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LEI Nº 4.183, DE 30 DE ABRIL DE 2020.

“Altera a Lei 3.111/2010, e dá outras providências.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, aprovou 
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O inciso II do art. 4º da Lei 3.111/2010 passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º. (...) 
II - Sistema de aquecimento solar, o sistema que realize o 
aquecimento de água através da utilização de energia 
solar captada e/ou sistema fotovoltaico, que consiste na 
conversão da energia solar diretamente para energia 
elétrica. ”

Art. 2º. Os demais artigos permanecem inalterados.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro 
Administrativo, aos 30 dias do mês de abril do ano de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

LEI Nº 4.184, DE 30 DE ABRIL DE 2020.

“Dispõe sobre a introdução de texto explicativo nos Carnês 
de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) sobre os 
direitos à isenção deste imposto nos casos previstos em Lei 
e dá outras providências.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, aprovou 
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica estabelecido, no Município de Jatai, a 
introdução de texto nos Carnês de IPTU (Imposto Predial 
e Territorial Urbano), contendo informações pertinentes, 
bem como os requisitos legais necessários para a isenção 
nos termos do Art. 42 do Código Tributário do Município.

Parágrafo único. O texto a que se refere o Art. 1º deverá 
conter as informações necessárias para que o contribuinte 
tome conhecimento da possibilidade de se enquadrar na 
isenção prevista em Lei, contendo texto explicativo sobre 
o procedimento para solicitação da isenção, bem como os 
requisitos legais.

Art. 2º. As despesas decorrentes com a presente Lei 
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decorrerão por conta de verbas próprias do orçamento 
vigente, suplementadas se necessário.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro 
Administrativo, aos 30 dias do mês de abril do ano de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA D E LICITAÇÃO Nº 09/2020
Proc. nº 12.492/2020

OBJETO: Declara inexigível a realização de procedimento 
licitatório para  contratar diretamente a prestação dos serviços 
públicos de fornecimento de energia elétrica para a prefeitura 
Municipal de Jataí – GO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso 
de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do 
Art. 24, XXII, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e 
suas modificações posteriores;

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí 
pretende contratar diretamente a prestação dos serviços 
públicos fornecimento de energia elétrica, nos termos do 
Art. 24, XXII, da Lei nº 8.666/93.

CONSIDERANDO a necessidade de contratação direta da 
ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS S.A, para o fornecimento de 
energia elétrica para as secretarias e superintendências da 
Prefeitura de Jataí atendidas pela concessionária;

CONSIDERANDO os preços cobrados pela concessionária 
encontram-se justificados, porquanto são tabelados, 
tratando-se, pois, de condições uniformes e indiscutíveis de 
contratação, nos termos das tabelas tarifárias oficiais para 
todo o Estado de Goiás;

CONSIDERANDO que a previsão legal contida no inciso 
XXII do Artigo 24 da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 
1993, tornando dispensada a licitação na contratação 
de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás 
natural com concessionário, permissionário ou autorizado, 
segundo as normas da legislação específica:

CONSIDERANDO que no caso a atividade de geração de 
energia elétrica foi aberta à competição, inclusive com 
algumas hipóteses de descaracterização de serviço público. 
A transmissão de energia elétrica continua a ser um 
serviço público sob regime de monopólio. A distribuição 
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é reconhecida como serviço público, mas com crescente 
abertura à competição, o que é incrementado por meio de 
atividades específicas de comercialização. 

RATIFICA:

1)Tendo em vista o disposto no artigo Art. 24, XXII, da Lei nº 
8.666/93 RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO para a contratação 
da concessionária ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS S.A inscrita no CNPJ 
de nº 01.543.032/0001-04. 
2)Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 HOMOLOGO o processo 
administrativo e ADJUDICO o objeto contratual: prestação dos 
serviços públicos de fornecimento de energia elétrica.
3)Valor estimado da contratação: 8.830.000,00 (oito milhões 
oitocentos e trinta mil reais). 
4)Seja a presente declaração de Inexigibilidade de Licitação 
publicada nos órgãos oficiais em conformidade com exigências da 
legislação de regência. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, aos 29 dias do 
mês de abril de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2020
Proc. nº 12.479/2020

OBJETO: Declara dispensável a realização de procedimento 
licitatório para contratação da concessionária ENEL DISTRIBUIÇÃO 
GOIÁS S.A para prestar serviços de fornecimento de energia 
elétrica para o PROCON Municipal de Jataí. 

O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado 
de Goiás, no uso de suas atribuições legais e, especialmente 
nos termos do Art. 24, XXII da Lei nº 8.666/93, de 21 de 
junho de 1.993, e suas modificações posteriores;

CONSIDERANDO que o Fundo Municipal de Defesa do 
Consumidor pretende contratar diretamente a prestação 
dos serviços públicos de fornecimento de energia elétrica 
para o PROCON, nos termos do Art. 24, XXII, da Lei nº 
8.666/93.

CONSIDERANDO a contratação justifica-se devido à 
natureza essencial dos serviços, propiciando o fornecimento 
de energia elétrica para o PROCON, imprescindíveis 
ao funcionamento desta Secretaria, visto ainda que a 
empresa ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS S.A, é a única empresa 
no município de Jataí que presta os referidos serviços 
para a administração pública, conforme levantamento 
do Departamento de Compras, o que torna inviável a 
competição nos termos do Art. 24, XXII, da Lei nº 8.666/93;

CONSIDERANDO os preços cobrados pelas empresas 
encontram-se justificados, porquanto são tabelados, 
tratando-se, pois, de condições uniformes e indiscutíveis de 

contratação.

CONSIDERANDO que a previsão legal contida no Art. 24, XXII 
da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, tornando inexigível 
a licitação para aquisição de materiais, equipamentos, 
ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, 
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada 
a preferência de marca, devendo a comprovação de 
exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo 
órgão de registro do comércio do local em que se realizaria 
a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação 
ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes:

RESOLVE:

Declarar dispensável a licitação para contratação direta da ENEL 
DISTRIBUIÇÃO GOIÁS S.A, inscrita no CNPJ: 01.543.032/0001-04, 
para fornecimento de energia elétrica para o PROCON, nos termos 
do termo de adesão apresentado pela concessionária, mediante 
faturamento mensal, nas tarifas oficiais aprovadas pela AGR – 
Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 
Públicos. VALOR ESTIMADO: 9.000,00 (nove mil reais).

Jataí - GO, 28 de abril de 2020.

Mauro Sérgio Mota de Souza
Diretor Executivo do Procon de Jataí

Gestor do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor
_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
07/2020
Proc. nº 12.493/2020

OBJETO: Declara inexigível a realização de procedimento 
licitatório para  contratar diretamente a prestação dos serviços 
públicos de saneamento básico (água e esgoto) para a prefeitura 
Municipal de Jataí – GO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso 
de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do 
Art. 25, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores;

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí 
pretende contratar diretamente a prestação dos serviços 
públicos fornecimento de água tratada/esgoto, nos termos 
do artigo 25, da Lei nº 8.666/93.

CONSIDERANDO a contratação justifica-se devido à natureza 
essencial dos serviços, propiciando o fornecimento de água 
tratada/esgoto para a Prefeitura de Jataí, imprescindíveis 
ao funcionamento desta Secretaria e suas unidades, visto 
ainda que a empresa tem a exclusividade dos serviços no 
Município de Jataí, em razão do contrato de programa 
celebrado entre o Município e a SANEAGO, nos termos do 
caput do artigo 25, da Lei nº 8.666/93

CONSIDERANDO os preços cobrados pela concessionária 
encontram-se justificados, porquanto são tabelados, 
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tratando-se, pois, de condições uniformes e indiscutíveis de 
contratação, nos termos das tabelas tarifárias oficiais para 
todo o Estado de Goiás;

CONSIDERANDO que a previsão legal contida no caput 
do Artigo 25 a Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, 
tornando inexigível a licitação para aquisição de materiais, 
equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por 
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, 
vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de 
exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo 
órgão de registro do comércio do local em que se realizaria 
a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação 
ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes:

RATIFICA:

1)Tendo em vista o disposto no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93 
RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para a contratação da 
concessionária SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO inscrita no 
CNPJ de nº 01.616.929/0001-02. 
2)Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 HOMOLOGO o processo 
administrativo e ADJUDICO o objeto contratual: prestação dos 
serviços públicos de fornecimento de fornecimento de água 
tratada/esgoto. 
3)Valor estimado da contratação: 1.650.000,00 (um milhão 
seiscentos e cinquenta mil reais). 
4)Seja a presente declaração de Inexigibilidade de Licitação 
publicada nos órgãos oficiais em conformidade com exigências da 
legislação de regência. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, aos 28 dias do 
mês de abril de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 05

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA E 
COPOS DESCARTÁVEIS.”

O Diretor Executivo do Jataí - Previ, 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 Fundo Municipal de Previdência Social dos 

Servidores de Jataí necessita contratar empresa especializada no 
fornecimento de papel toalha e copo descartáveis, por meio Fundo 
Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa J.T. TOSTA, inscrita no CNPJ sob 
o nº 00.746.849/0001-09 apresentou orçamento de menor preço, 
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 a aquisição dos materiais de limpeza e higiene visa 
manter a assepsia no ambiente, diante do grande fluxo de pessoas, 
evitando a proliferação de vírus d bactérias dentro do espaço de 
funcionamento da Sede do Fundo municipal de Previdência social 
do Servidores de Jataí. Além disso procura proporcionar uma 
estrutura mais adequada a manutenção da limpeza, aquisição está 
registrada no processo administrativo nº 10.688/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação de 
empresa especializada no fornecimento de papel toalha e copos 
descartáveis, para atender ao Fundo Municipal de Previdência 
Social dos Servidores de Jataí.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa J.T. TOSTA, com endereço na Rua Capitão Serafim de 
Barros, nº 1.881, Setor Santa Maria, Jataí - GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais). Conforme 
segue:

Data: Critério de 
Julgamento: 
Preço global

Ordem de Fornecimento: 1831/2020 Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ

1 J.T. TOSTA  00.746.849/0001-09
 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES DE 
PRODUTOS/SERVIÇOS

J.T. TOSTA

VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 5,00 CAIXA 189265 - COPO 
DESCARTÁVEL 200ML

R$ 59,80 R$ 299,00

2 2,00 FD 54282 - PAPEL TOALHA R$ 44,50 R$ 89,00

VALOR TOTAL R$ 388,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
J.T. TOSTA R$ 388,00

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

Jataí, 04 de maio de 2020.

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

Altamiro Moreira de Souza
Diretor Executivo Jataí-Previ
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ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 30

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ADUBO NPK E 
CUPINICIDA LÍQUIDO.”

O Secretário da Fazenda da Prefeitura de 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 a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no fornecimento de adubo e 
cupinicida líquido, por meio do Secretaria Municipal de Esportes 
e Turismo.

CONSIDERANDO que a empresa AGROPECUÁRIA JATAÍ LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 37.869.336/0001-03 apresentou 
orçamento de menor preço, 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 a solicitação de insumos para adubação e veneno 
para controle de pragas dos gramados dos campos existentes nos 
Bairros espalhados pela cidade totalizando uma quantidade de 8 
(oito) campos, além dos campos localizados nos 2 (dois) Distritos da 
cidade. Também vale ressaltar que esses insumos serão utilizados 
no Estádio Municipal Jerônimo Ferreira Fraga, pois, esses campos 
receberão jogos da 2ª Copa das Águas Thermais de Jataí, aquisição 
está registrada no processo administrativo nº 4.685/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação 
de empresa especializada no fornecimento de adubo e cupinicida 
líquido, por meio do Secretaria Municipal de Esportes e Turismo.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa AGROPECUÁRIA JATAÍ LTDA, com endereço na Avenida 
Veriano de Oliveira Lima, n° 543, Vila Santa Maria, Jataí - GO, nos 
termos da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, 
com um valor total de R$ 1.607,00 (um mil, seiscentos e sete 
reais). Conforme segue:

Data: Critério de 
Julgamento: 
Preço global

Ordem de Fornecimento: 
985/2020

Nº 
TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ
1 AGROPECUÁRIA 

JATAÍ 
C.I.T.P.A.LTDA

 37.869.336/0001-
03

   

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/

SERVIÇOS

AGROPECUÁRIA JATAÍ 
C.I.T.P.A.LTDA

VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 20,00 SC ADUBO 
FERTILIZANTE N10.

P10.K10 50KG

R$ 78,00 R$ 
1.560,00

2 1,00 LT CUPINICIDA R$ 47,00 R$ 47,00

VALOR TOTAL R$ 1.607,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
AGROPECUÁRIA JATAÍ 

C.I.T.P.A.LTDA
R$ 1.607,00

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

Jataí, 05 de março de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 57

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE MARMITEX.”

O Secretário da Fazenda da Prefeitura de 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 a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no fornecimento de marmitex, 
por meio da Superintendência Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa IRMÃOS GRILL CAIPIRA 
RESTAURANTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.093.623/0001-05 
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 a solicitação de marmitex e refrigerante para os 
Servidores do Departamento de Sinalização, que desempenham 
atividades em atividades em período integral sem horário 
para almoço, para realização de serviço excepcional que visa 
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a manutenção da sinalização viária do maior número de ruas, 
avenidas, parques e praças, aquisição está registrada no processo 
administrativo nº 1.714/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada no fornecimento de marmitex, para 
atender a Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da Empresa 
IRMÃOS GRILL CAIPIRA RESTAURANTE LTDA, com endereço na 
Rua José Manoel Vilela, nº 501, Centro, Jataí-GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais). Conforme segue: 

Data: Critério de 
Julgamento: 
Preço global

Ordem de Fornecimento: 
1833/2020

Nº 
TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ

1 IRMÃOS 
GRILL CAIPIRA 
RESTAURANTE 

LTDA

 33.093.623/0001-
05

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/

SERVIÇOS

IRMÃOS GRILL CAIPIRA 
RESTAURANTE LTDA

VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 140,00 UN 754 - MARMITEX R$ 11,00 R$ 
1.540,00

2 71,00 UN 128339 - 
REFRIGERANTE

R$ 7,05 R$ 500,55

DESCONTOS (-) R$ 0,55

VALOR TOTAL R$ 2.040,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
IRMÃOS GRILL CAIPIRA 

RESTAURANTE LTDA
R$ 2.040,00

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

Jataí, 17 de abril de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 41

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS 
PARA PISTOLAS DE PINTURAS.”

O Secretário da Fazenda da Prefeitura de 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 a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no serviço de confecção de peças 
para pistolas de pinturas, por meio da Superintendência Municipal 
de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa YPIRANGA USINAGEM E 
INDUSTRIA DE PEÇAS, inscrita no CNPJ sob o nº 03.006.613/0001-
24 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 a solicitação do serviço de torneadora 
para fabricação de peças, essas peças serão utilizadas para a 
manutenção das pistolas de pinturas, vale ressaltar, que essas 
pistolas são utilizadas nas sinalizações horizontais de ruas, avenidas, 
estacionamentos públicos entre outras. Sem a manutenção 
adequada as sinalizações ficam prejudicadas, pois, o equipamentos 
e essencial para prestações dos serviços, aquisição está registrada 
no processo administrativo nº 7.698/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada no serviço de confecção de peças para 
pistolas de pinturas, para atender a Superintendência Municipal de 
Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa YPIRANGA USINAGEM E INDUSTRIA DE PEÇAS, com 
endereço na Rua Tiradentes, nº 700, Setor Vila Maria, Rio Verde-
GO, nos termos da proposta de fornecimento apresentado pela 
mesma, com um valor total de R$ 1.990,00 (um mil, novecentos e 
noventa reais). Conforme segue: 

Data: Critério de 
Julgamento: 
Preço global

Ordem de Fornecimento: 
1281/2020

Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ
1 YPIRANGA 

USINAGEM 
E INDÚSTRIA 
DE PEÇAS L

 
03.006.613/0001-

24
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ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/

SERVIÇOS

YPIRANGA 
USINAGEM E 

INDÚSTRIA DE 
PEÇAS L

VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 2,00 SV CONF PORCA 
BRONZE

R$ 60,00 R$ 
120,00

2 5,00 SV CONF PONTEIRA R$ 80,00 R$ 
400,00

3 1,00 SV CONF PORCA 
BRONZE PONTA 

TUBO

R$ 60,00 R$ 
60,00

4 3,00 SV CONF TUBO 
INOX

R$ 80,00 R$ 
240,00

5 3,00 SV CONF CONEXÃO 
FERRO

R$ 40,00 R$ 
120,00

6 1,00 SV CONF 
CHAPINHA INOX

R$ 30,00 R$ 
30,00

7 4,00 SV CONF VARETA R$ 80,00 R$ 
320,00

8 3,00 SV CONF 
CONJUNTO 

ABRACADEIRA

R$ 
150,00

R$ 
450,00

9 15,00 SV CONF ARRUELA 
TEFLON

R$ 10,00 R$ 
150,00

10 10,00 SV CONF ESFERA R$ 10,00 R$ 
100,00

VALOR TOTAL R$ 1.990,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
YPIRANGA USINAGEM E 
INDÚSTRIA DE PEÇAS L

R$ 1.990,00

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

Jataí, 05 de março de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 58

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

O Secretário da Fazenda da Prefeitura de 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 a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no fornecimento de peças para 
veículo, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS, 
inscrita no CNPJ sob o nº 35.262.463/0001-06 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 a solicitação para aquisição de peças para 
manutenção corretiva e preventiva da caminhonete D20, 
placa: GQI 1492. Além de executar manutenções e identificar 
defeitos mecânicos, possibilitando a reparação e substituição 
de componentes, ajustando o funcionamento dos adequado 
do veículo, visando manter o veículo em perfeita condições de 
uso, aquisição está registrada no processo administrativo nº 
12.816/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada no fornecimento de peças para veículo, 
para atender a Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS, com endereço na Avenida 
Joaquim Cândido, nº 960, Setor Antena, Jataí-GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 1.935,00 (um mil, novecentos e trinta e cinco reais). 
Conforme segue: 

Data: Critério de 
Julgamento: 
Preço global

Ordem de Fornecimento: 
2018/2020

Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ
1 AUTO PEÇAS 

LIMA E 
FREITAS

 35.262.463/0001-
06

  

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/

SERVIÇOS

AUTO PEÇAS LIMA 
E FREITAS

VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 3,00 UN 219211 - COLA 
EPOXI 15 
MINUTOS

R$ 35,00 R$ 
105,00
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2 1,00 UN 219212 - 
MANGUEIRA 

TURBINA D 20

R$ 
385,00

R$ 
385,00

3 15,00 UN 139470 - 
ABRAÇADEIRA 

UNIVERSAL

R$ 10,00 R$ 
150,00

4 1,00 UN 219213 - 
MANGUEIRA 
TUBO AGUA

R$ 
280,00

R$ 
280,00

5 5,00 LT 106745 - 
QUEROSENE

R$ 30,00 R$ 
150,00

6 1,00 UN 12 - CORREIA R$ 65,00 R$ 65,00
7 8,00 PÇ 39965 - SELO 

BLOCO
R$ 10,00 R$ 80,00

8 2,00 UN 120992 - JUNTA 
ESCAPE

R$ 65,00 R$ 
130,00

9 1,00 UN 20044 - TAMPA 
RADIADOR

R$ 65,00 R$ 65,00

10 1,00 PÇ 64000 - POLIA 
ALTERNADOR 

R$ 
135,00

R$ 
135,00

11 1,00 PÇ 112427 - 
ROLAMENTO 
ALTERNADOR

R$ 
150,00

R$ 
150,00

12 1,00 UN 1361 - 
RADIADOR

R$ 20,00 R$ 20,00

13 1,00 UN 62350 - BOMBA 
AGUA

R$ 
220,00

R$ 
220,00

VALOR TOTAL R$ 1.935,00

EMPRESA COM MENOR VALOR    

EMPRESA VALOR TOTAL
AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS R$ 1.935,00

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

Jataí, 22 de abril de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

DECRETO n.º 3699/2020, de 08 de abril de 2020.

“Nomeia o Gestor dos Contratos abaixo listados e dá outras 
providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, e CONSIDERANDO as exigências contidas na 
Resolução Normativa n.º 007/2008, do TCM de Goiás. 

DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeado o servidor DOUGLAS ZANUZZI 
PALHARINI, inscrito (a) no CPF sob nº 033.434.981-81, que exerce 
o cargo de Assessor de Processamento de Dados, para exercer a 
função de Gestor do Contrato nº 071/2020; consequência da 
modalidade de licitação tipo DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 07/2020, 
tem como objeto a contratação de serviços de consultoria técnica 
e operacional para a revisão do Plano Diretor do Município de Jataí 
– GO, constituído atualmente pela Lei 3.070, de junho de 2010 e 
legislação abarcada, sendo o Código de Edificações do Município, 
a Lei de Uso e Ocupação do Solo (Zoneamento Urbano) e Lei de 
Particionamento do Solo Urbano, todas de 2010. Devendo o Gestor 
buscar os resultados esperados no ajuste e trazer benefícios e 
economia para o Município, bem com zelar pela fiel observância 
dos preceitos da Lei 8.666/93, segue as orientações quanto às 
funções que deverão ser desempenhadas pelos gestores, conforme 
Instrução Normativa nº 004-CGM de 28/03/2018 :

Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as seguintes 
atribuições:
I – designar, através de portaria ou termo, o Fiscal do 
contrato e o substituto eventual deste;
II – cumprir o que é determinado no art. 2o desta Instrução 
Normativa;
III – zelar pela fiel execução do contrato, utilizando-se 
de todos os meios possíveis para diligenciar, pronta e 
tempestivamente, a fim de corrigir desvios em sua execução;
IV – informar, de imediato, por escrito, ao seu superior 
imediato, acerca de qualquer empecilho, dificuldade ou 
impossibilidade de cumprimento de suas obrigações, com 
identificação dos elementos impeditivos do exercício da 
atividade, além das sugestões ou providências que julgue 
cabíveis à situação concreta;
V – para os fins do cumprimento da atribuição descrita no 
inciso III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento do 
contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos serviços 
prestados ou dos fornecimentos, para posterior ateste nas 
notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu em 
conformidade com o descrito na nota fiscal e no contrato 
de sua responsabilidade, apondo o seu nome completo, 
assinatura e CPF, sendo vedada a delegação desta atribuição 
a terceiras pessoas diversas de seu substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens em geral, 
devendo proceder às anotações na ordem cronológica, 
registrando as sugestões e/ou providências tomadas por 
si ou pela autoridade superior, conforme exigência legal 
constante do § 1o do art. 67 da lei no 8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e Recebimento 
do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou definitivo, 
juntamente com uma comissão de 03 (três) servidores, 
previamente designada, as obras, serviços e fornecimentos, 
relativamente aos contratos de sua responsabilidade, de 
conformidade com o § 8o do art. 15 e com os artigos 73 a 
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76 da lei no 8.666/93, em conformidade com os modelos 
sugeridos pelos Anexos II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o processo 
de contratação, especialmente o edital completo, o plano 
de trabalho, o termo de referência e o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos órgãos 
municipais competentes, em caso de dúvidas ou de 
omissões, de forma tempestiva e eficaz, para se evitar 
prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias ao 
bom andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditivos e apostilamentos, com as 
garantias oferecidas pelo Contratado e com o cronograma 
geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências ou 
fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a qualidade 
dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, que esta 
esteja acompanhada de cópias dos seguintes documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas atribuições, 
é recomendável ao Gestor do contrato acompanhar a 
sessão de licitação cujo objeto integrará futuro contrato 
de sua responsabilidade, a fim de esclarecer qualquer 
dúvida técnica ou relacionada ao objeto em licitação, bem 
como procurar sanar, perante a Comissão de Licitação ou o 
Pregoeiro, qualquer dúvida sua que potencialmente poderá 
afetar a execução do objeto contratual;
XIX – quando da participação da sessão pública de licitação, 
conforme recomendado no inciso XVIII deste artigo, o 
Gestor do contrato, em tendo conhecimento fático de 
impedimentos legais constantes do 84 da Lei Orgânica 
Municipal de Jataí, em relação a qualquer dos licitantes, 
deverá alertar o Presidente da Comissão de Licitação ou o 
Pregoeiro a respeito;
XX - auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange 
a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos 
questionamentos, impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária e 
financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as obrigações 
financeiras não liquidadas no exercício, visando à obtenção 
de reforço, cancelamento e/ou inscrição de saldos de 
empenho à conta de
restos a pagar; 
XXII - encaminhar à unidade de programação orçamentária 
e financeira até o mês de novembro de cada exercício os 
pedidos de emissão de empenhos para os contratos ainda 
em vigor no exercício seguinte.

