

CONSIDERANDO a aposentadoria voluntária por tempo de 
contribuição concedida à servidora NEURACI AUGUSTA FERREIRA, 
esta convalidada por meio da Portaria nº. 060/2019 do Jataí-Previ;

RESOLVE:

I - DECLARAR, na conformidade da legislação municipal vigente, a 
vacância do cargo de PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO-CLASSE IV, 
TAB.6-M, ocorrida em virtude do gozo de benefício previdenciário 
advindo do tempo de contribuição da servidora NEURACI AUGUSTA 
FERREIRA.

II - DECLARAR, nos termos da lei, que a abertura da vaga do cargo 
mencionado no artigo retro se dará na data da publicação do ato 
concessivo da aposentadoria.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.09.2019, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo 
Municipal, aos 24 dias do mês de setembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº 407                                 

 JATAÍ, 24 DE SETEMBRO DE 2019.

“Declara vacância do cargo que menciona e dá outras providências”.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, em vista do inciso VI e IX do artigo 60 e da alínea 
“a” do inciso II do artigo 83, todos da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que a aposentadoria enseja a vacância do cargo 
de provimento efetivo, isto nos termos do inciso V do artigo 119 
da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90; que a abertura da vaga 
ocorre quando da publicação do ato de aposentadoria, tal qual 
determina o inciso I do artigo 121 da Lei Ordinária Municipal nº. 
1.400/90; que a aposentadoria é um direito do servidor público 
municipal, este previsto no inciso XVI do artigo 75 da Lei Orgânica 
do Município; e que as hipóteses de aposentadoria estão previstas 
no artigo 233 da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90;

CONSIDERANDO a aposentadoria por invalidez concedida à 
servidora RAUILDA BATISTA SANTANA, esta convalidada por meio 
da Portaria nº. 063/2019 do Jataí-Previ;

RESOLVE:

I - DECLARAR, na conformidade da legislação municipal vigente, 
a vacância do cargo de GARI, TAB.1, ocorrida em virtude do gozo 
de benefício previdenciário advindo da invalidez da servidora 
RAUILDA BATISTA SANTANA.

II - DECLARAR, nos termos da lei, que a abertura da vaga do cargo 
mencionado no artigo retro se dará na data da publicação do ato 
concessivo da aposentadoria.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.09.2019, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo 
Municipal, aos 24 dias do mês de setembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 708                                          

   JATAÍ, 26 DE SETEMBRO DE 2019.

“Concede gratificação de titularidade aos servidores que menciona, 
com seus respectivos patamares, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais, com fulcro nos incisos VI e IX dói artigo 
60 e alínea “a” do inciso II do artigo 83, todos da Lei Orgânica do 
Município, e

CONSIDERANDO que os Profissionais da Educação elencados no 
item II desta Portaria, conforme o artigo 82 da Lei nº. 2.822/07, 
se qualificaram e/ou se aprimoraram, bem como preencheram os 
requisitos previstos nos parágrafos do dispositivo legal aqui citado e 
nos parágrafos do artigo 83 do mesmo diploma normativo, subsiste 
o direito de serem agraciados com a gratificação de titularidade;

CONSIDERANDO os percentuais previstos nos incisos do artigo 83 
da Lei nº. 2.822/07, os quais delimitam o patamar da gratificação 
de acordo com o curso realizado;

CONSIDERANDO os requerimentos protocolados, estes 
acompanhados das respectivas documentações, pelos servidores 
nominados no item II desta Portaria;

CONSIDERANDO que a gratificação de titularidade faz parte das 
políticas de valorização do magistério;

RESOLVE:

I – CONCEDER gratificação de titularidade aos servidores 
mencionados no item II desta Portaria, isto com as suas respectivas 
porcentagens, estas que devem ser calculadas com base no 
vencimento dos Profissionais da Educação.

II – ESTABELECER o seguinte quadro de concessão da gratificação 
de titularidade, isto com os respectivos percentuais.

 Servidor Porcentagem

ADRIANA DE ASSIS LEAO 30%

ALLYNE PATRICIA SOUZA REZENDE 30%

CRISTIANO PEREIRA DIAS 30%

DANILO PRADO ASSIS 30%

ITELVINA GOMES SOARES 30%

IVANA LEMES FERREIRA 30%

JOSIANE MARTINS DA SILVA 30%

KERLEY APARECIDA ASSIS CHAVES 15%

MAIRA SABRINA VIEIRA DIAS 30%

NEIVA FIRMIANO DE ASSIS 30%

SEBASTIANA FERREIRA DE OLIVEIRA 30%

SIMONE SOUZA DE MORAES SILVA 30%

SIMONE WEILA DA SILVA RIZZARDI 30%

SUEIDE SOUSA SILVA 30%

SUELMA CAMPOS 30%

III – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
implemente, na remuneração dos servidores individualizados no 
item II desta Portaria, as porcentagens lá estabelecidas.

IV – DETERMINAR que a gratificação de titularidade integre 
a remuneração dos servidores constantes no item II desta 
Portaria, isto para efeitos legais de férias, licenças e afastamentos 
remunerados, bem como que seja incorporada ao vencimento 
para efeito de aposentadoria e disponibilidade.

V – Esta Portaria SGP nº 708/19 entra em vigor na data de sua 
publicação, surtindo efeitos a partir de 01.10.2019, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 26 
dias do mês de setembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal
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Superintendência de Comunicação