Artigo 2° - Fica ainda o Gestor ciente da obrigação de conferir a 
regularidade fiscal e tributaria da CONTRATADA a cada Medição/
Nota Fiscal emitida, mediante as certidões abaixo descritas:
•Certidão Negativa FGTS

•Certidão Negativa INSS
•Certidão Negativa Estadual
•Certidão Negativa Municipal
•Certidão Negativa Trabalhista

Artigo 3º - Fica delegado ao gestor do contrato, a aplicação das 
penalidades previstas com contrato, bem como das sanções 
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e do Artigo 7º da Lei 
Federal 10.520/2002, ficando os recursos contra as penalidades e 
sanções submetidos aos moldes do Artigo 109 da Lei de Licitações 
e Contratos.

Artigo 4º - Este Decreto n° 3699 do dia 08/04/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 08 de abril de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO n.º 3715/2020, de 23 de abril de 2020.

“Nomeia o Gestor dos Contratos abaixo listados e dá outras 
providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, e CONSIDERANDO as exigências contidas na 
Resolução Normativa n.º 007/2008, do TCM de Goiás. 

DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeado o servidor SEBASTIÃOO DIVINO ALVES 
NASCIMENTO, inscrito no CPF sob nº 170.758.901-15, que 
exerce o cargo de Gerente de Manutenção de Praças e Jardins, 
para exercer a função de Gestor dos Contratos nº 083/2020 e 
084/2020; consequência da modalidade de licitação tipo PREGÃO 
Nº 049/2020, tem como objeto a compra parcelada de 94.176 
(Noventa e quatro mil cento e setenta e seis) sacos verdes para lixo 
de 200 litros que serão usados na coleta de resíduos da varrição, 
nos cemitérios e eventualmente em mutirões e eventos realizados 
pela Prefeitura. Devendo o Gestor buscar os resultados esperados 
no ajuste e trazer benefícios e economia para o Município, bem 
com zelar pela fiel observância dos preceitos da Lei 8.666/93, segue 
as orientações quanto às funções que deverão ser desempenhadas 
pelos gestores, conforme Instrução Normativa nº 004-CGM de 
28/03/2018 :

Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as seguintes 
atribuições:
I – designar, através de portaria ou termo, o Fiscal do 
contrato e o substituto eventual deste;
II – cumprir o que é determinado no art. 2o desta Instrução 
Normativa;
III – zelar pela fiel execução do contrato, utilizando-se 
de todos os meios possíveis para diligenciar, pronta e 
tempestivamente, a fim de corrigir desvios em sua execução;
IV – informar, de imediato, por escrito, ao seu superior 
imediato, acerca de qualquer empecilho, dificuldade ou 
impossibilidade de cumprimento de suas obrigações, com 
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identificação dos elementos impeditivos do exercício da 
atividade, além das sugestões ou providências que julgue 
cabíveis à situação concreta;
V – para os fins do cumprimento da atribuição descrita no 
inciso III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento do 
contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos serviços 
prestados ou dos fornecimentos, para posterior ateste nas 
notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu em 
conformidade com o descrito na nota fiscal e no contrato 
de sua responsabilidade, apondo o seu nome completo, 
assinatura e CPF, sendo vedada a delegação desta atribuição 
a terceiras pessoas diversas de seu substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens em geral, 
devendo proceder às anotações na ordem cronológica, 
registrando as sugestões e/ou providências tomadas por 
si ou pela autoridade superior, conforme exigência legal 
constante do § 1o do art. 67 da lei no 8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e Recebimento 
do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou definitivo, 
juntamente com uma comissão de 03 (três) servidores, 
previamente designada, as obras, serviços e fornecimentos, 
relativamente aos contratos de sua responsabilidade, de 
conformidade com o § 8o do art. 15 e com os artigos 73 a 
76 da lei no 8.666/93, em conformidade com os modelos 
sugeridos pelos Anexos II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o processo 
de contratação, especialmente o edital completo, o plano 
de trabalho, o termo de referência e o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos órgãos 
municipais competentes, em caso de dúvidas ou de 
omissões, de forma tempestiva e eficaz, para se evitar 
prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias ao 
bom andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditivos e apostilamentos, com as 
garantias oferecidas pelo Contratado e com o cronograma 
geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências ou 
fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a qualidade 
dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, que esta 
esteja acompanhada de cópias dos seguintes documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas atribuições, 
é recomendável ao Gestor do contrato acompanhar a 

sessão de licitação cujo objeto integrará futuro contrato 
de sua responsabilidade, a fim de esclarecer qualquer 
dúvida técnica ou relacionada ao objeto em licitação, bem 
como procurar sanar, perante a Comissão de Licitação ou o 
Pregoeiro, qualquer dúvida sua que potencialmente poderá 
afetar a execução do objeto contratual;
XIX – quando da participação da sessão pública de licitação, 
conforme recomendado no inciso XVIII deste artigo, o 
Gestor do contrato, em tendo conhecimento fático de 
impedimentos legais constantes do 84 da Lei Orgânica 
Municipal de Jataí, em relação a qualquer dos licitantes, 
deverá alertar o Presidente da Comissão de Licitação ou o 
Pregoeiro a respeito;
XX - auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange 
a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos 
questionamentos, impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária e 
financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as obrigações 
financeiras não liquidadas no exercício, visando à obtenção 
de reforço, cancelamento e/ou inscrição de saldos de 
empenho à conta de
restos a pagar; 
XXII - encaminhar à unidade de programação orçamentária 
e financeira até o mês de novembro de cada exercício os 
pedidos de emissão de empenhos para os contratos ainda 
em vigor no exercício seguinte.

Artigo 2° - Fica ainda o Gestor ciente da obrigação de conferir a 
regularidade fiscal e tributaria da CONTRATADA a cada Medição/
Nota Fiscal emitida, mediante as certidões abaixo descritas:
•Certidão Negativa FGTS
•Certidão Negativa INSS
•Certidão Negativa Estadual
•Certidão Negativa Municipal
•Certidão Negativa Trabalhista

Artigo 3º - Fica delegado ao gestor do contrato, a aplicação das 
penalidades previstas com contrato, bem como das sanções 
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e do Artigo 7º da Lei 
Federal 10.520/2002, ficando os recursos contra as penalidades e 
sanções submetidos aos moldes do Artigo 109 da Lei de Licitações 
e Contratos.

Artigo 4º - Este Decreto n° 3715 do dia 23/04/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 23 de abril de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO n.º 3716/2020, de 29 de abril de 2020.

“Nomeia o Gestor dos Contratos abaixo listados e dá outras 
providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, e CONSIDERANDO as exigências contidas na 
Resolução Normativa n.º 007/2008, do TCM de Goiás. 
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DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeado a servidora ISADORA FERNANDES VILELA, 
inscrita no CPF sob o nº 701.267.861-51, que exerce o cargo de 
Coordenadora de Atendimento do Procon, para exercer a função 
de Gestora do Contrato nº 05/2019; consequência da modalidade 
de licitação tipo DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2019, tem como 
objeto a contratação de empresa do ramo, visando à execução 
dos serviços de segurança sob monitoramento eletrônico para 
a sede do PROCON – Jataí, a ser realizado 24 horas por dia, por 
meio de instalação de centrais de alarmes (sensores e outros 
equipamentos necessários) a serem fornecidos sob o regime de 
comodato para a unidade municipal. Devendo o Gestor buscar os 
resultados esperados no ajuste e trazer benefícios e economia para 
o Município, bem com zelar pela fiel observância dos preceitos da 
Lei 8.666/93, segue as orientações quanto às funções que deverão 
ser desempenhadas pelos gestores, conforme Instrução Normativa 
nº 004-CGM de 28/03/2018 :

Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as seguintes 
atribuições:
I – designar, através de portaria ou termo, o Fiscal do 
contrato e o substituto eventual deste;
II – cumprir o que é determinado no art. 2o desta Instrução 
Normativa;
III – zelar pela fiel execução do contrato, utilizando-se 
de todos os meios possíveis para diligenciar, pronta e 
tempestivamente, a fim de corrigir desvios em sua execução;
IV – informar, de imediato, por escrito, ao seu superior 
imediato, acerca de qualquer empecilho, dificuldade ou 
impossibilidade de cumprimento de suas obrigações, com 
identificação dos elementos impeditivos do exercício da 
atividade, além das sugestões ou providências que julgue 
cabíveis à situação concreta;
V – para os fins do cumprimento da atribuição descrita no 
inciso III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento do 
contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos serviços 
prestados ou dos fornecimentos, para posterior ateste nas 
notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu em 
conformidade com o descrito na nota fiscal e no contrato 
de sua responsabilidade, apondo o seu nome completo, 
assinatura e CPF, sendo vedada a delegação desta atribuição 
a terceiras pessoas diversas de seu substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens em geral, 
devendo proceder às anotações na ordem cronológica, 
registrando as sugestões e/ou providências tomadas por 
si ou pela autoridade superior, conforme exigência legal 
constante do § 1o do art. 67 da lei no 8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e Recebimento 
do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou definitivo, 
juntamente com uma comissão de 03 (três) servidores, 
previamente designada, as obras, serviços e fornecimentos, 
relativamente aos contratos de sua responsabilidade, de 
conformidade com o § 8o do art. 15 e com os artigos 73 a 

76 da lei no 8.666/93, em conformidade com os modelos 
sugeridos pelos Anexos II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o processo 
de contratação, especialmente o edital completo, o plano 
de trabalho, o termo de referência e o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos órgãos 
municipais competentes, em caso de dúvidas ou de 
omissões, de forma tempestiva e eficaz, para se evitar 
prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias ao 
bom andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditivos e apostilamentos, com as 
garantias oferecidas pelo Contratado e com o cronograma 
geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências ou 
fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a qualidade 
dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, que esta 
esteja acompanhada de cópias dos seguintes documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas atribuições, 
é recomendável ao Gestor do contrato acompanhar a 
sessão de licitação cujo objeto integrará futuro contrato 
de sua responsabilidade, a fim de esclarecer qualquer 
dúvida técnica ou relacionada ao objeto em licitação, bem 
como procurar sanar, perante a Comissão de Licitação ou o 
Pregoeiro, qualquer dúvida sua que potencialmente poderá 
afetar a execução do objeto contratual;
XIX – quando da participação da sessão pública de licitação, 
conforme recomendado no inciso XVIII deste artigo, o 
Gestor do contrato, em tendo conhecimento fático de 
impedimentos legais constantes do 84 da Lei Orgânica 
Municipal de Jataí, em relação a qualquer dos licitantes, 
deverá alertar o Presidente da Comissão de Licitação ou o 
Pregoeiro a respeito;
XX - auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange 
a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos 
questionamentos, impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária e 
financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as obrigações 
financeiras não liquidadas no exercício, visando à obtenção 
de reforço, cancelamento e/ou inscrição de saldos de 
empenho à conta de
restos a pagar; 
XXII - encaminhar à unidade de programação orçamentária 
e financeira até o mês de novembro de cada exercício os 
pedidos de emissão de empenhos para os contratos ainda 
em vigor no exercício seguinte.

Artigo 2° - Fica ainda o Gestor ciente da obrigação de conferir a 
regularidade fiscal e tributaria da CONTRATADA a cada Medição/
Nota Fiscal emitida, mediante as certidões abaixo descritas:
•Certidão Negativa FGTS
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•Certidão Negativa INSS
•Certidão Negativa Estadual
•Certidão Negativa Municipal
•Certidão Negativa Trabalhista

Artigo 3º - Fica delegado ao gestor do contrato, a aplicação das 
penalidades previstas com contrato, bem como das sanções 
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e do Artigo 7º da Lei 
Federal 10.520/2002, ficando os recursos contra as penalidades e 
sanções submetidos aos moldes do Artigo 109 da Lei de Licitações 
e Contratos.

Artigo 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário, 
especialmente do Decreto nº 3510, de 10 de setembro de 2019.

Artigo 5º - Este Decreto n° 3716 do dia 29/04/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 29 de abril de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO n.º 3717/2020, de 30 de abril de 2020.

“Nomeia o Gestor dos Contratos abaixo listados e dá outras 
providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, e CONSIDERANDO as exigências contidas na 
Resolução Normativa n.º 007/2008, do TCM de Goiás. 

DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeado o servidor MARCO POLO GUSMÃO 
WANDERLEY, inscrito no CPF sob nº 777.907.741-15, que exerce 
o cargo de Diretor de Promocão e Assistência Social, para 
exercer a função de Gestor do Termo de Colaboração 001/2020; 
consequência da modalidade de licitação tipo INEXIGIBILIDADE 
DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020, tem como objeto a 
conjugação de esforços entre o MUNICÍPIO e a OSC objetivando 
repasse financeiro para auxiliar nos pagamentos dos funcionários 
da instituição, visando a manutenção do atendimento aos idosos 
acolhidos pela OSC. Devendo o Gestor buscar os resultados 
esperados no ajuste e trazer benefícios e economia para o 
Município, bem com zelar pela fiel observância dos preceitos da 
Lei 8.666/93, Lei 13.019/2014, Decreto Municipal nº 2.535/2017, 
segue as orientações quanto às funções que deverão ser 
desempenhadas pelos gestores, conforme Instrução Normativa nº 
004-CGM de 28/03/2018 :

Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as seguintes 
atribuições:
I – designar, através de portaria ou termo, o Fiscal do 
contrato e o substituto eventual deste;
II – cumprir o que é determinado no art. 2o desta Instrução 
Normativa;
III – zelar pela fiel execução do contrato, utilizando-se 
de todos os meios possíveis para diligenciar, pronta e 

tempestivamente, a fim de corrigir desvios em sua execução;
IV – informar, de imediato, por escrito, ao seu superior 
imediato, acerca de qualquer empecilho, dificuldade ou 
impossibilidade de cumprimento de suas obrigações, com 
identificação dos elementos impeditivos do exercício da 
atividade, além das sugestões ou providências que julgue 
cabíveis à situação concreta;
V – para os fins do cumprimento da atribuição descrita no 
inciso III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento do 
contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos serviços 
prestados ou dos fornecimentos, para posterior ateste nas 
notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu em 
conformidade com o descrito na nota fiscal e no contrato 
de sua responsabilidade, apondo o seu nome completo, 
assinatura e CPF, sendo vedada a delegação desta atribuição 
a terceiras pessoas diversas de seu substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens em geral, 
devendo proceder às anotações na ordem cronológica, 
registrando as sugestões e/ou providências tomadas por 
si ou pela autoridade superior, conforme exigência legal 
constante do § 1o do art. 67 da lei no 8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e Recebimento 
do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou definitivo, 
juntamente com uma comissão de 03 (três) servidores, 
previamente designada, as obras, serviços e fornecimentos, 
relativamente aos contratos de sua responsabilidade, de 
conformidade com o § 8o do art. 15 e com os artigos 73 a 
76 da lei no 8.666/93, em conformidade com os modelos 
sugeridos pelos Anexos II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o processo 
de contratação, especialmente o edital completo, o plano 
de trabalho, o termo de referência e o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos órgãos 
municipais competentes, em caso de dúvidas ou de 
omissões, de forma tempestiva e eficaz, para se evitar 
prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias ao 
bom andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditivos e apostilamentos, com as 
garantias oferecidas pelo Contratado e com o cronograma 
geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências ou 
fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a qualidade 
dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, que esta 
esteja acompanhada de cópias dos seguintes documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
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Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas atribuições, 
é recomendável ao Gestor do contrato acompanhar a 
sessão de licitação cujo objeto integrará futuro contrato 
de sua responsabilidade, a fim de esclarecer qualquer 
dúvida técnica ou relacionada ao objeto em licitação, bem 
como procurar sanar, perante a Comissão de Licitação ou o 
Pregoeiro, qualquer dúvida sua que potencialmente poderá 
afetar a execução do objeto contratual;
XIX – quando da participação da sessão pública de licitação, 
conforme recomendado no inciso XVIII deste artigo, o 
Gestor do contrato, em tendo conhecimento fático de 
impedimentos legais constantes do 84 da Lei Orgânica 
Municipal de Jataí, em relação a qualquer dos licitantes, 
deverá alertar o Presidente da Comissão de Licitação ou o 
Pregoeiro a respeito;
XX - auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange 
a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos 
questionamentos, impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária e 
financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as obrigações 
financeiras não liquidadas no exercício, visando à obtenção 
de reforço, cancelamento e/ou inscrição de saldos de 
empenho à conta de
restos a pagar; 
XXII - encaminhar à unidade de programação orçamentária 
e financeira até o mês de novembro de cada exercício os 
pedidos de emissão de empenhos para os contratos ainda 
em vigor no exercício seguinte.

Artigo 2° - Fica ainda o Gestor ciente da obrigação de conferir a 
regularidade fiscal e tributaria da CONTRATADA a cada Medição/
Nota Fiscal emitida, mediante as certidões abaixo descritas:
•Certidão Negativa FGTS
•Certidão Negativa INSS
•Certidão Negativa Estadual
•Certidão Negativa Municipal
•Certidão Negativa Trabalhista

Artigo 3º - Fica delegado ao gestor do contrato, a aplicação das 
penalidades previstas com contrato, bem como das sanções 
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e do Artigo 7º da Lei 
Federal 10.520/2002, ficando os recursos contra as penalidades e 
sanções submetidos aos moldes do Artigo 109 da Lei de Licitações 
e Contratos.

Artigo 4º - Este Decreto n° 3717 do dia 30/04/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 30 de abril de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

PORTARIA SGP Nº. 328.                                JATAÍ, 06 DE MAIO DE 2020.

“Nomeia servidora que menciona, em cargo de provimento 
em comissão que se especifica, e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO que o inciso IX do artigo 3º da Lei nº. 
1.400/90 estabelece que o cargo em comissão é de 
desempenho precário, não gerando, assim, direito à 
continuidade na função;

CONSIDERANDO que os cargos de comissão são providos 
por meio de portaria do Chefe do Poder Executivo, isto nos 
termos do inciso II do artigo 14 da Lei nº. 1.400/90, bem 
como do inciso VI do artigo 60 e da alínea “a” do inciso II do 
artigo 83, ambos da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

I – NOMEAR a Sra. TAMIRES MARTINS DA SILVA no cargo de 
provimento em comissão de DIRETOR DA DEFESA SOCIAL 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, Símbolo CDS-2, passando 
a mesma a integrar aos quadros funcionais da Prefeitura 
Municipal de Jataí, lotando-a na Secretaria de Segurança 
Pública e Defesa Social.

II – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão 
de Pessoas proceda a todos os atos necessários para 
a integração da Servidora aqui nomeada nos quadros 
funcionais do Município.

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 04 de maio de 2020, revogadas as 
disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

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 oriundo da Tomada 
de Preço 004/2019. Informa ainda, que o não comparecimento 
acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
CONE PP 

CONSULTORIA 
LTDA

10.525.827/0001-
72

    Termo Aditivo
Nº 01 – Contrato 

201/2019

Jataí – GO, 06 de maio de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 
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TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020 DE 30 DE ABRIL DE 2020

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICIPAL DE JATAÍ E A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE 
BENEFICÊNCIA ALBERGUE SÃO VICENTE DE PAULO DE 
JATAÍ.

O MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO, pessoa jurídica de direito público, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 01.165.729/0001-80, 
com sede na Rua Itarumã, nº 355, Setor Santa Maria, a seguir 
denominado simplesmente ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, neste 
ato representado pelo Prefeito Vinícius de Cecílio Luz, brasileiro, 
solteiro, portador da cédula de identidade RG n.º 3.161.780 – 
SSP/GO, devidamente inscrito no CPF sob o n.º 777.584.391-87, 
residente e domiciliado nesta cidade de Jataí, Estado de Goiás, 
doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, e de outro 
lado, a entidade ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA ALBERGUE SÃO 
VICENTE DE PAULO DE JATAÍ entidade pública de direito privado, 
sem fins lucrativos, com sede a Rua Orozimbo de Carvalho, inscrita 
no CNPJ sob nº 02.251.270/0001-09, neste ato representada pelo 
seu Presidente Alexandre Grande Marques, brasileiro, solteiro, 
empresário, portador do RG nº. 3.490.071 – SSP/GO e do CPF nº 
691.507.101-68, residente e domiciliado na Rua C, quadra 09, 
lote 10, Setor Coacol I, nesta cidade de Jataí, Estado de Goiás, 
doravante denominada OSC - Organização da Sociedade Civil, 
RESOLVEM celebrar o presente Termo de Colaboração, decorrente 
da Inexigibilidade de Chamamento Público n. 001/2020, tendo em 
vista o que consta do Processo n. 45.185/2019 e em observância 
às disposições da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, do 
Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, na Lei Complementar 
nº 101, de 04 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
do corrente exercício de 2019, devendo os serviços serem 
executados em consonância com a Tipificação Nacional dos 
Serviços Socioassistênciais (Resolução CNAS 109/2009), Resolução 
nº 21/2016 e demais normas jurídicas pertinentes, mediante as 
cláusulas e condições a seguir dispostas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS METAS

1.1 O objeto do presente termo de colaboração é a 
conjugação de esforços entre o MUNICÍPIO e a OSC objetivando 
repasse financeiro para auxiliar nos pagamentos dos funcionários 
da instituição, visando a manutenção do atendimento aos idosos 
acolhidos pela OSC.
1.2 Serão beneficiados com esta parceria a quantidade 
consoante a capacidade que o estabelecimento consegue abrigar, 
de modo que, se houver necessidade de internação de algum idoso 
por parte do poder público e havendo vaga, está deverá abrigar o 
idoso.
1.3 A OSC executará, durante a vigência da parceria, as ações 
e metas previstas no Plano de Trabalho, aprovado por meio do 
Parecer Técnico elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento 
Social, no qual vincula-se integralmente aos termos do mesmo.
1.4 As atividades objeto deste ajuste devem observar, ainda, 
as especificidades do público atendido nos seus aspectos físico, 
emocional, afetivo, cognitivo, linguístico e social, de acordo com a 
legislação pertinente.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO

2.1. Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes 
obrigam-se a cumprir o plano de trabalho que, independente de 
transcrição, é parte integrante e indissociável do presente Termo 
de Colaboração, bem como toda documentação técnica que dele 
resulte, cujos dados neles contidos acatam os partícipes.
2.2. Os ajustes no plano de trabalho serão formalizados 
por certidão de apostilamento, exceto quando coincidirem com 
alguma hipótese de termo aditivo prevista no inciso I, caput, do 
artigo 43, do Decreto n. 8.726, de 2016, caso em que deverão ser 
formalizados por aditamento ao termo de Colaboração, sendo 
vedada a alteração do objeto da parceria.
2.3. Não poderão ser destinados recursos para atender a 
despesas vedadas pela respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e pela Lei Federal nº 13.019/2014.
2.4. É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, 
envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:
2.4.1. Delegação das funções de regulação, de fiscalização, do 
exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do 
Poder Público;
2.4.2. Prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário 
seja o aparelho administrativo do Estado.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

3.1. O prazo de vigência deste Termo de Colaboração será de 
08 (oito) meses, contados de 30/04/2020 a 30/12/2020, podendo 
ser prorrogado nos seguintes casos e condições previstos no art. 55 
da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 21 do Decreto nº 8.726, de 2016:
3.1.1. Mediante termo aditivo, por solicitação da OSC 
devidamente fundamentada, formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias 
antes do seu término, desde que autorizada pela Administração 
Pública e
3.1.2. De ofício, por iniciativa da Administração Pública, quando 
esta der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, 
limitada ao exato período do atraso verificado.

4.  CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E 
ORÇAMENTÁRIOS

4.1. Para a execução do objeto deste termo, o Município 
repassará a OSC, por meio de recursos próprios, a importância 
total de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), que será 
consignado na seguinte dotação orçamentária: 08.845.2839.9.030-
3.3.50.43.00.
4.2. A presente parceria não gera obrigação de contrapartida 
financeira para a OSC, sendo considerada a contrapartida social, o 
cumprimento satisfatório do objeto.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 
FINANCEIROS

5.1. A liberação do recurso financeiro se dará em 08 (oito) 
parcelas, em estrita conformidade com o Cronograma de 
Desembolso, o qual guardará consonância com as metas da 
parceria, ficando a liberação condicionada, ainda, ao cumprimento 
dos requisitos previstos no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014, e no 
art. 33 do Decreto nº 8.726, de 2016.
5.2. Os pagamentos serão via deposito bancário, através da 
seguinte conta:  BANCO SICOOB COOPREM (banco 756), Agência 
Bancaria nº 3350, Conta Corrente nº 688-2. O recibo de depósito 
valerá como quitação. 
5.3. As parcelas dos recursos ficarão retidas até o saneamento 
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das impropriedades ou irregularidades detectadas, que ocorrerá 
por meio de ações de monitoramento e avaliação, incluindo:
5.3.1. Quando houver evidências de irregularidade na aplicação 
de parcela anteriormente recebida;  
5.3.2. Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos 
recursos ou o inadimplemento da OSC em relação a obrigações 
estabelecidas no termo de Colaboração;  
5.3.3. Quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente 
as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou 
pelos órgãos de controle interno ou externo.
5.4. A verificação das hipóteses de retenção previstas no item 
5.3 ocorrerá por meio de ações de monitoramento e avaliação, 
incluindo:
5.4.1. A verificação da existência de denúncias aceitas;
5.4.2. A análise das prestações de contas anuais, nos termos da 
alínea “b” do inciso i do § 4º do art. 61 do decreto n. 8.726, de 
2016;
5.4.3. As medidas adotadas para atender a eventuais 
recomendações existentes dos órgãos de controle interno e 
externo; e
5.4.4. A consulta aos cadastros e sistemas federais que permitam 
aferir a regularidade da parceria.
5.5. As partes reconhecem que caso haja necessidade 
de contingenciamento orçamentário e a ocorrência de 
cancelamento de restos a pagar, exigível ao cumprimento da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, o quantitativo deste objeto poderá ser 
reduzido até a etapa que apresente funcionalidade.

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1. O presente Termo de Colaboração deverá ser executado 
fielmente pelas Partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as 
normas aplicáveis, respondendo cada uma pelas consequências de 
sua inexecução ou execução parcial, sendo vedado à OSC utilizar 
recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria.
6.2. Além das obrigações constantes na legislação que rege 
o presente instrumento e dos demais compromissos assumidos 
neste instrumento, cabe à Administração Pública cumprir as 
seguintes atribuições, responsabilidades e obrigações:
6.2.1. Promover o repasse dos recursos financeiros obedecendo 
ao Cronograma de Desembolso constante do plano de trabalho; 
6.2.2. Prestar o apoio necessário e indispensável à OSC para que 
seja alcançado o objeto do Termo de Colaboração em toda a sua 
extensão e no tempo devido;
6.2.3. Monitorar e avaliar a execução do objeto deste Termo 
de Colaboração,  por meio de análise das informações acerca do 
processamento da parceria, diligências e visitas in loco, quando 
necessário, zelando pelo alcance dos resultados pactuados e pela 
correta aplicação dos recursos repassados, observando o prescrito 
na Cláusula Nona; 
6.2.4. Comunicar à OSC quaisquer irregularidades decorrentes 
do uso dos recursos públicos ou outras impropriedades de ordem 
técnica ou legal,  fixando o prazo previsto na legislação para 
saneamento ou apresentação de esclarecimentos e informações;
6.2.5. Analisar os relatórios de execução do objeto;
6.2.6. Analisar os relatórios de execução financeira, nas 
hipóteses previstas nos arts. 56, caput, e  60, §3º, do Decreto nº 
8.726, de 2016;
6.2.7. Receber, propor, analisar e, se for o caso, aprovar as 
propostas de alteração do Termo de Colaboração, nos termos do 
art. 43 do Decreto nº 8.726, de 2016;
6.2.8. Instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação - CMA, 

nos termos dos artigos 49 e 50 do Decreto nº 8.726, de 2016;
6.2.9. Designar o gestor da parceria, que ficará responsável 
pelas obrigações previstas no art. 61 da Lei nº 13.019, de 2014, e 
pelas demais atribuições constantes na legislação regente;
6.2.10. Retomar os bens públicos em poder da OSC na hipótese 
de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade 
civil, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços 
essenciais à população, por ato próprio e independentemente de 
autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das 
metas ou atividades pactuadas, nos termos do art. 62, inciso I, da 
Lei nº 13.019, de 2014;
6.2.11. Assumir a responsabilidade pela execução do restante 
do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação e 
inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, 
de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na 
prestação de contas o que foi executado pela OSC até o momento 
em que a Administração Pública assumir essas responsabilidades, 
nos termos do art. 62, II, da Lei nº 13.019, de 2014;
6.2.12. Reter a liberação dos recursos quando houver evidências 
de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida, 
ou quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as 
medidas saneadoras apontadas pela Administração Pública  ou 
pelos órgãos de controle interno ou externo, comunicando o fato à 
OSC e fixando-lhe o prazo de até 30 (trinta) dias para saneamento 
ou apresentação de informações e esclarecimentos, nos termos 
do art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 61, §1º do Decreto nº 
8.726, de 2016; 
Prorrogar de “ofício” a vigência do Termo de Colaboração, antes do 
seu término, quando der causa a atraso na liberação dos recursos, 
limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado, nos 
termos do art. 55, parágrafo único, da Lei nº 13.019, de 2014, e § 
1º, inciso I, do art. 43 do Decreto nº 8.726, de 2016;
6.2.13. Publicar, no Diário Oficial do Município, extrato do Termo 
de Colaboração;
6.2.14. Divulgar informações referentes à parceria celebrada em 
dados abertos e acessíveis e manter no seu sítio eletrônico oficial 
o instrumento da parceria celebrada e seu respectivo plano de 
trabalho, nos termos do art. 10 da Lei nº 13.019, de 2014;
6.2.15. Exercer atividade normativa, de controle e fiscalização 
sobre a execução da parceria, inclusive, se for o caso, reorientando 
as ações, de modo a evitar a descontinuidade das ações pactuadas;
6.2.16. Informar à OSC os atos normativos e orientações da 
Administração Pública que interessem à execução do presente 
Termo de Colaboração;
6.2.17. Analisar e decidir sobre a prestação de contas dos 
recursos aplicados na consecução do objeto do presente Termo de 
Colaboração;
6.2.18. Exigir da ENTIDADE a apresentação de toda a 
documentação necessária, com prazo de validade vigente, para a 
transferência de recursos;
6.2.19. Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da 
parceria;
6.2.20. Promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento 
do objeto da parceria;
6.2.21.  Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente 
público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador 
público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso 
não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas 
responsabilidades;
6.2.22. Verificar se a Entidade mantém durante a execução do 
objeto da parceria, todos os requisitos exigidos para sua celebração, 
quando for o caso;
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6.2.23. Aplicar as sanções previstas na legislação, proceder às 
ações administrativas necessárias à exigência da restituição dos 
recursos transferidos e instaurar Tomada de Contas Especial, 
quando for o caso.
6.3. Além das obrigações constantes na legislação que rege 
o presente instrumento e dos demais compromissos assumidos 
neste instrumento, cabe à OSC cumprir as seguintes atribuições, 
responsabilidades e obrigações:
6.3.1. Executar fielmente o objeto pactuado, de acordo com as 
cláusulas deste termo, a legislação pertinente e o plano de trabalho 
aprovado pela Administração Pública, adotando todas as medidas 
necessárias à correta execução deste Termo de Colaboração, 
observado o disposto na Lei n. 13.019, de 2014, e no Decreto n. 
8.726, de 2016;
6.3.2. Zelar pela boa qualidade das ações e serviços prestados, 
buscando alcançar eficiência, eficácia, efetividade social e 
qualidade em suas atividades;
6.3.3. Garantir o cumprimento da contrapartida em bens e 
serviços conforme estabelecida no plano de trabalho, se for o caso;
6.3.4. Manter e movimentar os recursos financeiros de que 
trata este Termo de Colaboração  em conta bancária específica, 
na instituição financeira pública determinada pela administração 
pública, inclusive os resultados de eventual aplicação no mercado 
financeiro, aplicando-os, na conformidade do plano de trabalho, 
exclusivamente no cumprimento do seu objeto, observadas as 
vedações relativas à execução das despesas;
6.3.5. Não utilizar os recursos recebidos nas despesas vedadas 
pelo art. 45 da Lei nº 13.019, de 2014;
6.3.6. Apresentar Relatório de Execução do Objeto de acordo 
com o estabelecido nos art. 63 a 72 da Lei nº 13.019/2014 e art. 55 
do Decreto nº 8.726, de 2016;
6.3.7. Executar o plano de trabalho aprovado, bem como aplicar 
os recursos públicos e gerir os bens públicos com observância aos 
princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da 
eficácia; 
6.3.8. Prestar contas à Administração Pública, ao término 
de cada exercício e no encerramento da vigência do Termo de 
Colaboração, nos termos do capítulo IV da Lei nº 13.019, de 2014, 
e do capítulo VII, do Decreto nº 8.726, de 2016;
6.3.9. Responsabilizar-se pela contratação e pagamento do 
pessoal que vier a ser necessário à execução do plano de trabalho, 
conforme disposto no inciso VI do art. 11, inciso I, e §3º do art. 
46 da Lei  nº 13.019, de 2014, inclusive pelos encargos sociais 
e obrigações trabalhistas decorrentes, ônus tributários ou 
extraordinários que incidam sobre o instrumento; 
6.3.10. Permitir o livre acesso do gestor da parceria, membros do 
Conselho de Política Pública da área, quando houver, da Comissão 
de Monitoramento e Avaliação – CMA e servidores do Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo Municipal e do Tribunal de 
Contas do Município, a todos os documentos relativos à execução 
do objeto do Termo de Colaboração, bem como aos locais de 
execução do projeto, permitindo o acompanhamento in loco e 
prestando todas e quaisquer informações solicitadas;
6.3.11. Quanto aos bens materiais e/ou equipamentos adquiridos 
com os recursos deste Termo de Colaboração:
a) Utilizar os bens materiais e/ou equipamentos em 
conformidade com o objeto pactuado;
b) Garantir sua guarda e manutenção;
c) Comunicar imediatamente à Administração Pública 
qualquer dano que os bens vierem a sofrer;
d) Arcar com todas as despesas referentes a transportes, 

guarda, conservação, manutenção e recuperação dos bens;
e) Em caso de furto ou de roubo, levar o fato, por escrito, 
mediante protocolo, ao conhecimento da autoridade policial 
competente, enviando cópia da ocorrência à Administração 
Pública, além da proposta para reposição do bem, de competência 
da OSC;
f) Durante a vigência do Termo de Colaboração, somente 
movimentar os bens para fora da área inicialmente destinada 
à sua instalação ou utilização mediante expressa autorização 
da Administração Pública e prévio procedimento de controle 
patrimonial.
6.3.12. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção 
deste Termo de Colaboração, restituir à Administração Pública os 
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das 
receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias, conforme art. 52 da Lei nº 13.019, 
de 2014;
6.3.13. Manter, durante a execução da parceria, as mesmas 
condições exigidas nos art. 33 e 34 da Lei nº 13.019, de 2014;
6.3.14. Manter registros, arquivos e controles contábeis 
específicos para os dispêndios relativos a este Termo de 
Colaboração, pelo prazo de 10 (dez) anos após a prestação de 
contas, conforme previsto no parágrafo único do art. 68 da Lei nº 
13.019, de 2014;
6.3.15. Garantir a manutenção da equipe técnica em quantidade 
e qualidade adequadas ao bom desempenho das atividades;
6.3.16. Observar, nas compras e contratações de bens e serviços e 
na realização de despesas e pagamentos com recursos transferidos 
pela Administração Pública, os procedimentos estabelecidos nos 
artigos 36 a 42 do Decreto n. 8.726, de 2016;
6.3.17. Observar o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014, 
para o recebimento de cada parcela dos recursos financeiros;
6.3.18. Comunicar à Administração Pública suas alterações 
estatutárias, após o registro em cartório, nos termos do art. 26, 
§5º, do Decreto nº 8.726, de 2016;
6.3.19. Divulgar na internet e em locais visíveis da sede social da 
OSC e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as 
informações detalhadas no art. 11, incisos I a VI, da Lei Federal nº 
13.019, de 2014; 
6.3.20. Submeter previamente à Administração Pública qualquer 
proposta de alteração do plano de trabalho, na forma definida 
neste instrumento, observadas as vedações relativas à execução 
das despesas;
6.3.21. Responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento 
administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no 
que disser respeito às despesas de custeio, de investimento e de 
pessoal, nos termos do art. 42, inciso XIX, da Lei nº 13.019, de 
2014; 
6.3.22. Responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento 
dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
relacionados à execução do objeto previsto neste Termo de 
Colaboração, o que não implica responsabilidade solidária ou 
subsidiária da administração pública federal quanto à inadimplência 
da OSC em relação ao referido pagamento, aos ônus incidentes 
sobre o objeto da parceria ou aos danos decorrentes de restrição à 
sua execução, nos termos do art. 42, inciso XX, da Lei nº 13.019, de 
2014; 
6.3.23. Quando for o caso, providenciar licenças e aprovações 
de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente, da esfera 
municipal, estadual, do Distrito Federal ou federal e concessionárias 
de serviços públicos, conforme o caso, e nos termos da legislação 
aplicável.
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6.3.24. Deverá previamente ao repasse do valor previsto no plano 
de trabalho, apresentar a Administração as certidões negativas de 
regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, 
ainda, regularidade perante a Justiça do Trabalho e à Seguridade 
Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e 
certidão liberatória junto ao Tribunal de Contas do Município e do 
Estado;

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES

7.1. Este Termo de Colaboração poderá ser modificado, em 
suas cláusulas e condições, exceto quanto ao seu objeto, com as 
devidas justificativas, mediante termo aditivo ou por certidão de 
apostilamento, devendo o respectivo pedido ser apresentado em 
até 30 (trinta) dias antes do seu término, observado o disposto nos 
arts. 57 da Lei nº 13.019, de 2014, e 43 do Decreto nº 8.726, de 
2016.
7.2. Os ajustes realizados durante a execução do objeto 
integrarão o plano de trabalho, desde que submetidos pela OSC e 
aprovados previamente pela autoridade competente.

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES

8.1. A OSC adotará métodos usualmente utilizados pelo setor 
privado para a realização de compras e contratações de bens e 
serviços com recursos transferidos pela Administração Pública, 
sendo facultada a utilização do portal de compras disponibilizado 
pela administração pública federal.  
8.2. A OSC deve verificar a compatibilidade entre o valor 
previsto para realização da despesa, aprovado no plano de 
trabalho, e o valor efetivo da compra ou contratação e, caso o 
valor efetivo da compra ou contratação seja superior ao previsto 
no plano de trabalho, deverá assegurar a compatibilidade do valor 
efetivo com os novos preços praticados no mercado, inclusive para 
fins de elaboração de relatório de que trata o art. 56 do Decreto nº 
8.726, de 2016, quando for o caso.  
8.3. Para fins de comprovação das despesas, a OSC deverá 
obter de seus fornecedores e prestadores de serviços notas, 
comprovantes fiscais ou recibos, com data, valor, nome e número 
de inscrição no CNPJ da organização da sociedade civil e do CNPJ 
ou CPF do fornecedor ou prestador de serviço, e deverá manter a 
guarda dos documentos originais pelo prazo de dez anos, contado 
do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas 
ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de 
contas.
8.4. É vedado à OSC:  
8.4.1. Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público 
com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas 
em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
8.4.2. Contratar, para prestação de serviços, servidor ou 
empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão 
ou função de confiança, de órgão ou entidade pública municipal 
ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses 
previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
8.4.3. Pagar despesa cujo fato gerador tenha ocorrido em data 
anterior à entrada em vigor deste instrumento. 

9. CLÁUSULA NONA – DO MONITORAMENTO E DA 
AVALIAÇÃO

9.1. A execução do objeto da parceria será acompanhada pela 

Administração Pública por meio de ações de monitoramento e 
avaliação, que terão caráter preventivo e saneador, objetivando a 
gestão adequada e regular da parceria, e deverão ser registradas 
em livro próprio.
9.2. No exercício das ações de monitoramento e avaliação do 
cumprimento do objeto da parceria, a Administração Pública:
9.2.1. Designará o gestor da parceria, agente público responsável 
pela gestão da parceria, designado por ato publicado em meio 
oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização (art. 
2º, inciso vi, da lei nº 13.019, de 2014); 
9.2.2. Designará a comissão de monitoramento e avaliação, 
órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar a parceria, 
constituído por ato específico publicado em meio oficial de 
comunicação (art. 2º, inciso xi, da lei nº 13.019, de 2014); 
9.2.3. Emitirá relatório(s) técnico(s) de monitoramento e 
avaliação, na forma e prazos previstos na legislação regente e neste 
instrumento, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e 
os resultados alcançados durante a execução da presente parceria, 
para fins de análise da prestação de contas anual, quando for o 
caso (art. 59 da lei nº 13.019, de 2014, c/c art. 60 do decreto nº 
8.726, de 2016);  
9.2.4. Realizará visita técnica in loco para subsidiar o 
monitoramento da parceria, nas hipóteses em que esta for 
essencial para verificação do cumprimento do objeto da parceria e 
do alcance das metas (art. 52 do decreto nº 8.726, de 2016);
9.2.5. Realizará, sempre que possível, pesquisa de satisfação com 
os beneficiários do plano de trabalho e utilizará os resultados como 
subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento 
dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste 
das metas e atividades definidas (art. 58, §2º, da lei nº 13.019, de 
2014);
9.2.6. Examinará o(s) relatório(s) de execução do objeto 
e, quando for o caso, o(s) relatório(s) de execução financeira 
apresentado(s) pela OSC, na forma e prazos previstos na legislação 
regente e neste instrumento (art. 66, caput, da lei nº 13.019, de 
2014, c/c arts. 55 e 56 do decreto nº 8.726, de 2016);  
9.2.7. Poderá valer-se do apoio técnico de terceiros (art. 58, §1º, 
da lei nº 13.019, de 2014);
9.2.8. Poderá delegar competência ou firmar parcerias com 
órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação 
dos recursos (art. 58, §1º, da lei nº 13.019, de 2014);
9.2.9. Poderá utilizar ferramentas tecnológicas de verificação 
do alcance de resultados, incluídas as redes sociais na internet, 
aplicativos e outros mecanismos de tecnologia da informação (art. 
51, §3º, do decreto nº 8.726, de 2016).
9.3. Observado o disposto nos §§ 3º, 6º e 7º do art. 35 da Lei 
nº 13.019, de 2014, a Administração Pública designará servidor 
público que atuará como gestor da parceria e ficará responsável 
pelas obrigações previstas no art. 61 daquela Lei e pelas demais 
atribuições constantes na legislação regente. Dentre outras 
obrigações, o gestor é responsável pela emissão do parecer técnico 
conclusivo de análise da prestação de contas final (art. 63 do 
Decreto nº 8.726, de 2016).
9.4. A pesquisa de satisfação, de que trata o item 9.2.5, 
terá por base critérios objetivos de apuração da satisfação dos 
beneficiários e de apuração da possibilidade de melhorias das ações 
desenvolvidas pela OSC, visando a contribuir com o cumprimento 
dos objetivos pactuados e com a reorientação e o ajuste das metas 
e das ações definidas. A pesquisa poderá ser realizada diretamente 
pela administração pública federal, com metodologia presencial ou 
à distância, com apoio de terceiros, por delegação de competência 
ou por meio de parcerias com órgãos ou entidades aptas a auxiliar 
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na realização da pesquisa (art. 53, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726, 
de 2016).
9.5. Sempre que houver pesquisa de satisfação, a sistematização 
será circunstanciada em documento que será enviado à OSC para 
conhecimento, esclarecimentos e eventuais providências. A OSC 
poderá opinar sobre o conteúdo do questionário que será aplicado 
(art. 53, §§ 3º e 4º, do Decreto nº 8.726, de 2016). 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO

10.1. O presente Termo de Colaboração poderá ser:
10.1.1. Extinto por decurso de prazo;
10.1.2. Extinto, de comum acordo antes do prazo avençado, 
mediante termo de distrato;
10.1.3. Denunciado, por decisão unilateral de qualquer dos 
partícipes, independentemente de autorização judicial, mediante 
prévia notificação por escrito ao outro partícipe; ou
10.1.4. Rescindido, por decisão unilateral de qualquer dos 
partícipes, independentemente de autorização judicial, mediante 
prévia notificação por escrito ao outro partícipe, nas seguintes 
hipóteses:
a) descumprimento injustificado de cláusula deste 
instrumento;
b) irregularidade ou inexecução injustificada, ainda que 
parcial, do objeto, resultados ou metas pactuadas (art. 61, §4º, 
inciso II, do Decreto nº 8.726, de 2016);
c) omissão no dever de prestação de contas anual, nas 
parcerias com vigência superior a um ano, sem prejuízo do disposto 
no §2º do art. 70 da Lei nº 13.019, de 2014;
d) violação da legislação aplicável;
e) cometimento de falhas reiteradas na execução;
f) malversação de recursos públicos;
g) constatação de falsidade ou fraude nas informações ou 
documentos apresentados;
h) não atendimento às recomendações ou determinações 
decorrentes da fiscalização;
i) descumprimento das condições que caracterizam a 
parceira privada como OSC (art. 2º, inciso I, da Lei nº 13.019, de 
2014);
j) paralisação da execução da parceria, sem justa causa e 
prévia comunicação à Administração Pública;
k) quando os recursos depositados em conta corrente 
específica não forem utilizados no prazo de 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias, salvo se houver execução parcial do objeto 
e desde que previamente justificado pelo gestor da parceria e 
autorizado pela Administração Pública, conforme previsto nos §§ 
3º e 4º do art. 34 do Decreto nº 8.726, de 2016; e
l) outras hipóteses expressamente previstas na legislação 
aplicável.
10.2. A denúncia só será eficaz 60 (sessenta) dias após a data 
de recebimento da notificação, ficando os partícipes responsáveis 
somente pelas obrigações e vantagens do tempo em que 
participaram voluntariamente da avença.
10.3.  Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por parte 
da Administração Pública, que não decorra de culpa, dolo ou má 
gestão da OSC, o Poder Público ressarcirá a parceira privada dos 
danos emergentes comprovados que houver sofrido.
10.4. Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por culpa, 
dolo ou má gestão por parte da OSC, devidamente comprovada, 
a organização da sociedade civil não terá direito a qualquer 
indenização.
10.5. Os casos de rescisão unilateral serão formalmente 

motivados nos autos do processo administrativo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. O prazo de defesa será de 10 (dez) 
dias da abertura de vista do processo, conforme art. 73, §1º da Lei 
nº 13.019, de 2014.
10.6. Na hipótese de irregularidade na execução do objeto que 
enseje dano ao erário, deverá ser instaurada Tomada de Contas 
Especial caso os valores relacionados à irregularidade não sejam 
devolvidos no prazo estabelecido pela Administração Pública.
10.7. Se a extinção se der por motivo de denúncia, sendo 
demonstrado culpa da OSC, essa deverá restituir os saldos 
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das 
receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração 
de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela 
autoridade competente da administração pública. 
10.8. Os débitos a serem restituídos pela OSC serão apurados 
mediante atualização monetária, acrescido de juros calculados da 
seguinte forma:
10.8.1 Nos casos em que for constatado dolo da OSC ou de seus 
prepostos, os juros serão calculados a partir das datas de liberação 
dos recursos, sem subtração de eventual período de inércia da 
administração pública federal quanto ao prazo de que trata o § 3º 
do art. 69, do Decreto nº 8.726, de 2016; e
10.8.2 Nos demais casos, os juros serão calculados a partir:
a) Do decurso do prazo estabelecido no ato de notificação 
da OSC ou de seus prepostos para restituição dos valores ocorrida 
no curso da execução da parceria; ou
b) Do término da execução da parceria, caso não tenha 
havido a notificação de que trata a alínea “a” deste inciso, com 
subtração de eventual período de inércia da Administração Pública 
quanto ao prazo de que trata o § 3º do art. 69 do Decreto nº 8.726, 
de 2016.
10.9. Os débitos a serem restituídos pela OSC observarão juros 
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e 
de Custódia - Selic para títulos da Administração Pública, acumulada 
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, 
e de 1% (um por cento) no mês de pagamento

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS

11.1. A OSC prestará contas da boa e regular aplicação dos 
recursos recebidos, observando-se as regras previstas nos arts. 63 
a 72 da Lei nº 13.019, de 2014, e nos arts. 54 a 58 e 62 a 70 do 
Decreto nº 8.726, de 2016, além das cláusulas constantes deste 
instrumento e do plano de trabalho.
11.2. A prestação de contas terá o objetivo de demonstrar 
e verificar resultados e deverá conter elementos que permitam 
avaliar a execução do objeto e o alcance das metas. A prestação 
de contas apresentada pela OSC deverá conter elementos que 
permitam à Administração Pública avaliar o andamento ou concluir 
que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição 
pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do 
alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de 
que trata a prestação de contas. 
11.3. Para fins de prestação de contas final, a OSC deverá 
apresentar Relatório Final de Execução do Objeto, no prazo de 
90 (noventa) dias a partir do término da vigência da parceria. Tal 
prazo poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, mediante 
justificativa e solicitação prévia da OSC.
11.4. O Relatório Final de Execução do Objeto conterá:
11.4.1. A demonstração do alcance das metas referentes ao 
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período de toda a vigência da parceria, com comparativo de metas 
propostas com os resultados alcançados;
11.4.2. A descrição das ações (atividades e/ou projetos) 
desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
11.4.3. Os documentos de comprovação do cumprimento do 
objeto, como exemplo: listas de presença, fotos, vídeos, entre 
outros; 
11.4.4. Os documentos de comprovação do cumprimento da 
contrapartida em bens e serviços, quando houver;
11.4.5. Justificativa, quando for o caso, pelo não cumprimento do 
alcance das metas;
11.4.6. O comprovante de devolução de eventual saldo financeiro 
remanescente (art. 62, caput, do decreto nº 8.726, de 2016); e
11.4.7. A previsão de reserva de recursos para pagamento das 
verbas rescisórias de que trata o §3º do art. 42 do decreto nº 
8.726, de 2016.
11.5. O Relatório Final de Execução do Objeto deverá, ainda, 
fornecer elementos para avaliação:
11.5.1. Dos resultados alcançados e seus benefícios;
11.5.2. Dos impactos econômicos ou sociais das ações 
desenvolvidas;
11.5.3. Do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser 
indicado por meio de pesquisa de satisfação, declaração de 
entidade pública ou privada local e declaração do conselho de 
política pública setorial, entre outros; e
11.5.4. Da possibilidade de sustentabilidade das ações após a 
conclusão do objeto.
11.6. As informações de que trata o item 11.5 serão fornecidas 
por meio da apresentação de documentos e por outros meios 
previstos no plano de trabalho, conforme definido no inciso IV do 
caput do art. 25 do Decreto nº 8.726, de 2016.
11.7.  A análise da prestação de contas final pela Administração 
Pública será formalizada por meio de parecer técnico conclusivo 
emitido pelo gestor da parceria, que deverá verificar o cumprimento 
do objeto e o alcance das metas previstas no plano de trabalho, e 
considerará:
11.7.1. Relatório Final de Execução do Objeto;
11.7.2. Os Relatórios Parciais de Execução do Objeto, para 
parcerias com duração superior a um ano;
11.7.3. Relatório de visita técnica in loco, quando houver; e
11.7.4. Relatório técnico de monitoramento e avaliação, quando 
houver (parcerias com vigência superior a um ano).
11.8. Além da análise do cumprimento do objeto e do alcance 
das metas previstas no plano de trabalho, o gestor da parceria, em 
seu parecer técnico conclusivo, avaliará a eficácia e efetividade 
das ações realizadas, conforme previsto na alínea “b” do inciso II 
do art. 61 do Decreto nº 8.726, de 2016, devendo mencionar os 
elementos referidos no item 11.7
11.9. A prestação de contas apresentada pela Entidade deverá 
conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o 
andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme 
pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas 
e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, 
até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre 
outros, das seguintes informações e documentos:
11.9.1. Extrato da conta bancária específica;
11.9.2. Notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data 
do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e 
número do instrumento da parceria;
11.9.3. Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária 
específica, quando houver;
11.9.4. Material comprobatório do cumprimento do objeto em 

fotos, vídeos ou outros suportes;
11.9.5. Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, 
quando for o caso; e
11.9.6. Lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, 
quando for o caso.
11.9.7. Ofício endereçado ao prefeito;
11.9.8. Parecer do conselho fiscal da entidade ou organização da 
sociedade civil;
11.9.9. Relação de pagamentos realizados;
11.9.10. Demonstrativo da receita e despesa;
11.9.11. Comprovante de pagamento de FGTS;
11.9.12. Comprovante de pagamento de GPS com GFIP - inclusive 
complementares para fechamento da GFIP;
11.9.13. Comprovante de pagamento de DARF/PIS e DARF/IRRF.
11.10. Para realização de pagamento pelo Setor de Empenhos, 
da Secretaria Municipal de Fazenda, serão consultadas as Certidões 
relativas a regularidade da Entidade perante o Município, Estado e 
órgão Federal, Trabalhista e FGTS.
11.11. A documentação comprobatória a ser apresentada pela 
Entidade deverá conter o valor integral da despesa e o detalhamento 
dos custos, sendo vedada a duplicidade ou a sobreposição de 
fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa.
11.12. Os custos indiretos necessários à execução do objeto 
poderão incluir, entre outras despesas, aquelas com internet, 
transporte, aluguel, telefone, consumo de água e luz e remuneração 
de serviços contábeis e de assessoria jurídica, desde que constantes 
do plano de trabalho apresentado.
11.13. Serão glosados valores relacionados a metas e resultados 
descumpridos sem justificativa suficiente.
11.14. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil 
subsequente ao da prestação de contas, a organização da sociedade 
civil deve manter em seu arquivo os documentos originais que 
compõem a prestação de contas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – REGIME JURÍDICO DE 
PESSOAL

12.1. Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/
trabalhista, de quaisquer espécies, entre o MUNICÍPIO e o pessoal 
que a OSC utilizar para a realização dos trabalhos ou atividades 
constantes deste instrumento.
12.2. A OSC desobriga desde já o MUNICÍPIO por quaisquer 
débitos de natureza trabalhista, fiscal ou previdenciária ou 
responsabilidade junto a órgão públicos federais, estaduais ou 
municipais, bem como junto a quaisquer órgãos do setor privado 
em decorrência do cumprimento do objeto do presente TERMO DE 
COLABORAÇÃO.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES

13.1. O presente TERMO DE COLABORAÇÃO deverá ser 
executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas 
pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial.
13.2. Fica expressamente vedada a utilização dos recursos 
transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do 
agente ou representante da OSC, para:
13.2.1. Realização de despesas a título de taxa de administração, 
de gerência ou similar;
13.2.2. Finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, 
ainda que em caráter de emergência;
13.2.3. Realização de despesas em data anterior ou posterior à 
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sua vigência; sendo que posterior à sua vigência, com a ressalva 
de ser expressamente autorizado pela autoridade competente da 
administração pública;
13.2.4. Realização de despesas com taxas bancárias, com multas, 
juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos 
ou recolhimentos fora dos prazos;
13.2.5. Realização de despesas com publicidade, salvo as de 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais 
não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos; e
13.2.6. Repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às 
instituições privadas com fins lucrativos;
13.2.7. Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público 
com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas 
em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.
13.2.8. Modificar o objeto, exceto no caso de ampliação de metas, 
desde que seja previamente aprovada a adequação do plano de 
trabalho pela administração pública;
13.2.9. Realizar despesa em data anterior à vigência da parceria e 
não alinhadas ao objeto do projeto;
13.2.10. Pagamento de pessoal contratado pela organização da 
sociedade civil que não esteja ligado diretamente à execução do 
objeto;
13.2.11. Obras que caracterizem a ampliação de área construída 
ou a instalação de novas estruturas físicas;
13.2.12. Contratação de despesas com auditoria externa.
13.2.13. Transferir recursos para clubes, associações de servidores, 
partidos políticos ou quaisquer entidades congêneres;
13.3. Ainda é vedada a utilização dos recursos da parceria: 
13.3.1. Na realização de eventos que cobrem ingressos ou que 
recebam qualquer outro tipo de receita, salvo quando forem 
revertidas ao projeto, aplicadas em finalidade pública previamente 
definida ou creditadas ao respectivo órgão repassador, hipóteses 
que deverão estar especificadas no termo de parceria; 
13.3.2. Na realização de recepção e festas que sejam de acesso 
restrito ao público; 
13.3.3. Na realização de despesa de manutenção da organização 
de natureza contínua e que não tenha relação direta com projetos 
aprovados no termo de parceria; 
13.3.4. Na aquisição ou contratação de serviços de coquetéis, 
bufê ou similar; 
13.3.5. No pagamento de gratificações, serviços de consultoria, 
de assistência técnica e congêneres, a servidor ou empregado que 
pertença aos quadros de pessoal do município e da organização, 
inclusive, com recursos de contrapartida, dos resultantes da 
venda de ingressos e dos recebidos de outros parceiros, salvo 
nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 
orçamentárias; 
13.3.6. Em finalidade alheia ao objeto da parceria e ao previsto 
no plano de trabalho, ainda que em caráter de emergência.
13.3.7. Na realização de despesas em data anterior ou posterior 
à vigência da parceria e em data anterior ou posterior ao prazo 
estabelecido para utilização do recurso; 
13.3.8. No pagamento a fornecedor, em data anterior ou posterior 
ao prazo para utilização do recurso; 
13.3.9. Para pagamento antecipado; 
13.3.10. Para pagamento de multas, juros ou correção monetária, 
inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos 
prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública 
na liberação de recursos financeiros; 
13.3.11. Para pagamento de publicidade, salvo as previstas no 
plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, 

de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das 
quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE

14.1. O MUNICÍPIO deverá providenciar a publicação do extrato 
inerente ao presente TERMO DE COLABORAÇÃO, conforme art. 38 
da Lei Federal nº 13.019/2014.
14.2. A eficácia do presente TERMO DE COLABORAÇÃO ou 
dos aditamentos que impliquem em alteração ou ampliação da 
execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada 
à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do MUNICÍPIO, 
a qual deverá ser providenciada pela administração pública 
municipal no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da respectiva 
assinatura.
14.3. Todos os avisos, sanções, e comunicados realizados 
pela a prefeitura municipal de jataí para com a contratada serão 
exclusivamente realizadas através da imprensa oficial do município 
(Diário oficial de jataí- http://www.jatai.go.gov.br “diário oficial”).

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS GESTORES DA 
PARCERIA

15.1. O presente TERMO DE COLABORAÇÃO terá como gestor 
da OSC o Sr. Alexandre Grande Marques, RG nº. 3.490.071 – SSP/
GO e do CPF nº 691.507.101-68, que se responsabilizará, de forma 
solidária, pela execução das atividades e cumprimento das metas 
pactuadas na parceria, nos termos do art. 37 da Lei nº 13.019 de 
31/07/2014.
15.2. O MUNICÍPIO nomeia como gestor do presente TERMO 
DE COLABORAÇÃO o servidor Marco Polo Gusmão Wanderley, 
portador do RG nº 32.574.223.226.174 e do CPF nº 777.907.741-
15, conforme Decreto Municipal nº 3.717/2020.
15.3. Ambos com as seguintes obrigações:
15.3.1. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
15.3.2. Avaliar o andamento e concluir se objeto da parceria foi 
executado conforme pactuado;
15.3.3. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos 
necessários as atividades de monitoramento e avaliação;
15.3.4. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação 
de contas final com base no relatório técnico de monitoramento e 
avaliação, o qual deverá conter:
a) a descrição sumária das atividades e metas estabelecidas no 
Plano de Trabalho;
b) a análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas 
e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do 
objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e 
aprovados no plano de trabalho;
c) os valores efetivamente transferidos pela administração pública 
e valores comprovadamente utilizados;
d) quando for o caso, os valores pagos em espécie, os custos 
indiretos, os remanejamentos efetuados, as sobras de recursos 
financeiros, incluindo as aplicações financeiras, e eventuais valores 
devolvidos aos cofres públicos;
e) a análise dos documentos comprobatórios das despesas 
apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de 
contas;
f) análise das auditorias realizadas pelos controles interno e 
externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas 
conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas 
auditorias.
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15.3.5. Informar ao Prefeito Municipal a existência de fatos que 
comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da 
parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, 
bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para 
sanar os problemas detectados;
15.3.6. Cumprir e fazer cumprir as demais determinações 
contidas na Lei Federal no 13.019 de 31 de julho de 2014 e no 
Decreto Municipal nº. 2.535/2017.
15.4. Na hipótese de o Gestor da Parceria deixar de ser agente 
público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o Chefe do 
Executivo Municipal designará o novo gestor, assumindo, enquanto 
isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas 
responsabilidades.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS ANEXOS

16.1. Constará como anexo do instrumento de parceria firmado:
16.1.1. O plano de trabalho, que dele e parte integrante e 
indissociável, do qual constam as atividades a serem desenvolvidas, 
as metas a serem alcançadas pela OSC, forma de contrapartida 
(quando for o caso) e outros elementos norteadores do objeto da 
presente parceria;

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DECLARAÇÃO DE 
CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS

17.1. Ao assinar o presente TERMO DE COLABORAÇÃO, a 
ENTIDADE declara estar em pleno cumprimento das exigências 
abaixo relacionadas, constantes da Lei nº 13.019/2014: 
17.1.1. No mínimo 01 (um) ano de existência e desenvolvimento 
de atividade esportiva e educacional, comprovados através de 
fotos, material gráfico de eventos, publicações impressas e em 
meios eletrônicos e outros materiais comprobatórios; 
17.1.2. Situação cadastral ativa no CNPJ, conforme regulamentação 
específica da secretaria da receita federal; 
17.1.3. Experiência prévia na realização do objeto da parceria ou 
objeto de natureza semelhante;
17.1.4. Capacidade técnica e operacional para o cumprimento 
das metas estabelecidas.
17.1.5. Seu estatuto preenche os requisitos constantes do artigo 
33, incisos I, III e IV da lei nº 3.019/2014 e suas alterações. 
17.2. Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes 
deste termo de colaboração, que não possam ser resolvidas pela 
via administrativa, o foro da Comarca de Jataí/GO, com renúncia 
expressa a outros, por mais privilegiados que forem.
17.3. E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes 
obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do 
presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado 
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos 
partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em 
Juízo ou fora dele.

Jataí/GO, 30 de abril de 2020.

______________________________________________
MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

Vinícius de Cecílio Luz
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

_______________________________________________
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA ALBERGUE SÃO VICENTE DE 

PAULO DE JATAÍ
Alexandre Grande Marques

OSC

Testemunhas:
1 - ___________________________________________ 
Nome:
CPF:
2 - ___________________________________________
Nome:
CPF:

ANEXOS  

ANEXO I – PLANO DE TRABALHO          
                 
1-   DADOS CADASTRAIS

1.1 – ENTIDADE
   - Nome da Entidade: Sociedade de Beneficia Albergue São Vicente 
de Paulo de Jataí
- CNPJ: 02.251.270/0001-09
- Unidade I – Albergue Arnaldo de Carvalho
- Endereço: Rua Orozimbo Lopes de Carvalho, n° 1097, Sítio 
Bethânia Bairro Dom Abel Jataí – Goiás
- Fone: (64) 36314340
- E-mail: albergueservicosocial@hotmail.com

 1.2– DADOS BANCÁRIOS
Sicoob Cooprem
Endereço: R: José Manoel Vilela, 483 St Central
Telefone: 3632-1300 
Município: Jataí-GO
Agência: n° 3350
Conta: n° 688-2
Nº Banco: 756

2- DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE
Nome Completo: Alexandre Grande Marques
CPF-RG- N° 691.507.101-68 -- 34900-71 SSP GO
Endereço: Avenida Dorival de carvalho, n° 1294, Bairro Santa Maria
Cargo: Presidente, foi eleito no dia 15/01 de 2019, com vencimento 
do mandato para dia 15/01 de 2022.

3-  DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO 

3.1 - Breve Histórico da Organização da Sociedade Civil
A Sociedade Beneficência Albergue São Vicente de Paulo de Jataí, 
fundada em 19 de agosto de 1952, é uma organização espírita, 
de caráter científico e filosófico, beneficente, ambulatorial, de 
assistência social, sem finalidade lucrativa, com prazo de duração 
indeterminado. Possui domicílio, sede e foro na cidade de Jataí, 
Estado de Goiás. Prestando serviços de apoio social em caráter 
a idosos acima de 60 anos. A duração de atendimento consta de 
período integral.

3.2- Objeto da parceria
Repasse financeiro para auxiliar no pagamento de funcionários 
da instituição visando a manutenção do atendimento aos idosos 
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acolhidos nesta unidade. 

3.3 Período de exercício:
Vigência de 8 meses
Inicio: 01/05/2020 termino: 31/12/2020

 3.4-Objetivo geral da proposta:
 Acolhimento para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os 
sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência. A 
natureza do acolhimento é de longa permanência e ocorre quando 
esgotadas todas as possibilidades de auto sustento e convívio com 
os familiares. É previsto para idosos que não dispõem de condições 
para permanecer com a família, com vivência de situações de 
violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com 
vínculos familiares fragilizados ou rompidos, restabelecendo 
vínculos familiares e/ ou comunitários, possibilitando a convivência 
comunitária, promovendo acesso á rede socioassistencial, aos 
demais órgãos do sistema de Garantia de direitos e as demais 
políticas públicas setoriais.

3.5-Objetivo especifico da Proposta:
 - Acolher e garantir proteção integral;
 - Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de 
negligência, violência e ruptura de vínculos; 
- Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais; 
-Possibilitar a convivência comunitária;
-Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos 
do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas 
setoriais;
-Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, 
capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam 
escolhas com autonomia; 
-Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte 
e ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, 
vivências, desejos e possibilidades do público.
-Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades 
para a realização de atividades da vida diária; 
- Desenvolver condições para a independência e o autocuidado;
- Promover o acesso a renda; 
- Promover a convivência mista entre os residentes de diversos 
graus de dependência.

3.6- Justificativa da Proposta
O Albergue São Vicente de Paulo presta o serviço de acolhimento 
institucional, sob-regime de Instituição de Longa Permanência 
- ILPI e filantrópica. Nos anos de existências da instituição a 
metas sempre foram atingidas e o serviço sempre foi prestado 
com qualidade, buscando sempre a obediências as Leis vigentes, 
buscando restabelecer vínculos familiares e/ ou comunitários, 
possibilitando à convivência comunitária, promovendo acesso 
à rede socioassistencial, incentivando o desenvolvimento do 
protagonismo e de capacidade para realização de atividades da 
vida diária, buscando desenvolver condições para a independência 
e o auto cuidado, promovendo o acesso à renda, promovendo 
a convivência mista entre os residentes de diversos graus de 
dependência e patologias.
O Albergue vem passando por inúmeras dificuldades financeiras 
desde janeiro/2017, quando o SUS decretou o fechamento dos 
hospitais psiquiátricos dentre eles o Núcleo de Saúde Mental. A 
verba destinada ao Núcleo ajudava no custeio das despesas da 
instituição pois mantinham serviços em comum. A instituição que 
está em um período crítico tem efetuado alguns eventos, mesmo 

assim não supre suas necessidades principais dos moradores. 
Assim sendo, necessita de verbas que viabilizem o acolhimento e 
manutenção do bem-estar dos abrigados, justificando a solicitação 
de execução do projeto proposto.
Para garantir a continuidade do serviço prestado aos idosos 
institucionalizados buscamos incessantemente parcerias com 
empresas, igreja, entidades, órgão governamental e sociedade em 
geral. 
 Após o termino de vigência do Termo de Colaboração as atividades 
principais terão continuidade uma vez que prestamos serviço 
ininterrupto, as atividades que por qualquer intercorrência vierem 
a cessarem por motivos internos ou externo serão tomadas 
providencia administrativas para que as mesmas voltem a ser 
oferecidas regularmente.

3.7 Público Beneficiário
Atendimento prestado prioritariamente a 74 (sessenta e quarto) 
idosos de ambos o sexo, sem familiares e ou com vínculos 
familiares rompidos, em situação de vulnerabilidade, sob regime 
de instituição de Longa Permanecia – ILPI. 

3.8-  Perfil do Público alvo/ beneficiários
 
Pessoas idosas acima de 60 ano com necessidades de assistência, 
cuidados e proteção, ambos os sexos, dependentes ou não 
dependentes, com e sem deficiências físicas ou mentais, sem 
discriminação de cor, raça, profissão, nacionalidade, estado 
civil, credo, que não dispõem de condições para permanecerem 
com seus familiares, com convivência de situação de violência 
e negligencia, em situação de rua e de abandono, com vínculos 
familiares fragilizados ou rompidos, a maioria possui renda de 
apenas um salário mínimo.  

3.9-Área de abrangência:
 Municipal.  

3.10- Metodologia
O acolhimento do idoso se dará por meio de demanda espontânea, 
requisição de serviços de políticas públicas setoriais, CREAS, 
demais serviços socioassistenciais, Ministério Público ou Poder 
Judiciário, de acordo com a disponibilidade de vagas. Para este 
acolhimento, primeiramente, o idoso passa por uma triagem com a 
assistente social que averigua as condições sociais em que o idoso 
se encontra. Após a institucionalização o idoso será recebido pela 
equipe multiprofissional, onde será avaliado e diagnosticado pelo 
geriatra, em seguida avaliado pela equipe da enfermagem, pela 
fisioterapeuta, pela nutricionista e pela psicóloga. 
Após avaliação o idoso é encaminhado aos cuidadores para 
devidas instalações. A enfermeira fica responsável em orientar 
os cuidadores sobre a situação do novo morador com relação a 
higiene, vestimenta, medicamentos, alimentação, hidratação, etc. 
A nutricionista monta o cardápio de acordo com a necessidade do 
idoso. A fisioterapeuta orienta os cuidadores sobre mobilização 
e transferências principalmente para pacientes cadeirantes ou 
acamados. 
Os atendimentos fisioterapêuticos são feitos por estagiários do 
curso de fisioterapia da UFG, sob a supervisão da fisioterapeuta 
e de um professor supervisor. A psicóloga faz os atendimentos 
dos idosos encaminhados pelo geriatra. Todos os procedimentos 
realizados dentro desta instituição são supervisionados pela 
Coordenadora e relatados á diretoria executiva. Os atendimentos 
são comprovados com fichas de avaliação e evolução dos 
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tratamentos. Além de relatórios que são discutidos nas reuniões 
mensais.

 3.11– ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Realizar as ações necessárias para avaliar a possibilidade 
de acolhimento e a pós o acolhimento realizado prover as 
necessidades básicas e extras do público atendido, bem como: 
providenciar alimentação, cuidados de higiene, vestimentas, 
medicações, e atendimento especializado; Assegurar a convivência 
com familiares, amigos e pessoas de referência de forma contínua; 
Acesso às atividades culturais, educativas, lúdicas e de lazer na 
comunidade; A capacidade de atendimento das unidades deve 
seguir as normas da Vigilância Sanitária, devendo ser assegurado 
o atendimento de qualidade, personalizado, com até quatro idosos 
por quarto; Providenciar, se necessário, documentos pessoais do 
morador; Resgatar vínculos familiares; Encaminhar para consultas 
diversas quando necessário; Acionar sempre que necessário, os 
conselhos competentes e Ministério Público. 

3.12-CAPACIDADE TÉCNICA
 

N° Especificação Existente

1. Recepção 01

2.  Assistente Social 01

3.  Departamento Administrativo 01

4. Posto de Enfermagem 01

5. Salão de Convivência 01

6. Ala Masculina 01

7. Ala Feminina 01

8. Quartos Masculinos com banheiros 12

9. Quartos Femininos com banheiros 09

10. Sala de repouso 02

11. Consultório Medico 01

12. Deposito de material de limpeza 01

13. Sala de oração 01

14. Sala de Fisioterapia 02

15. Dispensa 01

16. Banheiro social 04

17. Refeitório 01

18. Cozinha 01

19. Sala de costura 01

20. Rouparia 01

21. Lavanderia 01

22. Sala de procedimento 01

23. Almoxarifado 01

24. Sala nutricionista 01

25. Arquivo 01

3.13-RESULTADOS ESPERADOS 
Prestar atendimento em unidade institucional com característica 
domiciliar que acolhe idosos com diferentes necessidades e graus 
de dependência, assegurando a convivência com familiares, amigos 
e pessoas de referência de forma contínua, bem como o acesso às 
atividades culturais, educativas, lúdicas e de lazer na comunidade. 

3.14 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
Avaliar por meio de registro a quantidade de visitas realizadas ao 
longo do período da parceria. 

Indicadores Meta quantitativa
Registros no caderno de visita 100%
Número de idosos acolhidos 100%
Número de ações realizadas 
pela comunidade na instituição

60%

Número ações culturais, de 
lazer e educativas realizadas

80%

Registro no caderno de 
relatório

100%

4- METAS DE ATENDIMENTO
Acolhimento de 74 pessoas idosas a partir dos 60 anos de idade, 
de ambos os sexos, independente ou com diversos graus de 
dependência. Assistência técnica e financeira para realização de 
despesas de custeio para a manutenção de da entidade, visando 
a melhoria da qualidade do atendimento a 74 (setenta e quarto) 
pessoas idosas.

 5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO REPASSE
A parceria é para 8 meses, sendo R$ 52.500,00 (cinquenta e dois 
mil, e quinhentos reais) por mês.

VALOR DESPESA

1° MÊS R$ 52.500,00 
(cinquenta e dois  mil, 

e quinhentos  reais) 

Pagamento de 
funcionários 

2° MÊS R$ 52.500,00 
(cinquenta e dois  mil, 

e quinhentos  reais)

Pagamento de 
funcionários

3° MÊS R$ 52.500,00 
(cinquenta e dois  mil, 

e quinhentos  reais)

Pagamento de 
funcionários

4° MÊS R$ 52.500,00 
(cinquenta e dois  mil, 

e quinhentos  reais)

Pagamento de 
funcionários

5° MÊS R$ 52.500,00 
(cinquenta e dois  mil, 

e quinhentos  reais)

Pagamento de 
funcionários

6°     MÊS R$ 52.500,00 
(cinquenta e dois  mil, 

e quinhentos  reais)

Pagamento de 
funcionários

7° MÊS R$ 52.500,00 
(cinquenta e dois  mil, 

e quinhentos  reais)

Pagamento de 
funcionários

8°     MÊS R$ 52.500,00 
(cinquenta e dois  mil, 

e quinhentos  reais)

Pagamento de 
funcionários

VALOR TOTAL R$ 420.000.00 
(Quatrocentos e vinte 

mil reais)

Pagamento de 
funcionários

6- CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO 
O valor repassado será utilizado para custear parte da folha de 
pagamento, a fim de colaborar com o cumprimento do objetivo 
da instituição. O valor mensal da parceria não custeia o valor 
integral da folha de pagamento, de forma que o restante do valor 
será custeado pela instituição. Para tanto, além das parcerias com 
o Poder Público, a instituição conta com 70% do valor recebido 
das aposentadorias e benefícios dos idosos institucionalizados, 
com a colaboração dos sócios mantenedores e contribuintes, 
com eventos realizados anualmente pelas doações realizada da 
comunidade em geral.  
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NOME Função na 
Entidade

Salario Carga 
Horaria 

Semanal
Carleide Silva 

da Costa 
Cuidador de 

idosos
R$ 1.468,39 Escala 12 

x 36 
Carolina 

Humbelina de 
Morais 

Cuidador de 
idosos

R$ 1.710,67 Escala 12 
x 36

Edissandra 
Cordeiro Assis 

Cuidador de 
idosos

R$ 1.468,39 Escala 12 
x 36

Eliamar 
Oliveira da 

Silva

Auxiliar de 
Limpeza 

R$ 1.238,48 Escala 12 
x 36

Elineuza 
Ferreira 

Ramos Santos

Cuidador de 
idosos

R$ 1.752,70 Escala 12 
x 36

Elizeni de 
Souza Pereira 

Guimaraes 

Cozinheira R$ 1.268,28 Escala 12 
x 36

Franciane 
Silva Carvalho 

Cuidador de 
idosos

R$ 1. 468,39 Escala 12 
x 36

Iolanda Alves 
Souza 

Auxiliar de 
Limpeza 

R$ 1.268,28 Escala 12 
x 36

Ionice de 
Jesus Santos 

Copeira R$ 1.288,15 Escala 12 
x 36

Irene Alves 
Pereira 

Cuidador de 
idosos

R$ 1.468,39 Escala 12 
x 36

Irenice Alves 
Gouveia 

Camareira R$ 1.234,17 Escala 12 
x 36

Jandimar 
Souza Morais 

Cuidador de 
idosos

R$ 1.528,97 Escala 12 
x 36

Jennifer 
Ferreira Souza

Cuidador de 
idosos

R$ 1.468.39 Escala 12 
x 36

José Carlos 
dos Reis

Cuidador de 
idosos

R$ 1.528,97 Escala 12 
x 36

José 
Domingos da 

Silva 

Serviço Gerais R$ 1.523,38 44 horas

Juliana Alves 
Ferreira 

Fisioterapeuta R$ 2.535,50 30 horas

Leny Maria de 
Jesus

Copeira R$ 1.486,81 Escala 12 
x 36

Leticia 
Magalhaes R. 

Cabral

Sup. 
Administrativo 

R$ 2.446.78 40 horas

Lucas Adriano 
Silva Carvalho

Cuidador de 
idosos

R$ 1.468,39 Escala 12 
x 36

Luciene Alves 
da Silva

Cuidador de 
idosos

R$ 1.468,39 Escala 12 
x 36

Lucimar 
Margues da 

Silva 

Motorista R$ 1.856,81 44 horas

Luiz Claudio 
Ferreira 

Serviço Gerais R$ 1.856,81 44 horas

Maria Julia 
Neves 

Lavadeira R$ 1.288,15 Escala 12 
x 36

Mariana Dias 
Celestina 

Alves

Copeira R$ 1.288,15 Escala 12 
x 36

Milene da 
Conceição 

Guedes

Aux. 
Administrativa 

R$ 1.204,83 40 horas 

Natalia Freitas 
Ferreiras 

Auxiliar de 
Limpeza 

R$ 1.384,11 Escala 12 
x 36

Nathalia 
Rodrigues 

Nunes 

Nutricionista R$ 2.507,06 30 horas 

Neide 
Gonçalves 
Pamplona

Camareira R$ 1.528,97 Escala 12 
x 36

Rafael 
Fernandes de 

Souza 

Serviços Gerais R$ 1.155,89 44 horas 

Regislaine 
Vieira de 

Souza

Auxiliar de 
Limpeza 

R$ 1.286,87 Escala 12 
x 36

Rita 
Concebida de 

Jesus 

Copeira R$ 1.486,81 Escala 12 
x 36

Rogerio 
Marcos de 

Souza

Cuidador de 
idosos

R$ 1.436,27 Escala 12 
x 36

Rosalina 
Felismina de 

Oliveira

Camareira R$ 1.288,15 Escala 12 
x 36

Rosângela 
Maria Rirbeira 

das Neves 

Lavadeira R$ 1.238,25 Escala 12 
x 36

Rui Carlos de 
Carvalho 

Cuidador de 
idosos

R$ 1.528,97 Escala 12 
x 36

Silvani Bastida 
de Oliveira 

Cozinheira R$ 1.504,73 Escala 12 
x 36

Sirley Borges 
Carvalho

Assistente 
Social 

R$ 2.446,78 30 horas

Sonilda Sousa 
Vilela 

Lavadeira R$ 1.528,97 Escala 12 
x 36

Thais Cristina 
Franco C. Silva 

Sup. de 
Cuidadores

R$ 2.461,00 30 horas

Valdeir Alves 
de Sousa 

Cuidador de 
idosos

R$ 1.710,67 Escala 12 
x 36

Vanete de 
Souza Silva

Cuidador de 
idosos

R$ 1.504,73 Escala 12 
x 36

Wesley Alves 
Borges

Cuidador de 
idosos

R$ 1.468,39 Escala 12 
x 36

7- DO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA 
Nome Completo: Alexandre Grande Marques
CPF-RG- N° 691.507.101-68 -- 34900-71 SSP GO
Endereço: Avenida Dorival de carvalho, n° 1294, Bairro Santa Maria
Cargo: Presidente foi eleito no dia 15/01 de 2019, com vencimento 
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do mandato para dia 15/01 de 2022.

8- DECLARAÇÃO 
Na qualidade de representante legal desta organização, declaro 
para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Jatai/GO, e sob 
as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação 
de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer Órgão ou 
Entidade da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, 
que impeça a celebração da parceria, na forma deste Plano de 
Trabalho. 

                                                                              Jataí, 16 de março de 2020.

                 _____________________________________
Alexandre Grande Marques

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2020

O Município de Jataí, através da Secretaria da Saúde, avisa a 
todos interessados que fará realizar licitação, na modalidade 
Pregão, na forma presencial, do tipo menor preço por item, 
visando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 
ARES-CONDICIONADOS DE TODA REDE DE SAÚDE SOB A 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
JATAÍ, disponível no site da Prefeitura.
Abertura: 19/05/2020 – às 09h00min.
Local: Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, sito na Rua 
Riachuelo, nº 2.762, Vila Fátima (Antigo Fórum), em Jataí - GO.
Site: www.jatai.go.gov.br Fone: (64) 3606-3643

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

Gestor do FMS

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 001/2020
PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO DISPENSADO 

Processo nº 6524/2020

Fonte de Recursos: Dotação orçamentária nº 28.845.2893.9.022-
3.3.50.41.00 – Secretaria de Esporte e Turismo.

Total de Recursos:  R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

Objeto: consecução de finalidade de interesse público e recíproco, 
com a realização de programa com ações nas áreas esportivas, 
nas mais diversas modalidades, sociais e educacionais, dando 
continuidade e ampliando os projetos.

Justificativa: nem todos os serviços de interesse público são 
realizados pelo Município, de modo que, para atingir o bem comum, 
este necessita de estabelecer parcerias com entidades sem fins 
lucrativos que já tenham estrutura e já desempenham os serviços 
com experiência, diante disso verifica-se que o proponente possui 
ampla experiência, atuando desde 1997. Somando-se ainda o fato 
da instituição ter sido agraciada com a emenda legislativa de nº 
31/2019

Fundamento legal: Artigos 29, 30 e 31 da Lei 13.019/2014 e suas 
alterações.

Publicação: Conforme art. 32 §1º da Lei 13.019/2014 e §2º: Abre o 
prazo de 05 (cinco) dias a contar desta publicação para impugnação 
a esta justificativa.

Concedente: Prefeitura Municipal de Jataí.

CNPJ: 11.887.915/0001-87

Proponente: JATAÍ ATLÉTICO CLUBE 

CNPJ: 02.724.745/0001-29.

Autorização Proc. Adm. nº: 6524/2020.

Publique-se:

Jataí-GO, 06 de maio de 2020.

Vinícius de Cecílio Luz
Prefeito Municipal

Resolução nº 06/2020- CMS                         Jataí, 11 de março de 2020.
                                                

                     O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em 
sua primeira reunião extraordinária realizada no dia 11 de 
março de 2020, no uso de suas competências regimentais 
e atribuições conferidas pelas Leis no 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, pela Lei no 8.142, de 28 de dezembro 
de 1990, Lei Orgânica da Saúde, Lei Municipal nº 2.883/08 
que especifica a criação do Conselho Municipal de Saúde de 
Jataí e Lei Municipal nº 4.099/2019 que altera artigos da Lei 
Municipal 2.883/08, e;

1. Considerando a necessidade de revisão do Regimento 
Interno desse Conselho Municipal de Saúde em virtude de utilizar 
conteúdo de normativas já revogadas em âmbito nacional: 
Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 333 de 04 de 
novembro de 2003 e o art. 12 da Lei nº 8.689/93, além e da 
necessidade de revisão e alinhamento de seus procedimentos 
administrativos aos executados no Conselho Nacional e Estadual 
de Saúde, e; 
2. Considerando os objetivos de consolidar, fortalecer, 
ampliar e acelerar o processo de Controle Social do SUS, por 
intermédio dos Conselhos Nacional, Estaduais, Municipais, das 
Conferências de Saúde e Plenárias de Conselhos de Saúde, e; 
3. Considerando que a participação da sociedade organizada, 
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garantida na legislação, torna os Conselhos de Saúde uma 
instância privilegiada na proposição, discussão, acompanhamento, 
deliberação, avaliação e fiscalização da implementação da Política 
de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros.
4. Considerando o prazo para a realização das alterações no 
Regimento Interno do CMS disposto no artigo 2º a Lei Municipal 
4.099/2019 que altera artigos da Lei Municipal nº 2.883/2008 que 
institui o Conselho Municipal de Saúde e dá outras providências;
5. Considerando a resolução do conselho Municipal de Saúde 
de Jataí nº 08/2019 de 20/03/2019, que dispõe sobre a criação de 
comissão especial temporária para acompanhar e participar do 
processo de revisão da Lei e regimento deste conselho, e;

RESOLVE: 
Aprovar alterações no Regimento Interno do Conselho Municipal 
de Saúde do município de Jataí – Goiás, nos termos do anexo I 
dessa resolução.

KELLY SILVA VALENTE
OAB-Jataí - Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Jataí
Presidente do Conselho Muniicipal de Saúde de Jataí-Goiás

 
HOMOLOGO a Resolução do Conselho Municipal de Saúde nº 
06/2020, 11/03/2020 nos termos da legislação vigente.

Jataí, 11 de março de 2020.

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JR.
Secretário Municipal da Saúde

Portaria GSP 007/2019
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Decreto 3.249/2019
_____________________________________________________

Anexo I
REGIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ-GO

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E FINALIDADE

Art. 1º - O Conselho Municipal de Saúde de Jataí - CMS é órgão 
colegiado permanente, de composição paritária de usuários 
em relação ao conjunto dos demais segmentos representados, 
deliberativo, normativo, fiscalizador e consultivo, co-responsável 
pelo Sistema Único de Saúde – SUS no âmbito do município de 
Jataí, com o objetivo de assegurar o direito à saúde e à qualidade 
de vida das pessoas, mediante a efetiva participação social na 
gestão da política de saúde, sem prejuízo das funções dos demais 
poderes legalmente constituídos.

§ 1º- O Conselho Municipal de Saúde - CMS foi criado pela Lei 
Municipal nº. 1.528/93 que foi revogada pela Lei Municipal nº 
2.883, de 20 de agosto de 2008, alterada pela Lei Municipal nº 
4.099 de 17 de junho de 2019 a qual instituiu o atual Conselho 
Municipal de Saúde e dá outras providências. 
§ 2º- O Conselho Municipal de Saúde – CMS tem por finalidade 
atuar na formulação da política global de saúde no âmbito do 
município e controlar sua execução, deliberando sobre as normas 
regulamentares, técnicas, padrões e outras medidas de caráter 
operacional.

CAPÍTULO II

DAS COMPETÊNCIAS

Art. 2º - Compete ao Conselho Municipal de Saúde – CMS:

I - implementar a mobilização contínua da sociedade na defesa dos 
princípios constitucionais que fundamentam o SUS para o controle 
social da Saúde, articulando-se com os colegiados de seguridade, 
meio ambiente, educação, idosos, crianças e adolescentes, dentre 
outros, visando o aprimoramento do Sistema Municipal de Saúde;
II – discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das 
diretrizes aprovadas pela Conferência Municipal de Saúde para 
elaboração do Plano Municipal de Saúde, conforme as diversas 
situações epidemiológicas e a capacidade organizacional dos 
serviços;
III - atuar na formulação e no controle da execução da política de 
saúde, incluindo seus aspectos econômicos e financeiros, e propor 
estratégias para sua aplicação aos setores público e privado;
IV - propor adoção de critérios que definam padrão de qualidade e 
melhor resolutividade das ações e serviços de saúde, verificando, 
também, o processo de incorporação dos avanços científicos e 
tecnológicos na área;
V - propor critérios para a programação e execução financeira e 
orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, acompanhando 
a movimentação e destinação de todos os recursos da Saúde 
(transferidos, próprios do Município, oriundos de convênios, etc.);
VI - analisar e deliberar sobre as contas dos órgãos integrantes do 
SUS na esfera Municipal;
VII - propor medidas para o aperfeiçoamento da organização e do 
funcionamento do Sistema Único de Saúde no Município e aprovar 
projetos a serem encaminhados à apreciação do Poder Legislativo 
Municipal;
VIII - examinar propostas, sugestões e denúncias de irregularidades, 
responder a consultas sobre assuntos pertinentes às ações e 
serviços de saúde no âmbito do Município, bem como apreciar 
recursos das deliberações do Conselho, nas suas respectivas 
instâncias;
IX - acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento das ações e 
serviços de saúde prestados à população pelos órgãos e entidades 
públicas e privadas, integrantes do SUS no Município, impugnando 
aqueles que, eventualmente, contrariarem as diretrizes da política 
de saúde ou organização do sistema;
X - incentivar e defender a municipalização de ações, serviços e 
recursos de saúde, como forma de descentralização de atividades;
XI – estabelecer diretrizes e critérios operacionais relativos a 
localização e ao tipo de unidades prestadoras de serviços de saúde 
públicos e privados, no âmbito do SUS, tendo em vista o direito ao 
acesso universal às ações de promoção, proteção e recuperação 
da saúde em todos os níveis de complexidade dos serviços, sob a 
diretriz da hierarquização/regionalização da oferta e demanda de 
serviços, conforme o princípio da eqüidade;
XII – avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o 
funcionamento do SUS no âmbito Municipal;
XIII – avaliar e deliberar sobre contratos e convênios, conforme as 
diretrizes do Plano Municipal de Saúde;
XIV – aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em 
vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, observado o princípio do processo de planejamento 
e orçamentação ascendente; 
XV - solicitar informações de caráter operacional, técnico-
administrativo, econômico-financeiro, de gestão do trabalho e 
da educação na saúde e outros, que digam respeito à estrutura e 
licenciamento de órgãos públicos e privados, vinculados ao SUS;
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XVI – estabelecer ações de informação, educação e comunicação 
em saúde e divulgar as funções e competências do Conselho 
Municipal de Saúde, seus trabalhos e decisões, por todos os meios 
de comunicação, incluindo informações sobre agendas, datas e 
local das reuniões;
XVII - promover articulação com os órgãos de fiscalização do 
exercício profissional e outras entidades representativas da 
sociedade civil, para a definição e controle dos padrões éticos, para 
pesquisa e prestação de serviços de saúde;
XVIII - promover articulações entre os serviços de saúde e as 
instituições de ensino profissional e superior, com finalidade 
de propor prioridades, métodos e estratégias para a educação 
permanente em saúde, assim como a pesquisa e a cooperação 
técnica;
XIX - elaborar e deliberar sobre seu plano de ações, metas e o seu 
orçamento;
XX - propor ao gestor as convocações das Conferências Municipais 
de Saúde ou, convocá-las quando o mesmo não o fizer, no mínimo, 
a cada dois anos;
XXI - apresentar, anualmente, relatório de atividades à Comissão 
de Saúde da Câmara Municipal e ao Ministério Público, 
disponibilizando franco acesso ao documento;
XXII - deliberar sobre a política de gestão do trabalho, no âmbito 
do Sistema Municipal de Saúde, em consonância com a Norma 
Operacional Básica de Recursos Humanos para o SUS;
XXIII - deliberar sobre o Plano Municipal de Investimentos no 
Sistema de Saúde;
XXIV - propor e aprovar diretrizes para elaboração da Política 
Municipal de Saúde, em consonância com os princípios e diretrizes 
do Sistema Único de Saúde.
XXV – apoiar e promover a educação para controle social da saúde, 
constando do conteúdo programático os fundamentos teóricos da 
saúde, a situação epidemiológica, a organização do SUS, a situação 
real de funcionamento dos serviços do SUS na esfera Municipal, as 
atividades e competências do Conselho Municipal de Saúde, bem 
como a Legislação do SUS, suas políticas de saúde, orçamento e 
financiamento;
XXVI – acompanhar a implementação das deliberações do Plenário;
XXVII - elaborar seu Regimento Interno e outras normas de 
funcionamento.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO

Art. 3º - O Conselho Municipal de Saúde terá composição paritária 
de usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos 
representados, conforme artigo 1º, § 4º da Lei Federal nº 8.142/90 
e Resolução CNS nº 453 de 10 de maio de 2012 nos seguintes 
termos:

I - 50% de entidades representativas do segmento de usuários;
II - 25% de entidades representativas do segmento dos 
trabalhadores da saúde;
III - 25% de entidades e instituições representativas do governo, 
prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins 
lucrativos.
§ 1º – A representação de órgãos ou entidades terá como critério 
a representatividade, a abrangência e a complementaridade 
do conjunto de forças sociais, no âmbito do Município de Jataí, 
podendo ser contempladas, dentre outras, legalmente constituídas 
e em efetiva atividade, as seguintes representações:
a) de associações de portadores de patologias;

b) de associações de portadores de necessidades especiais;
c) de movimentos sociais e populares organizados;
d) movimentos organizados de mulheres, em saúde;
e) de entidades de aposentados e pensionistas;
f) de entidades congregadas de sindicatos, centrais sindicais, 
confederações e federações de trabalhadores urbanos e rurais;
g) de entidades de defesa do consumidor;
h) de organizações de moradores;
i) de entidades ambientalistas;
j) de organizações religiosas;
l) de trabalhadores da área de saúde: associações, sindicatos, 
federações, confederações e conselhos de classe obedecendo as 
instâncias federativas.
m) da comunidade científica
n) de entidades públicas, de hospitais universitários e hospitais 
campo de estágio, de pesquisa e desenvolvimento;
o) de entidades patronais;
p) de entidades dos prestadores de serviço de saúde;
q) de Governo.

SEÇÃO I
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 4º - O Conselho Municipal de Saúde do Município de Jataí terá 
a seguinte organização:

I - Plenário;
II - Mesa Diretora;
III - Comissões Intersetoriais, Grupos de Trabalho;  
IV - Secretaria Executiva.
§ 1º O Plenário do Conselho Municipal de Saúde é o órgão de 
deliberação plena e conclusiva, configurado pela reunião ordinária 
ou extraordinária dos Conselheiros nomeados, que cumpra os 
requisitos de funcionamento estabelecidos no Regimento. 
§ 2º A Mesa Diretora será eleita entre seus pares, estando presente 
a maioria absoluta dos Conselheiros, sendo composta pelo 
Presidente, Vice Presidente e Secretário Executivo.
§ 3º As Comissões Intersetoriais e Grupos de Trabalho criados 
e estabelecidos em Plenário do Conselho Municipal de Saúde 
com a finalidade de articular políticas e programas de interesse 
para a saúde serão estabelecidos em resolução própria e deverá 
estar embasada na explicação de suas finalidades, objetivos 
componentes atribuições e demais regras que identifiquem 
claramente sua natureza.
§ 4º A Secretaria Executiva tem como objetivo apoiar o Conselho 
em seu funcionamento; 
§ 5º A representação dos órgãos e das entidades inclui um membro 
titular e um suplente vinculados, à mesma entidade;
Parágrafo único. Na presença do membro titular, o membro 
suplente não terá direito a voto nas reuniões, portanto quando o 
titular não estiver presente o suplente terá direito a voto.

SEÇÃO II
DO FUNCIONAMENTO

Art. 5º - O Conselho Municipal de Saúde reunir-se-á, ordinariamente, 
uma vez por mês, e extraordinariamente quando convocada ou a 
requerimento da maioria dos seus membros.

§ 1º- O Plenário do Conselho Municipal de Saúde instalar-se-á e 
deliberará com a presença simples dos membros (metade mais 
um), ressalvados os casos regimentais nos quais se exija quórum 
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especial, com tolerância de no máximo 15 (quinze) minutos para 
início dos trabalhos, podendo ser verificado o quórum em cada 
sessão e antes de cada votação. Os trabalhos terão duração de no 
máximo de 02 (duas) horas.
a) entende-se por maioria simples o número inteiro imediatamente 
superior à metade dos membros presentes; 
b) entende-se por maioria qualificada 2/3 (dois terços) do total de 
membros do Conselho; 
§ 2º A qualquer momento, poderá ser solicitada a verificação de 
quórum e, não havendo, a reunião será suspensa definitivamente.
§ 3º Qualquer alteração na organização do Conselho de Saúde 
preservará o que está garantido em lei e deve ser proposta pelo 
próprio Conselho e votada em reunião plenária, com quórum 
qualificado, para depois ser alterada em seu Regimento Interno e 
homologada pelo gestor da esfera correspondente;
§ 4º O Plenário será presidido pelo Presidente do Conselho, ou na 
ausência deste pelo Vice Presidente, ou pelo Secretário Executivo.
§ 5º Cada entidade terá direito a um voto proferido por meio de 
seu conselheiro titular, ou suplente na ausência deste. A votação 
será nominal. O voto do Presidente do Conselho deverá ser colhido 
por último, a fim de que, seja utilizado como critério de desempate.
§ 6º As deliberações Ad-referendum deverão ser encaminhadas ao 
plenário para a deliberação deste, na primeira reunião seguinte à 
sua publicação.
§ 7º As manifestações do CMS serão consubstanciadas 
em Resoluções, Moções de apoio, Moções de repúdio e 
Recomendações, quando deliberadas pelo plenário.
I - A Resolução é ato geral, de caráter normativo, serão assinadas 
pelo Presidente e Vice – Presidente do CMS, homologadas pelo 
Secretário Municipal de Saúde e publicadas no Diário Oficial do 
Município DOM, no prazo máximo de sessenta dias, após sua 
aprovação. A Resolução aprovada pelo CMS que não for homologada 
pelo Secretário Municipal de Saúde, no prazo de até trinta dias após 
sua aprovação, deverá retornar ao Plenário do CMS na reunião 
seguinte, acompanhada de justificativa e proposta alternativa, se 
de sua conveniência, para avaliação do Pleno que poderá acatar 
as justificativas revogando, modificando ou mantendo a Resolução 
que, nos dois últimos casos, será reencaminhada ao Secretário para 
homologação. Se novamente o Secretário de Saúde não homologar 
a Resolução, nem se manifestar sobre esta em até trinta dias após 
o seu recebimento, ela retornará ao Plenário do CMS para os 
devidos encaminhamentos. As Resoluções do Conselho Municipal 
de Saúde somente poderão ser revogadas pelo Plenário. 
II - A Recomendação é uma sugestão, advertência ou aviso 
a respeito do conteúdo ou forma de execução de políticas e 
estratégias setoriais ou sobre a conveniência ou oportunidade de se 
adotar determinada providência e serão sobre temas ou assuntos 
específicos que não seja habitualmente de responsabilidade direta 
do CMS, mas que são relevantes e necessários dirigidos a sujeitos 
institucionais de quem se espera ou se solicita determinada 
conduta ou providência.
III - A Moção é uma forma de manifestar aprovação, reconhecimento 
ou repúdio a respeito de determinado assunto ou fato.
§ 8º O Parecer é um pronunciamento técnico, fundamentado e 
circunstanciado que indica solução para determinado assunto, 
consulta ou processo administrativo ao qual o CMS é instado a se 
manifestar. O Parecer deverá ser apreciado pelo Pleno do CMS e 
poderá ser produzido por qualquer das seguintes instâncias do 
colegiado: pela Mesa Diretora; pelas Comissões ou Grupos de 
Trabalho. 
§ 9º É facultado ao Presidente e aos Conselheiros do CMS solicitar 
o reexame, por parte do Plenário, de qualquer resolução exarada 

em reunião anterior, justificando possível ilegalidade, correção ou 
inadequação técnica ou de outra natureza.
§ 10º As reuniões serão públicas e deverão ser amplamente 
divulgadas nos meios de comunicação.
§ 11º As questões sujeitas à análise do Conselho classificadas por 
ordem cronológica de entrada e protocolo. 
§ 12º As matérias aprovadas com ressalvas deverão ser alteradas 
considerando o item ressalvado, sendo essas alterações objeto de 
nova pactuação em plenária do CMS.

Parágrafo único. As matérias não sujeitas à deliberação admitem 
apenas questões de encaminhamento e esclarecimento, cabendo 
ao Coordenador da Sessão Plenária alertar os Conselheiros quando 
estiverem utilizando indevidamente as formas de intervenções 
previstas.

Art. 6º- A sequência dos trabalhos do plenário e das reuniões será 
a seguinte:

I. Verificação da presença da Mesa Diretora do CMS, na falta 
dos membros da mesa o Plenário escolherá, dentre os presentes, o 
Coordenador daquela reunião;
II. Verificação da presença e existência de quórum para instalação 
do Plenário; votação, leitura e assinatura da ata da reunião anterior 
que, será encaminhada com antecedência de 10 dias corridos para 
os conselheiros; lida em plenário, e formalmente aprovada no 
início da reunião ordinária subsequente;
II. Leitura da pauta;
III. Ordem do dia, compreendendo leitura, discussão e 
votação dos relatórios, pareceres e resoluções;
Parágrafo único: Em caso de urgência ou de relevância o CMS, por 
voto da maioria poderá alterar a sequência estabelecida neste 
artigo.

Art. 7º- A ordem do dia será organizada com informes, pautas para 
apresentação e pautas para pactuação.

§ 1º Matérias de pautas de pactuação necessitam de deliberação do 
plenário e podem ser objeto de esclarecimentos, encaminhamentos 
e defesa. 
§ 2º Matérias de pautas de apresentação não estão sujeitas 
à deliberação do plenário e admitem apenas questões de 
encaminhamento e esclarecimento. 
§ 3º Qualquer conselheiro poderá requerer do presidente, a 
qualquer tempo, que solicite o encaminhamento de diligências de 
processos ou de consultas a outras instituições públicas nacionais 
e privadas nacionais e internacionais para estudo, pesquisa ou 
informações necessárias à solução dos assuntos que lhe forem 
distribuídos, bem como solicitar a presença de qualquer pessoa às 
reuniões para prestar esclarecimentos.
§ 4º A pauta das reuniões será elaborada pela Mesa Diretora e 
será remetida aos conselheiros juntamente com o material de 
apoio concernente a cada item com antecedência mínima de 10 
(dez) dias corridos para as reuniões ordinárias em atendimento 
ao disposto na Resolução CNS nº 453/2012 e de 05 (cinco) dias 
corridos para as reuniões extraordinárias.
§ 5° Na ausência de comissões especiais, cabe à Secretaria-
Executiva munir a Mesa Diretora com documentos e informações 
disponíveis, inclusive destaques aos pontos recomendados de 
cada tema pautado na ordem do dia, para posterior apresentação 
à plenária em forma de parecer, quando da necessidade.
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Art. 8º- Após a leitura do parecer, o Presidente ou o Coordenador do 
Plenário submeterá á discussão dando a palavra aos Conselheiros 
que solicitarem.

§ 1º O Conselheiro que não se julgar esclarecido suficientemente, 
quanto à matéria em exame poderá pedir vistas do processo, 
propor diligências, devendo estes casos ser objeto de deliberação 
do Plenário.
§ 2º O prazo de vistas será de até a realização da próxima reunião 
ordinária.
§ 3º Após entrar na pauta de um Plenário, a matéria deverá ser 
votada, obrigatoriamente, no prazo máximo de 03 (três) Plenários. 
§ 4º - Os conselheiros da plenária e participantes da reunião 
terão direito à fala cujo conteúdo deverá somente dizer respeito 
à matéria que esteja sendo discutida ou votada. Para organizar a 
ordem das falas será feita inscrição até o número de 5 pessoas e 
sendo que cada inscrito terá 5 minutos para argumentação, e 3 
minutos para réplica. As falas devem ser formuladas com clareza, 
brevidade e com indicação precisa das disposições que se pretende 
elucidar ou cuja inobservância é patente. 

Art. 9º - Encerrada a discussão, será iniciado imediatamente o 
processo de votação, que deverá ser nominal: os Conselheiros 
responderão “sim”, “não” ou “abstenção” à chamada feita pelo 
Coordenador da mesa, que anotará as respostas e proclamará o 
resultado final. 

§ 1º A folha de votação ficará arquivada na Secretaria-Executiva.
§ 2º Em casos específicos, em que o tema exija em razão da 
complexidade, a mesa diretora poderá propor à plenária a 
realização de votação sigilosa em cédulas, cuja apuração será 
feita na presença da plenária sendo as cédulas e folha de votação 
arquivados na secretaria executiva.
§ 3º O voto do Presidente do CMS será utilizado, se necessário 
como critério de desempate;

Art. 10º - Será considerada aprovada a matéria que obtiver a 
maioria dos votos favoráveis, observado sempre o quórum da 
Sessão Plenária. Terminada a votação, o Presidente proclamará 
seu resultado, especificando os votos favoráveis e os contrários e 
as abstenções.

Art. 11º - A cada Plenário os Conselheiros configurarão sua 
presença em livro próprio e a secretaria executiva lavrará uma ata 
com exposição sucinta dos trabalhos, conclusões, deliberações 
e resoluções, a qual deverá ser assinada pelos Conselheiros 
presentes, quando da sua aprovação. 

Art. 12º – As deliberações do Plenário do CMS serão materializadas 
em Resoluções, Moções de apoio, Moções de repúdio e 
Recomendações, sendo que as resoluções passarão a ter vigência 
após a homologação pelo Secretário da Saúde do município. Todas 
as deliberações do conselho deverão ser publicadas nos veículos 
de comunicação, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 13º – A data da realização do Plenário das reuniões das 
Comissões ou Grupo de Trabalho será estabelecida em cronograma 
e sua duração será julgada necessária, podendo ser interrompida 
para prosseguimento em data e hora a serem estabelecidas pelos 
presentes.

Parágrafo único – A convocação extraordinária do Plenário se 

dará com antecedência mínima de 05 (cinco) dias corridos de sua 
realização.

Art. 14º - As reuniões do Plenário devem ser gravadas em áudio e 
para isso a gestão terá um prazo de 90 dias após a aprovação desse 
regimento para providenciar equipamento de gravação.

Art. 15º - As atas devem constar: 

I - a relação dos participantes, seguida do nome de cada membro 
com a menção da titularidade, titular ou suplente, e do órgão ou 
entidade que representa; 
II - resumo de cada informe, 
III - relação dos temas abordados na ordem do dia com indicação 
dos responsáveis pela apresentação e a inclusão de alguma 
observação quando expressamente solicitada por Conselheiro; 
IV - as deliberações tomadas, inclusive quanto à aprovação da ata 
da reunião anterior, registrando-se o número de votos contrários e 
favoráveis e as abstenções; e 
V - inteiro teor de manifestações em Plenário transcritas, caso haja 
solicitação de Conselheiro. 
§ 1° O teor integral das matérias tratadas nas reuniões do CMS 
deverá ficar disponível na Secretaria-Executiva em gravação por um 
período de 6 meses contados a partir da reunião. Cópias impressas 
poderão ser solicitadas à Secretaria Executiva do CMS, que terão 
prazo de até 30 dias para a entrega do material. 
§ 2° A Secretaria-Executiva providenciará a remessa de cópia da ata 
(por via eletrônica) de modo que cada Conselheiro possa recebê-
la, com antecedência mínima de dez dias, antes da reunião em que 
a ata será apreciada. 
§ 3° As emendas e correções à ata serão entregues ou expostos 
pelo Conselheiro até o momento da apreciação da ata. 

SEÇÃO III
DO MANDATO

Art. 16º - O mandato dos Conselheiros será de três anos, não 
devendo coincidir com o mandato do Prefeito Municipal, 
renovável em eleições convocadas em caráter ordinário, podendo 
os conselheiros serem reconduzidos, a critério das respectivas 
representações.

Art. 17º – Conforme a Resolução CNS nº 604 de 08 de novembro 
de 2018, as funções e atividades desenvolvidas, como membro dos 
Conselhos de Saúde e participantes das Conferências de Saúde, 
não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de alta 
relevância pública;

I - Não havendo afastamento na forma pretendida pela Lei nº 
8.112/1990 e no Decreto nº 9.144/2017, mas a liberação para 
participação em reuniões relacionadas ao cumprimento das 
atribuições legais dos Conselhos de Saúde, deve ser garantida a 
dispensa do trabalho sem prejuízo para o trabalhador e para a 
trabalhadora conselheiro/conselheira de saúde, sem a necessidade 
de compensação de carga horária; e
II - Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes 
e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de 
participação de seus membros durante o período das reuniões, 
representações, capacitações e outras atividades específicas do 
controle social.

Art. 18º - No caso de afastamento, temporário ou definitivo, do 
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Conselheiro titular, automaticamente, assumirá o suplente, até 
que a formalização da substituição seja concluída pela entidade ou 
órgão detentor do mandato.

Art. 19º – As entidades terão seu mandato extinto caso faltem, sem 
motivo justificado, a 03 (três) reuniões consecutivas ou, 05 (cinco) 
reuniões intercaladas, no período de 01 (um) ano civil, sendo a 
vaga assumida por outra organização, do mesmo segmento, que 
tenham obtido classificação em número de votos na eleição.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES

SEÇÃO I
DO PLENÁRIO

Art. 20º - Ao Plenário do C.M.S. compete:

I - Examinar e propor soluções aos problemas submetidos ao CMS, 
conforme as competências definidas no art. 2º deste Regimento, 
ou por solicitação expressa do Secretário Municipal de Saúde 
ou qualquer Conselheiro, dirimir divergências em matérias que 
envolvem mais de uma comissão e enviar e apreciar matéria 
submetida às Comissões.
II - Eleger a mesa diretora deste conselho.
III – Aprovar regimento eleitoral do CMS.
IV - Aprovar a organização e as normas de funcionamento das 
Conferências Municipais de Saúde, reunidas ordinariamente a cada 
quatro anos, e convocá-la extraordinariamente, se necessário, na 
forma prevista pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990;
V - aprovar a indicação dos nomes da Secretária-Executiva e 
administrativa do CMS, bem como solicitar ao Secretário da Saúde 
as suas substituições diante de situações que a justifiquem, ambas 
por deliberação da maioria absoluta do Plenário do CMS;

SEÇÃO II
DAS COMISSÕES E GRUPOS DE TRABALHO

Art. 21º - As Comissões Intersetoriais, Especiais e grupos de 
trabalho compete pronunciar, emitindo recomendações sobre 
matérias encaminhadas pelo plenário do CMS, ou pela Mesa 
Diretora “ad-referendum” do CMS.

§ 1º As comissões/grupos de trabalho poderão ser de caráter 
permanente ou temporário.
§ 2º As comissões/grupos de trabalho serão constituídas de 04 
(três) membros do CMS, podendo incluir outras instituições e 
membros voluntários, para colaborarem em estudos de interesse 
do SUS -Jataí, sendo coordenada por um Conselheiro. 
§ 3º As deliberações das Comissões serão tomadas pela maioria 
simples de seus membros, devendo apresentar ao plenário, apenas 
uma proposta e/ou parecer, com exposição sucinta da matéria, 
claramente redigida.
§ 4 º Nas comissões somente terão direito a voto os conselheiros, 
e em caso de empate o presidente do conselho emitirá o voto 
de desempate. O voto do Presidente do Conselho será utilizado 
apenas se necessário, como critério de desempate.

Art. 22º - Aos membros integrantes das Comissões e Grupos de 
Trabalho incumbe examinar e relatar assuntos que lhe forem 
distribuídos, votar aqueles submetidos a exame nos termos desse 
regimento.

Art. 23º - Aos Coordenadores das Comissões e Grupos de Trabalho 
compete:

I- Coordenar reuniões das comissões;
II- Assinar as atas das reuniões e as recomendações 
elaboradas pela comissão encaminhando-se ao Plenário;
III- Solicitar à Secretaria do CMS o apoio ao funcionamento 
da respectiva Comissão ou Grupo de Trabalho;
Art. 24º - A Comissão de Fiscalização/Grupo de Trabalho poderá 
formar subcomissões para assuntos específicos.

§ 1º A Comissão de Fiscalização será formada por representantes 
das instituições do SUS -Jataí e por membros de comunidade 
indicados pelo plenário do CMS. A mesa diretora do CMS garantirá 
apoio técnico para subsidiar o trabalho do grupo.

Art. 25º Sobre o regramento de denúncias, compete ao CMS 
examinar e apurar indícios de irregularidades e denúncias, nos 
termos da Resolução CMS/Jataí nº 02/2018, sem prejuízo da 
atuação dos demais órgãos e entidades competentes.

§ 1º Os indícios de irregularidades a serem apuradas pelo CMS 
devem estar vinculadas às competências de controle previstas no 
art. 4º da Lei municipal nº 2883 de 20 de agosto de 2008. 
§ 2º As denúncias que não forem de competência do CMS serão 
devolvidas ao denunciante, com a respectiva indicação do órgão 
competente para apreciá-la. 
I - Para os fins desta Resolução entende-se por denúncia a 
comunicação fundamentada de ato ou fato que enseje a apuração 
de eventual irregularidade e providência por parte do CMS e dos 
demais órgãos e entidades públicas incumbidas da gestão do 
Sistema Único de Saúde.
II - Em caso de multiplicidade de denúncias relativas ao mesmo ato 
ou fato, os procedimentos serão apensados, respeitada a ordem 
de antiguidade.
III - Registrada a denúncia, caberá à Mesa Diretora do CMS a 
análise, tipificação e encaminhamentos cabíveis.
IV - A Mesa Diretora do CMS arquivará a denúncia, inclusive 
mediante proposta da Secretaria Executiva do CMS, nos seguintes 
casos:
1 – no caso de já existir ou se for instaurado procedimento judicial 
sobre o objeto da denúncia;
2 - falta de provas acerca dos fatos relatados; e
3 - impossibilidade de contato com o denunciante, se necessário 
para a obtenção de dados que permitam a continuidade da 
apuração.
V – O grupo de trabalho constituído para a análise da demanda 
deverá apresentar relatório com indicativo de providências cabíveis 
no prazo de 30 (trinta) a 45 (quarenta e cinco) dias contados da 
data da designação formal dos conselheiros, podendo este prazo 
ser prorrogado a critério da Mesa Diretora do CMS, mediante 
justificativa.
§ 1º O relatório previsto no parágrafo anterior será entregue 
à Mesa Diretora do CMS para análise e providências cabíveis, 
inclusive e especialmente para sua aprovação pelo Plenário do 
CMS, nos termos do Regimento Interno.
VI - No caso de denúncias que envolvam Conselheiros do CMS, a 
eles será garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório, com 
comunicação por escrito da denúncia ao Conselheiro, que será 
chamado a prestar esclarecimentos à Mesa Diretora do CMS e, se 
necessário, ao Plenário do CMS nos termos da Resolução CMS/
Jataí nº 02/2018.
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SEÇÃO III
DO CONSELHEIRO

Art.26º - Aos Conselheiros competem:

I- Estudar e relatar, nos prazos estabelecidos, as matérias 
que lhe forem atribuídas pelo plenário;
II- Comparecer ao plenário e às Comissões e Grupos de 
Trabalho das quais participarem, relatando processos, proferindo 
voto ou pareceres e manifestando-se a respeito de matérias em 
discussão;
III- Requerer votação de matéria em regime de urgências: a 
urgência será deliberada em plenária;
IV- Deliberar sobre os pareceres emitidos pelas Comissões;
V- Apresentar Moções ou Proposições sobre assuntos de 
interesse para a Saúde;
VI- Acompanhar e verificar o funcionamento dos serviços de 
saúde do SUS, dando ciência ao plenário;
VII- Coordenar os trabalhos do plenário, quando do 
impedimento dos membros da Mesa Diretora;
VIII- Participar de todas as reuniões do Conselho Municipal de 
Saúde (ordinárias e extraordinárias)
IX- Zelar pelo pleno e total desenvolvimento das ações do 
CMS;
X- Estudar o material enviado dentro do prazo desse 
regimento e apreciar as matérias submetidas ao CMS para votação;
XI- Apurar denúncias sobre matérias afetas ao CMS, nos 
termos desse regimento, sem prejuízo das competências dos 
demais órgãos da Administração Pública, a exemplo do setor 
municipal de Auditoria de Serviços de Saúde;
XII- Pedir vistas em assuntos submetidos à análise do CMS, 
nos termos desse regimento, quando julgar necessário.

Art.27º – É vedado aos conselheiros:

I- Atentar contra a ética, a moral e o decoro;
II- Fazer de sua posição instrumento de domínio, pressão ou 
de menosprezo a qualquer pessoa;
III- Usar de artifício para adiar ou dificultar o exercício regular 
de direito por qualquer pessoa, causando – lhe dano moral ou 
material;
IV- Falsear deliberadamente a verdade ou basear-se na má 
fé; 
Art. 28º – O conselheiro que incorrer nas condutas descritas no 
artigo 27 será denunciado formalmente pela mesa diretora e será 
submetido à processo de apuração de infração executado por 
grupo de trabalho formado por conselheiros indicados pela mesa 
diretora. O grupo deverá apresentar relatório conclusivo num 
prazo de 45 dias prorrogável conforme necessidade e justificativa. 

§ 1º O relatório a que se refere o caput deverá ser apreciado pela 
plenária que, determinará as medidas cabíveis, sendo garantido o 
direito ao contraditório ao conselheiro/entidade. As sanções serão: 
- suspensão por duas reuniões consecutivas;
- exclusão do conselheiro; 
§ 2º A entidade poderá ser incluída nas mesmas penalidades do 
parágrafo anterior, caso seja comprovado que o conselheiro agiu 
representando a vontade da entidade;

SEÇÃO IV
DA MESA DIRETORA

Art. 29º- À Mesa Diretora compete:

I - coordenar as reuniões Plenárias, participar das convocações 
das reuniões ordinárias e extraordinárias e da organização da 
pauta e do registro das reuniões, e/ou encaminhar deliberações 
da Plenária; 
II - articular, junto ao Poder Executivo, as condições necessárias 
para o pleno funcionamento do CMS, incluindo a execução do 
planejamento e o monitoramento das ações;
III – elaborar, encaminhar e submeter ao plenário CMS anualmente, 
relatório de gestão; 
IV - responsabilizar-se pelo encaminhamento de todas as matérias 
para deliberação do CMS;
V- analisar o relatório de frequência dos Conselheiros nas reuniões 
do CMS para deliberação do Plenário e demais providências 
regimentais;
VI - decidir, quando necessário, pelo convite a especialistas, visando 
a esclarecimentos de assuntos, matérias e informações referentes 
a temas de interesse do CMS;
VII - encaminhar e monitorar as deliberações do Plenário, 
garantindo o cumprimento dos prazos fixados por este;
VIII - articular-se com os Coordenadores das Comissões e dos 
Grupos de Trabalho visando atender às deliberações do Plenário, 
assim como receber os resultados dos trabalhos para ser enviados 
ao CMS, garantindo os prazos fixados;
IX - proceder à seleção de temas para a composição da pauta 
das Reuniões Ordinárias e das Reuniões Extraordinárias do CMS, 
levando em consideração:
 a) pertinência (inserção clara nas atribuições legais do Conselho); 
b) relevância (inserção nas prioridades temáticas definidas pelo 
Conselho); 
c) tempestividade (inserção no tempo oportuno e hábil); 
d) precedência (ordem da entrada da solicitação); 
X – na falta de comissão especial, apresentar parecer à plenária 
com recomendações técnicas de pautas de pactuação;
XI - cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno do CMS, 
submetendo os casos omissos à apreciação do Plenário;
XII – Atuar em consonância com o presidente do CMS para decisões, 
ad referendum, acerca de assuntos emergenciais, quando houver 
impossibilidade de consulta ao Plenário, submetendo o seu ato à 
deliberação do Plenário em reunião subsequente.

Art. 30º – A mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde será 
composto por:

I – Presidente;
II – Vice- Presidente;
III – 1º Secretário; 
IV – 2º Secretário;
§ 1º O tempo de gestão da Mesa Diretora será o 01(um) ano, 
podendo ser reeleita, sendo a plenária soberana para interromper 
a gestão quando sua atuação for julgada inconveniente.
§ 2º Das decisões da Mesa Diretora cabe recurso à Plenária.

SEÇÃO V
DO PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE E SECRETÁRIOS 

Art. 31º – Ao Presidente do CMS incumbe:
I- Convocar e coordenar as reuniões ordinárias e 
extraordinárias do CMS;
II- Representar o Conselho em suas relações internas e 
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externas; 
III- Tomar parte nas discussões e votações e, quando for o 
caso, exercer direito de voto de desempate;
IV- Decidir, ad referendum, em consonância com a mesa 
diretora do CMS, acerca de assuntos emergenciais, quando houver 
impossibilidade de consulta ao Plenário, submetendo o seu ato à 
deliberação do Plenário em reunião subsequente; 
V- Convocar e coordenar as reuniões da Mesa Diretora;
VI- Delegar atribuições a outros representantes da Mesa 
Diretora e demais Conselheiros, sempre que se fizer necessário;
VII- Cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno, submetendo 
os casos omissos à apreciação do Plenário.

Art. 32º – Ao Vice-Presidente compete:

I- Substituir o Presidente em seus impedimentos legais;
II- Integrar todas as atividades da mesa diretora.

Art. 33º- Ao 1º Secretário da Mesa Diretora compete:

I – Secretariar a mesa diretora na condução das reuniões, 
especialmente no que se refere ao cumprimento do regimento 
interno deste CMS;
II – Secretariar a mesa diretora quanto à verificação de quorum;
III – Controlar o tempo de fala dos participantes nas reuniões 
ordinárias e extraordinárias deste conselho;

Art. 34º – Ao 2º Secretário da Mesa Diretora compete:

I – Substituir o 1º secretário em suas faltas ou impedimentos legais 
e o que for lhe delegado.

SEÇÃO VI
DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CMS

Art. 35º - O CMS disporá de uma Secretaria-Executiva que funcionará 
como suporte técnico-administrativo às suas atribuições. 
Parágrafo único. A Secretaria-Executiva é órgão vinculado à 
Secretaria Municipal de Saúde, tendo por finalidade a promoção 
do necessário apoio técnico administrativo ao CMS, às suas 
Comissões e Grupos de Trabalho, fornecendo as condições para 
o cumprimento das competências expressas neste Regimento, 
devendo ser executado por servidor indicado pela Secretaria da 
Saúde em concordância com a Mesa Diretora, Secretaria Executiva 
e posteriormente aprovado pela Plenária.

Art. 36º – A Secretaria Executiva do CMS é constituída de:

I – Secretário Executivo,
II – Secretário Administrativo,
III – Setor de Apoio técnico, 

Art. 37º - Compete à Secretaria-Executiva:

I- Planejar, coordenar, orientar e gerenciar a execução das 
atividades do CMS e toda sua estrutura organizacional;
II- Assessorar a presidência, a plenária e a mesa diretora do 
CMS; 
III- Auxiliar a Presidência na inspeção dos serviços da 
secretaria administrativos do CMS;
IV- Supervisionar e orientar os serviços da secretaria 
administrativa;

V- Promover a divulgação das deliberações do CMS;
VI- Organizar o processo eleitoral do CMS;
VII- Participar da organização das Conferências Municipais de 
Saúde e promover apoio técnico-administrativo para a realização;
VIII- Encaminhar ao prefeito, para designação por meio de 
decreto, a relação dos Conselheiros de Saúde. 
IX- Despachar com a Mesa Diretora, Presidente e Vice-
Presidente os assuntos pertinentes ao CMS;
X- Articular-se com os Coordenadores das Comissões e 
Grupos de Trabalho para fiel desempenho do cumprimento de 
suas deliberações;
XI- Manter entendimentos do CMS com os gestores e 
dirigentes da Secretaria da Saúde e demais órgãos da Prefeitura 
Municipal de Jataí e de outros do Poderes Públicos, em assuntos 
comuns.
XII- Elaborar e submeter à Mesa Diretora, relatório das 
atividades do CMS, do ano anterior, no primeiro trimestre de cada 
ano;
XIII- Organizar e encaminhar as demandas para apreciação da 
Mesa Diretora; 
XIV- Dar encaminhamento às demandas dos CMS após a 
deliberação do Pleno
XV- Promover apoio técnico-administrativo às Comissões e 
Grupos de Trabalho do CMS;
XVI- Delegar competências dentro da estrutura administrativa 
da secretaria executiva;
XVII- Articular, antecipadamente, a preparação das reuniões 
do plenário do conselho, incluindo convites à comunidade e 
convidados, remessa de material aos conselheiros e outras 
providências;
XVIII- Apoiar os processos de atualização dos dados exigidos 
pelo Sistema de Informação e Apoio aos Conselhos de Saúde 
(SIACS)
XIX- Planejar, organizar e executar ações de educação 
permanente para os conselheiros de saúde;
XX- Fazer a redação final das deliberações do plenário: 
resoluções, recomendações, moções;
XXI- Supervisionar a redação final das atas das reuniões da 
plenária do CMS;
XXII- Coordenar as ações elaboração de textos, áudios e vídeos 
para os veículos de comunicação.
§ 1º É vedado qualquer membro da secretária executiva exercer 
função concomitante de conselheiro de saúde; 

Art. 38º – A secretária administrativa do Conselho será exercida por 
servidor indicado pela Secretaria da Saúde em concordância com 
a Mesa Diretora, Secretaria Executiva e posteriormente aprovado 
pela Plenária e tem por finalidade prestar apoio administrativo 
necessário ao funcionamento e desempenho das atividades do 
Conselho, com as seguintes atribuições:

I- Prestar assessoria direta à Secretaria Executiva em suas 
atribuições e competências;
II- Promover e praticar todos os atos de gestão administrativa 
necessários ao desempenho das atividades do CMS e de suas 
comissões;
III- Enviar convocação para o plenário do CMS e para reuniões 
de suas comissões;
IV- Exercer outras atribuições que lhe sejam delegadas pela 
Secretaria Executiva do CMS.
V- Executar ações de planejamento, organização, execução 
das atividades de apoio administrativo;
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VI- Participar das ações necessárias ao processo eleitoral do 
CMS;
VII- Prestar apoio administrativo e logístico aos grupos de 
trabalho e comissões do CMS;
VIII- Participar da organização e execução das Conferências 
Municipais de Saúde e outros eventos promovidos pelo Conselho 
Municipal de Saúde;
IX- Participar na organização, planejamento e execução das 
ações de educação permanente aos conselheiros de saúde;
X- Elaborar relatório de atividades e outros relatórios e 
submetê-los a apreciação do secretário executivo;
XI- Assessorar o Secretário Executivo nas preparações das 
reuniões do plenário do CMS e na homologação das resoluções 
pelo secretário de Saúde;
XII- Elaborar a ata das reuniões da plenária e fazer descrição 
detalhada da gravação das reuniões quando solicitado. 
XIII- Assessorar o Secretário Executivo nas atividades de 
elaboração, emissão, recepção, guarda e controle e documentos e 
nas atividades do CMS;
XIV- Prestar auxílio direto à secretaria executiva na realização 
de eventos do CMS, como plenárias, oficinas, treinamentos, rodas 
de conversa e outras;
XV- Realizar a interlocução com a imprensa e demais setores 
visando a promoção de visibilidade das ações do CMS;
XVI- Auxiliar a secretaria executiva na elaboração de textos, 
áudios e vídeos para os veículos de comunicação
XVII- Organizar a agenda de reuniões e eventos da mesa 
diretora;
XVIII- Promover a organização, registro, guarda e disponibilização 
de dados de informações internas do CMS;

Art. 39º - Ao setor de apoio técnico compete:

I – Ofertar apoio técnico aos trabalhos dos grupos de trabalho, 
comissões, Mesa Diretora, secretaria executiva e plenária de 
conselheiros do CMS, fornecendo subsídios para cumprimento de 
suas competências e atribuições;
II – Assessorar a mesa diretora e a secretaria executiva nos 
processos de elaboração de critérios para normatização dos 
processos de gestão e co-gestão do CMS;
III – Apoiar ações dos grupos de trabalho das áreas técnicas das 
conferências municipais de saúde;
IV – Apoiar a secretaria executiva no desenvolvimento das ações de 
educação permanente do CMS;
V – Assessorar o CMS na elaboração do relatório de gestão do CMS;
VI – Responder as demandas técnicas do CMS, mesa diretora 
e secretaria executiva, redigindo pareceres, resoluções, 
recomendações e moções com base em normativas legais e 
infralegais;
VII – Assessorar a Mesa Diretora e Secretaria Executiva na análise 
das solicitações de pauta, emitindo parecer técnico sobre os 
materiais de apoio enviado;
VIII - Auxiliar a secretaria executiva na elaboração de textos, áudios 
e vídeos para os veículos de comunicação
IX – Prestar assessoria técnica à secretaria executiva quanto ao 
processo eleitoral do CMS;

CAPITULO V
DO PROCESSO ELEITORAL

SEÇÃO I
DAS ENTIDADES E DOS MOVIMENTOS SOCIAIS

Art. 40º - A eleição das entidades e dos movimentos sociais 
para comporem o CMS será coordenada por comissão eleitoral 
específica a ser eleita em plenária;

Art. 41º - A escolha das entidades e dos movimentos sociais 
de usuários do SUS, das entidades de profissionais de saúde e 
da comunidade científica da área de saúde, das entidades de 
prestadores de serviços de saúde e das entidades empresariais 
com atividades na área de saúde será feita por meio de processo 
eleitoral, a ser realizado a cada três anos, contados a partir da 
primeira eleição. 

Art. 42º - O processo eleitoral a que se refere o art. 40 deste 
Regimento para a escolha das entidades que indicarão 
representantes em substituição aos atuais membros do CMS, 
será realizado em conformidade com o Regimento Eleitoral a ser 
aprovado pelo Plenário do CMS, homologado pelo Secretário 
Municipal de Saúde e publicado no Diário Oficial da União em 
forma de Resolução. 

Parágrafo único. Concluída a eleição referida no caput e 
designados os novos representantes do CMS, caberá ao Presidente 
do CMS convocar e presidir a reunião em que tomarão posse os 
Conselheiros e em que se realizará a eleição da nova mesa diretora 
do CMS. 

SEÇÃO II
DA MESA DIRETORA

Art. 43º - A inscrição para eleição do Presidente e da Mesa Diretora 
do CMS será feita mediante apresentação de candidatura individual, 
sendo facultado a qualquer Conselheiro titular candidatar-se a 
qualquer um dos cargos. 

Art. 44º - A inscrição das candidaturas será feita no primeiro dia 
da reunião em que tomarão posse os novos Conselheiros ou na 
reunião anterior ao fim do mandado da mesa diretora atual.

Art. 45º - A eleição do Presidente e dos demais membros da Mesa 
Diretora ocorrerá mediante votação secreta. 

§ 1º A eleição do Presidente do CMS, membro integrante da Mesa 
Diretora, precede a eleição dos demais membros da Mesa Diretora. 
§ 2º Eleito o Presidente do CMS, será preservada a paridade para a 
eleição dos demais membros da Mesa Diretora. 
§ 3º Em caso de não haver candidatos suficientes para garantir a 
paridade, esta pode ser dispensada.

Art. 46º O Presidente do CMS e os membros da Mesa Diretora 
serão eleitos pelo Plenário e a Mesa Diretora será composta por 
Conselheiros titulares. 

§ 2º O Presidente do CMS será o coordenador da Mesa Diretora. 
§ 3º O mandato dos membros da Mesa Diretora, inclusive o do 
Presidente do CNS, será de um ano, permitidas reeleições. 
§ 4º O adiamento da eleição do Presidente e da Mesa Diretora 
poderá ser definido pela plenária, devendo ser ainda estabelecido 
o período do próximo mandato. 
§ 5º A Mesa Diretora desenvolverá o seu trabalho de forma 
colegiada. 
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CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 47º - Este Regimento poderá sofrer alterações, desde que estas 
sejam aprovadas por 2/3 (dois terços) dos presentes no plenário.
Parágrafo único – Para a mudança do Regimento Interno, deverá ser 
convocada reunião especifica, com 30 (trinta) dias de antecedência.

Art. 48º - A Secretaria Municipal de Saúde de Jataí dará ao CMS 
condições para ao seu pleno funcionamento e lhe dará o suporte 
técnico, administrativo, financeiro, recursos humanos e materiais, 
alocamento anual, em seu orçamento, as despesas de custeio 
necessário ao seu funcionamento, que deverá ser elaborado e 
aprovado pelo CMS.

Art. 49º- Os casos omissos nesse Regimento serão resolvidos pela 
maioria simples do plenário e constado em ata.

Art. 50º - O presente Regimento entrará em vigor após sua 
aprovação pelo Plenário e amplamente divulgado pela Secretaria 
Executiva do CMS.

Parágrafo Único – Este Regimento foi aprovado na Plenária da 
Reunião Extraordinária no dia 11 de março de 2020.
_____________________________________________________

Resolução ad referendum nº 01/2020- CMS 
Jataí, 25 de março de 2020.
                                                                          

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS), no uso 
de suas competências regimentais e atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno do CMS e asseguradas pela Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 
28 de dezembro de 1990; pela Lei Complementar nº 141, 
de 13 de janeiro de 2012 pela Lei Municipal nº 2.883/08 
que especifica a criação do Conselho Municipal de Saúde 
de Jataí e Lei Municipal nº 4.099/2019 que altera artigos 
da Lei Municipal 2.883/08, e; cumprindo as disposições da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da 
legislação brasileira correlata; 

1. Considerando o Regimento Interno do Conselho Municipal 
de Saúde de Jataí/GO em seu Artigo 28, inc. XII, que dispõe sobre 
a competência da mesa diretora do CMS – Atuar em consonância 
com o presidente do CMS para decisões, ad referendum, acerca de 
assuntos emergenciais, quando houver impossibilidade de consulta 
ao Plenário, submetendo o seu ato à deliberação do Plenário em 
reunião subsequente, e;
2. Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 
2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1.990, 
dispondo sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, 
a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e das outras 
providências, e;
3. Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro 
de 2012, que regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição e dá 
outras providências Federais para dispor sobre os valores mínimos 
a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os 
critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e 
as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com 
saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis 
nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 

1993, e;
4. Considerando a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 
de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para 
a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, e;
5. Considerando o artigo 99º do Capítulo I do Título IV da 
Portaria de Consolidação GM/MS nº 01/2017, que estabelece que o 
relatório anual de gestão deve ser enviado ao respectivo Conselho 
de Saúde até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução 
financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo por 
meio do sistema DigiSUS Gestor/Módulo Planejamento - DGMP, e: 
6. Considerando o disposto no art. 36 da Lei Complementar 
141 de 13 de janeiro de 2012 que trata do prazo de até o dia 30 
de março do ano seguinte para que a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios enviem o Relatório de Gestão ao respectivo 
Conselho de Saúde, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo 
sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas nesta Lei 
Complementar; 
7. Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 
6 de 28 de setembro de 2017 que consolida as normas sobre o 
financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações 
e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
8. Considerando a Portaria GM/MS nº 188 de 03 de fevereiro 
de 2020 que declara Emergência em Saúde Pública de importância 
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (2019-nCoV);
9. Considerando o disposto no inciso II do art. 2º do Decreto 
Estadual nº 9.633 de 13 de março de 2020 que decreta situação 
de emergência na Saúde Pública do Estado de Goiás, em razão da 
disseminação do novo coronavirus (2019 n-CoV) e adotando como 
medida de enfrentamento inicial a suspensão nos próximos 15 dias 
de todos os eventos públicos e privados de qualquer natureza;
10. Considerando o comunicado do Conselho Nacional de 
Saúde de 13 de março de 2020 que adia eventos programados para 
março, incluindo a 327 ª reunião ordinária do CNS;
11. Considerando o cancelamento da Reunião Ordinária do 
Conselho Municipal de Saúde do mês de março de 2020, com 
pauta o Relatório Anual de Gestão – RAG;
12. Considerando a nota técnica nº 02/2020 da CGFIP/DGIP/
SE/MS que informa que o sistema DIGISUS tem apresentado 
inconsistências que podem impossibilitar a inclusão dos 
instrumentos de planejamento e orienta que caso isso ocorra, os 
relatórios devam ser enviados ao conselho municipal de saúde por 
outros meios, seguindo as normas pré-estabelecidas de elaboração 
e cumprindo os prazos legais;

Resolve: 

Art. 1º Aprovar ad referendum do pleno do CMS, o Relatório 
Anual de Gestão – RAG, da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo 
Municipal de Saúde de Jataí referente ao ano de 2019. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor, após sua publicação, 
revogando- se as disposições em contrário. 

Kelly Silva Valente
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Jataí/Goiás

AMAURI OLIVEIRA SILVA 
Vice Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Jataí/Goiás
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HOMOLOGO a Resolução ad referendum do Conselho Municipal 
de Saúde nº 01/2020, de 25/03/2020, nos termos da legislação 
vigente.
 
                                                                                Jataí, 25 de março de 2020

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JR. 
Secretário Municipal da Saúde

Portaria GSP 007/2019
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Decreto 3.249/2019
_____________________________________________________

Resolução ad referendum nº 01/2020- CMS                         
 Jataí, 25 de março de 2020.
                                                                          

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS), no uso 
de suas competências regimentais e atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno do CMS e asseguradas pela Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 
28 de dezembro de 1990; pela Lei Complementar nº 141, 
de 13 de janeiro de 2012 pela Lei Municipal nº 2.883/08 
que especifica a criação do Conselho Municipal de Saúde 
de Jataí e Lei Municipal nº 4.099/2019 que altera artigos 
da Lei Municipal 2.883/08, e; cumprindo as disposições da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da 
legislação brasileira correlata; 

1. Considerando o Regimento Interno do Conselho Municipal 
de Saúde de Jataí/GO em seu Artigo 28, inc. XII, que dispõe sobre 
a competência da mesa diretora do CMS – Atuar em consonância 
com o presidente do CMS para decisões, ad referendum, acerca de 
assuntos emergenciais, quando houver impossibilidade de consulta 
ao Plenário, submetendo o seu ato à deliberação do Plenário em 
reunião subsequente, e;
2. Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 
2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1.990, 
dispondo sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, 
a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e das outras 
providências, e;
3. Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro 
de 2012, que regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição e dá 
outras providências Federais para dispor sobre os valores mínimos 
a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os 
critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e 
as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com 
saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis 
nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 
1993, e;
4. Considerando a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 
de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para 
a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, e;
5. Considerando o artigo 99º do Capítulo I do Título IV da 
Portaria de Consolidação GM/MS nº 01/2017, que estabelece que o 
relatório anual de gestão deve ser enviado ao respectivo Conselho 
de Saúde até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução 
financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo por 
meio do sistema DigiSUS Gestor/Módulo Planejamento - DGMP, e: 
6. Considerando o disposto no art. 36 da Lei Complementar 
141 de 13 de janeiro de 2012 que trata do prazo de até o dia 30 

de março do ano seguinte para que a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios enviem o Relatório de Gestão ao respectivo 
Conselho de Saúde, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo 
sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas nesta Lei 
Complementar; 
7. Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 
6 de 28 de setembro de 2017 que consolida as normas sobre o 
financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações 
e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
8. Considerando a Portaria GM/MS nº 188 de 03 de fevereiro 
de 2020 que declara Emergência em Saúde Pública de importância 
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (2019-nCoV);
9. Considerando o disposto no inciso II do art. 2º do Decreto 
Estadual nº 9.633 de 13 de março de 2020 que decreta situação 
de emergência na Saúde Pública do Estado de Goiás, em razão da 
disseminação do novo coronavirus (2019 n-CoV) e adotando como 
medida de enfrentamento inicial a suspensão nos próximos 15 dias 
de todos os eventos públicos e privados de qualquer natureza;
10. Considerando o comunicado do Conselho Nacional de 
Saúde de 13 de março de 2020 que adia eventos programados para 
março, incluindo a 327 ª reunião ordinária do CNS;
11. Considerando o cancelamento da Reunião Ordinária do 
Conselho Municipal de Saúde do mês de março de 2020, com 
pauta o Relatório Anual de Gestão – RAG;
12. Considerando a nota técnica nº 02/2020 da CGFIP/DGIP/
SE/MS que informa que o sistema DIGISUS tem apresentado 
inconsistências que podem impossibilitar a inclusão dos 
instrumentos de planejamento e orienta que caso isso ocorra, os 
relatórios devam ser enviados ao conselho municipal de saúde por 
outros meios, seguindo as normas pré-estabelecidas de elaboração 
e cumprindo os prazos legais;

Resolve: 

Art. 1º Aprovar ad referendum do pleno do CMS, o Relatório 
Anual de Gestão – RAG, da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo 
Municipal de Saúde de Jataí referente ao ano de 2019. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor, após sua publicação, 
revogando- se as disposições em contrário. 

Kelly Silva Valente
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Jataí/Goiás

AMAURI OLIVEIRA SILVA 
Vice Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Jataí/Goiás

HOMOLOGO a Resolução ad referendum do Conselho Municipal 
de Saúde nº 01/2020, de 25/03/2020, nos termos da legislação 
vigente.
 
                                                                                Jataí, 25 de março de 2020

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JR. 
Secretário Municipal da Saúde

Portaria GSP 007/2019
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Decreto 3.249/2019
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Resolução ad referendum nº 02/2020- CMS                               
Jataí, 25 de março de 2020.
                                                                          
O Presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS), no uso de 
suas competências regimentais e atribuições conferidas pelo 
Regimento Interno do CMS e asseguradas pela Lei nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990; pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 pela 
Lei Municipal nº 2.883/08 que especifica a criação do Conselho 
Municipal de Saúde de Jataí e Lei Municipal nº 4.099/2019 
que altera artigos da Lei Municipal 2.883/08, e; cumprindo as 
disposições da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 e da legislação brasileira correlata; 

1. Considerando a Portaria GM/MS nº 930/2019 que Institui 
o Programa “Saúde na Hora”, que dispõe sobre o horário estendido 
de funcionamento das Unidades de Saúde da Família, altera a 
Portaria nº 2.436/GM/MS, de 2017, a Portaria de Consolidação nº 
2/GM/MS, de 2017, a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 
2017, e dá outras providências e;
2. Considerando a Portaria GM/MS nº 188 de 03 de fevereiro 
de 2020 que declara Emergência em Saúde Pública de importância 
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (2019-nCoV);
3. Considerando o disposto no inciso II do art. 2º do Decreto 
Estadual nº 9.633 de 13 de março de 2020 que decreta situação 
de emergência na Saúde Pública do Estado de Goiás, em razão da 
disseminação do novo coronavirus (2019 n-CoV) e adotando como 
medida de enfrentamento inicial a suspensão nos próximos 15 dias 
de todos os eventos públicos e privados de qualquer natureza;
4. Considerando o Regimento Interno do Conselho Municipal 
de Saúde de Jataí/GO em seu Artigo 29, inc. XII, que dispõe sobre 
a competência da mesa diretora do CMS – Atuar em consonância 
com o presidente do CMS para decisões, ad referendum, acerca de 
assuntos emergenciais, quando houver impossibilidade de consulta 
ao Plenário, submetendo o seu ato à deliberação do Plenário em 
reunião subsequente, e;
5. Considerando a Resolução CMS – Jataí nº 007/2017 que 
aprova o Plano Municipal de Saúde de Jataí, quadriênio 2018-2021 
e a Resolução CMS Jataí nº 016/2019 que aprova a atualização do 
Plano Municipal de Saúde de Jataí, quadriênio 2018-2021;
6. Considerando a Resolução CMS – Jataí nº 026/2020 que 
aprova a Programação Anual de Saúde de 2020; 
7. Considerando a Resolução CMS – Jataí nº 28/2019 que 
aprova com ressalvas o Edital de Credenciamento nº 001/2019;
8. Considerando o comunicado do Conselho Nacional de 
Saúde de 13 de março de 2020 que adia eventos programados para 
março, incluindo a 327 ª reunião ordinária do CNS;
9. Considerando o determinado no Protocolo de Manejo 
Clínico para o Novo Coronavírus (2019 n-CoV) - Ministério da Saúde 
(2020);
10. Considerando o cancelamento da Reunião Ordinária do 
Conselho Municipal de Saúde do dia  25 de março de 2020;
11. A necessidade de diferenciar a remuneração dos 
profissionais que trabalham nas unidades com horários estendidos;

RESOLVE:
 
Art. 1º Aprovar ad referendum do pleno o reajuste de 10% nos 
salários dos profissionais que estão trabalhando na escala dos 
horários estendidos do Programa Saúde na Hora nas Unidades 
Básicas de Saúde - UBS Conjunto Rio Claro e UBS Av. Goiás.

Parágrafo único. Fica alterada o Anexo IV do Edital de 
Credenciamento nº 001/2019 com a inserção do subitem 1.4. que 
prevê o reajuste salarial de 10 % aos profissionais que atuam na 
escala dos horários estendidos (Programa Saúde na Hora) nas UBS 
Conjunto Rio Claro e Av. Goiás; 
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor, após sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

KELLY SILVA VALENTE
OAB-Jataí - Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Jataí
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

AMAURI OLIVEIRA SILVA
União Das Associações De Moradores De Bairros- UNAMBATAÍ
Vice Presidente do Conselho Municipal de Saúde

HOMOLOGO a Resolução ad referendum do Conselho Municipal de 
Saúde nº 02/2020, 25/03/2020 nos termos da legislação vigente. 

 Jataí, 25 de março de 2020. 

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JR.
Secretário Municipal da Saúde
Portaria GSP 007/2019
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
Decreto 3.249/2019 
_____________________________________________________

Resolução ad referendum nº 03/2020- CMS                               
Jataí, 22 de abril de 2020.
                                                                          

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS), no uso 
de suas competências regimentais e atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno do CMS e asseguradas pela Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 
28 de dezembro de 1990; pela Lei Complementar nº 141, 
de 13 de janeiro de 2012 pela Lei Municipal nº 2.883/08 
que especifica a criação do Conselho Municipal de Saúde 
de Jataí e Lei Municipal nº 4.099/2019 que altera artigos 
da Lei Municipal 2.883/08, e; cumprindo as disposições da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da 
legislação brasileira correlata;

1. Considerando a Portaria GM/MS nº 188 de 03 de fevereiro 
de 2020 que declara Emergência em Saúde Pública de importância 
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (2019-nCoV) e;
2. Considerando o Decreto Estadual nº 9.653 de 19 de abril 
de 2020 que dispõe sobre a decretação de situação de emergência 
na saúde pública do Estado de Goiás, em razão da disseminação do 
novo coronavírus COVID-19 e suspenção no art. 3º, inciso I, todos 
os eventos públicos e privados de quaisquer natureza, inclusive 
reuniões;
3. Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 3.713 
de 19 de abril de 2020 que dispõe sobre medidas de flexibilização 
para o retorno de algumas atividades comerciais no âmbito do 
Município de Jataí, dá outras providências e determina em seu art. 
5º a suspensão de reuniões até o dia 03 de maio;
4. Considerando a Lei Municipal 3.947 de 10 de novembro 
de 2017, que dispõe sobre a estrutura administrativa do poder 
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executivo do município de Jataí; 
5. Considerando as Portarias RH nº 023/2018 e Portaria SGP 
nº 461/2018 que nomeiam profissionais de saúde pelo chefe do 
poder executivo para cargos de gerência na área da saúde;
6. Considerando que o Regimento Interno do Conselho 
Municipal de Saúde de Jataí/GO em seu art. 29, inc. XII, define 
como uma das competências da mesa diretora do CMS a atuação 
em consonância com o presidente do CMS para decisões, ad 
referendum, acerca de assuntos emergenciais, quando houver 
impossibilidade de consulta ao Plenário, submetendo o seu ato à 
deliberação do Plenário em reunião subsequente, e;
7. Considerando a Resolução CMS – Jataí nº 007/2017 que 
aprova o Plano Municipal de Saúde de Jataí, quadriênio 2018-2021 
e a Resolução CMS Jataí nº 016/2019 que aprova a atualização do 
Plano Municipal de Saúde de Jataí, quadriênio 2018-2021, e;
8. Considerando a Resolução CMS – Jataí nº 026/2020 que 
aprova a Programação Anual de Saúde de 2020, e; 
9. Considerando a Resolução CMS – Jataí nº 28/2019 que 
aprova com ressalvas o Edital de Credenciamento nº 001/2019, e;
10. Considerando a impossibilidade de reunião da plenária do 
conselho municipal de saúde;
 
RESOLVE:

Art. 1º Aprovar ad referendum do pleno a gratificação salarial para 
os servidores enfermeiros, assistentes sociais e fisioterapeutas em 
cargos de gerência nomeados pelo chefe do poder executivo. 
Parágrafo único. Fica alterado o Anexo IV do Edital de 
Credenciamento nº 001/2019 com a inserção do subitem 1.5. 
que prevê gratificação salarial no valor de R$ 1.500,00 para os 
servidores em cargos de gerência, profissionais de saúde nomeados 
pelo chefe do poder executivo. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor, após sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

KELLY SILVA VALENTE
OAB-Jataí - Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Jataí

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

AMAURI OLIVEIRA SILVA
União Das Associações De Moradores De Bairros- UNAMBATAÍ

Vice Presidente do Conselho Municipal de Saúde

HOMOLOGO a Resolução ad referendum do Conselho Municipal 
de Saúde nº 03/2020 22/04/2020 nos termos da legislação vigente. 

 Jataí, 22 de abril de 2020. 

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JR.
Secretário Municipal da Saúde

Portaria GSP 007/2019
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Decreto 3.249/2019
_____________________________________________________

Resolução ad referendum nº 03/2020- CMS                               
Jataí, 22 de abril de 2020.
                                                                          

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS), no uso 
de suas competências regimentais e atribuições conferidas 

pelo Regimento Interno do CMS e asseguradas pela Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 
28 de dezembro de 1990; pela Lei Complementar nº 141, 
de 13 de janeiro de 2012 pela Lei Municipal nº 2.883/08 
que especifica a criação do Conselho Municipal de Saúde 
de Jataí e Lei Municipal nº 4.099/2019 que altera artigos 
da Lei Municipal 2.883/08, e; cumprindo as disposições da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da 
legislação brasileira correlata;

1. Considerando a Portaria GM/MS nº 188 de 03 de fevereiro 
de 2020 que declara Emergência em Saúde Pública de importância 
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (2019-nCoV) e;
2. Considerando o Decreto Estadual nº 9.653 de 19 de abril 
de 2020 que dispõe sobre a decretação de situação de emergência 
na saúde pública do Estado de Goiás, em razão da disseminação do 
novo coronavírus COVID-19 e suspenção no art. 3º, inciso I, todos 
os eventos públicos e privados de quaisquer natureza, inclusive 
reuniões;
3. Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 3.713 
de 19 de abril de 2020 que dispõe sobre medidas de flexibilização 
para o retorno de algumas atividades comerciais no âmbito do 
Município de Jataí, dá outras providências e determina em seu art. 
5º a suspensão de reuniões até o dia 03 de maio;
4. Considerando a Lei Municipal 3.947 de 10 de novembro 
de 2017, que dispõe sobre a estrutura administrativa do poder 
executivo do município de Jataí; 
5. Considerando as Portarias RH nº 023/2018 e Portaria SGP 
nº 461/2018 que nomeiam profissionais de saúde pelo chefe do 
poder executivo para cargos de gerência na área da saúde;
6. Considerando que o Regimento Interno do Conselho 
Municipal de Saúde de Jataí/GO em seu art. 29, inc. XII, define 
como uma das competências da mesa diretora do CMS a atuação 
em consonância com o presidente do CMS para decisões, ad 
referendum, acerca de assuntos emergenciais, quando houver 
impossibilidade de consulta ao Plenário, submetendo o seu ato à 
deliberação do Plenário em reunião subsequente, e;
7. Considerando a Resolução CMS – Jataí nº 007/2017 que 
aprova o Plano Municipal de Saúde de Jataí, quadriênio 2018-2021 
e a Resolução CMS Jataí nº 016/2019 que aprova a atualização do 
Plano Municipal de Saúde de Jataí, quadriênio 2018-2021, e;
8. Considerando a Resolução CMS – Jataí nº 026/2020 que 
aprova a Programação Anual de Saúde de 2020, e; 
9. Considerando a Resolução CMS – Jataí nº 28/2019 que 
aprova com ressalvas o Edital de Credenciamento nº 001/2019, e;
10. Considerando a impossibilidade de reunião da plenária do 
conselho municipal de saúde;
 
RESOLVE:

 Art. 1º Aprovar ad referendum do pleno a gratificação salarial para 
os servidores enfermeiros, assistentes sociais e fisioterapeutas em 
cargos de gerência nomeados pelo chefe do poder executivo. 
Parágrafo único. Fica alterado o Anexo IV do Edital de 
Credenciamento nº 001/2019 com a inserção do subitem 1.5. 
que prevê gratificação salarial no valor de R$ 1.500,00 para os 
servidores em cargos de gerência, profissionais de saúde nomeados 
pelo chefe do poder executivo. 
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor, após sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.
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KELLY SILVA VALENTE
OAB-Jataí - Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Jataí

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

AMAURI OLIVEIRA SILVA
União Das Associações De Moradores De Bairros- UNAMBATAÍ

Vice Presidente do Conselho Municipal de Saúde

HOMOLOGO a Resolução ad referendum do Conselho Municipal 
de Saúde nº 03/2020 22/04/2020 nos termos da legislação vigente. 

 Jataí, 22 de abril de 2020. 

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JR.
Secretário Municipal da Saúde

Portaria GSP 007/2019
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Decreto 3.249/2019
_____________________________________________________

Resolução ad referendum nº 04/2020- CMS                               
  Jataí, 31 de março de 2020.
                                                                          

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS), no uso 
de suas competências regimentais e atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno do CMS e asseguradas pela Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 
28 de dezembro de 1990; pela Lei Complementar nº 141, 
de 13 de janeiro de 2012 pela Lei Municipal nº 2.883/08 
que especifica a criação do Conselho Municipal de Saúde 
de Jataí e Lei Municipal nº 4.099/2019 que altera artigos 
da Lei Municipal 2.883/08, e; cumprindo as disposições da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da 
legislação brasileira correlata;

1. Considerando a Lei Federal 13.979 de 06 de fevereiro 
de 2020, que estabelece as medidas para o enfrentamento da 
Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 
decorrente da Doença por Coronavírus – COVID-19 (decorrente do 
SARS-CoV-2, novo Coronavírus), visando à proteção da coletividade; 
2. Considerando a Portaria GM/MS nº 188 de 03 de fevereiro 
de 2020 que declara Emergência em Saúde Pública de importância 
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (2019-nCoV) e;
3. Considerando o disposto no inciso II do art. 2º do Decreto 
Estadual nº 9.633 de 13 de março de 2020 que decreta situação 
de emergência na Saúde Pública do Estado de Goiás, em razão da 
disseminação do novo coronavirus (2019 n-CoV),  e;
4. Considerando o Decreto Municipal 3.713 de 19 de 
abril de 2020 art.5º inciso I Que dispõe sobre a continuidade do 
enfrentamento do novo coronavirus (2019 n-CoV) com a suspensão 
de eventos públicos e privados de qualquer natureza, até dia 03 de 
maio de 2019.
5. Considerando que o § 2º do Art. 11 da Lei Municipal nº 
2883/2008 estabelece que a Mesa Diretora do Conselho Municipal 
de Saúde será eleita em plenário;
6. Considerando a Lei Municipal nº 4.099 de 17 de junho de 
2019 Art.7º § 3º, que dispõe que o mandato dos Conselheiros será 
de (03) três anos, com eleições convocadas em caráter ordinário, 
não devendo coincidir com o mandato do Prefeito Municipal; 

7. Considerando o Regimento Interno do Conselho Municipal 
de Saúde de Jataí/GO em seu artigo 29, inc. XII, que dispõe sobre 
ser competência da mesa diretora atuar em consonância com 
o presidente do CMS para decisões, ad referendum, acerca de 
assuntos emergenciais, quando houver impossibilidade de consulta 
ao Plenário, submetendo o seu ato à deliberação do Plenário em 
reunião subsequente, e;
8. Considerando que § 1º do art. 30 do Regimento Interno 
do Conselho Municipal de Jataí define que o tempo de gestão da 
Mesa Diretora será o 01(um) ano;
9. Considerando a Resolução CMS – Jataí nº 007/2019 de 27 
de fevereiro de 2019, que prorroga o mandado dos conselheiros 
por um prazo máximo de até um ano e da outras providencias, e;
10. Considerando que tanto o mandato dos conselheiros 
como o da mesa diretora expiram em março de 2020;
11. Considerando o momento excepcional de pandemia vivido 
no Brasil e no mundo e a importância da atuação dos Conselhos 
para o adequado funcionamento dos serviços de saúde do SUS;
 
RESOLVE:

 Art. 1º Aprovar ad referendum do pleno; a prorrogação do 
mandado de conselheiros dos conselheiros de saúde e da mesa 
diretora do conselho municipal de saúde. 
          Paragrafo único: O prazo que refere o caput vigora até 
enquanto permanecer o impedimento de realização de reuniões 
públicas, impossibilitando a realização das reuniões do CMS.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor, após sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

KELLY SILVA VALENTE
OAB-Jataí - Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Jataí

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

AMAURI OLIVEIRA SILVA
União Das Associações De Moradores De Bairros- UNAMBATAÍ

Vice Presidente do Conselho Municipal de Saúde

HOMOLOGO a Resolução ad referendum do Conselho Municipal 
de Saúde nº 04/2020 31/03/2020 nos termos da legislação vigente.
 

 Jataí, 31 de março de 2020. 

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JR.
Secretário Municipal da Saúde

Portaria GSP 007/2019
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Decreto 3.249/2019
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