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CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ADITIVO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente as empresas abaixo descritas para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerência de Contratos, com 
a finalidade de assinar seu respectivo aditivo oriundo da Dispensa 
de Licitação 019/2020. Informa ainda, que o não comparecimento 
acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
SONHO GRANDE 

NEGÓCIOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 

– EPP 

24.785.177/0001-
09

134/2020

Jataí – GO, 10 de setembro de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 134/2020

O Município de Jataí, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
avisa a todos interessados que realizará a licitação na modalidade 
pregão na forma presencial, no Sistema de Registro de Preços 
(SRP), do tipo menor preço por item, tendo por objeto o futuro e 
eventual fornecimento de material asfálticos e agregados, sendo 
brita – Pó de pedra (item remanescente) visando a execução 
dos serviços de tapa buracos, conforme quantitativo e demais 
especificações constantes do Edital, disponível para download no 
site da Prefeitura.
Data de abertura: 23/09/2020 - às 08h00min.
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura de Jataí – Rua Itarumã, 355 – 
Setor Santa Maria. Jataí/GO.
Site: www.jatai.go.gov.br.
Fone Licitações: (64) 3632-8812

Letícia Franco de Oliveira Silva
Pregoeira

_____________________________________________________

PREFEITURA DE JATAÍ
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020
PROC. ADM. Nº 10.703/2020
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DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO LEI Nº 3.379  DE 26/02/2013

PÁG. 01

OBJETO: Contratação de empresa do ramo, para a construção 
de uma quadra coberta e depósito de tatames de Taekwondo 
na Escola Zilah Amorim Carvalho Vieira, bem como a reforma da 
escola, situada na Av. João Otoni de Carvalho, no Cidade Jardim I, 
em Jataí-GO.
O Município de Jataí – GO, através da Comissão Permanente de 
Licitação, conforme manifestação da Equipe Técnica da Secretaria 
de Obras e Planejamento Urbano, avisa a todos os interessados 
sobre o resultado do julgamento de proposta ocorrido na sessão 
do dia 10 de setembro de 2020.

TES ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 
26.278.019/0001-98, apresentou planilha orçamentária de 
acordo com o previsto em edital, sua proposta foi no importe de 
R$ 480.648,09 (quatrocentos e oitenta mil seiscentos e quarenta 
e oito reais e nove centavos). Assim, nos termos da legislação 
vigente, fica o presente processo ADJUDICADO em favor da 
empresa supracitada.
Assim sendo, abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição 
de recurso, conforme art. 109, I, “b”, da Lei 8666/93. Os recursos 
poderão ser encaminhados para a Gerência de Licitações através 
do e-mail licitacoes.fazenda@jatai.go.gov.br . Maiores informações 
no site da Prefeitura Municipal de Jataí. 

Letícia Franco de O. Silva
Presidente da CPL

LEI Nº 4.211, DE 04 DE SETEMBRO DE 2020. 

“Cria o Centro de Atenção Psicossocial Infantil Irmã 
Bernadete, e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Jataí aprovou e eu, Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Cria o Centro de Atenção Psicossocial Infantil Irmã 
Bernadete, situado na Rua das Palmeiras nº 350, Quadra 02, Lote 
08, Sítio Recreio Alvorada, Jataí – GO.

Parágrafo Único. Altera a denominação da Unidade de Acolhimento 
Infanto Juvenil (UAI) Irmã Bernadete para Centro de Atenção 
Psicossocial Infantil (CAPSI) Irmã Bernadete.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário em especial a Lei nº 
3.847/2016.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 04 dias do mês de setembro do ano de 2020

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal
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ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2020
Proc. nº 15.140/2020

OBJETO: Declara dispensável a realização de procedimento 
licitatório para contratação de pessoa física para execução de 
serviços técnicos de engenharia (Projeto Arquitetônico).

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

CONSIDERANDO, a discricionariedade da Administração e a 
necessidade de contratação de empresa para execução dos serviços 
técnicos de engenharia (Projeto Arquitetônico), para construção 
da futura sede própria do PROCON - JATAÍ;

CONSIDERANDO a necessidade de elaboração de projeto 
arquitetônico para a futura sede própria do Procon – Jataí, o qual 
será edificado na Av. Goiás QD. 04 Centro. Hoje este estabelecimento 
funciona em sede alugada gerando custos ao município.

CONSIDERANDO que a terceirização da elaboração de Projetos 
Arquitetônico se justifica devido à carência de servidores arquitetos 
no quadro do município, sendo assim necessária contratação de 
terceiros para o fim almejado;

CONSIDERANDO que o cronograma de execução físico-financeiro 
dos serviços será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da ordem 
de serviços e que a vigência contratual será de 05 (cinco) meses 
corridos, contados a partir da ordem de serviço;

CONSIDERANDO que a empresa deverá: 

a) Análise de dados e das características do espaço a ser 
dimensionado;

b) Estudos com definição do espaço com proposta de layout dos 
ambientes;

c) Estudos com definição de solução internas (paginação de pisos, 
e etc.);

d) Apresentação de volumetria e fachadas com imagens 3D;

e) Apresentação e aprovação do ante- projeto no qual serão 
apresentadas as soluções técnicas a serem empregadas, sistema 
constitutivo e demais elementos necessários para o projeto 
definitivo;

f) Elaboração do projeto executivo para a obra juntamente com 
projeto de forro e iluminação;

g) Aprovação nos órgãos competentes;

CONSIDERANDO que os projetos deverão ser fornecidos ao 
município em formato digital CAD (*.dgw) e em 02 vias impressas, 
acompanhada da ART.

CONSIDERANDO que os projetos deverão ser confeccionados no 
escritório da empresa contratada devendo ser entregues de forma 
pessoal (entrega técnica) na Gerência de Engenharia e Projetos, 
junto a Secretaria de Obras e Planejamento Urbano no Centro 
Administrativo Municipal, situado a Rua Itarumã n° 355, Setor 
Santa Maria, em Jataí - GO; 

CONSIDERANDO que a contratada cederá ao município o direito 
patrimonial e a propriedade intelectual em caráter definitivo dos 
projetos desenvolvidos e resultados produzidos, de acordo com o 
artigo 111 da Lei nº 8.666/93;

CONSIDERANDO que deverão ser obedecidas as demais condições 
estabelecidas em termo referencial;

CONSIDERANDO que o prazo de garantia, no qual a contratada 
deverá promover alterações/correções ou refazer todos os 
projetos, nos casos de comprovados erros de elaboração deverá 
ser de, no mínimo 6 (seis) meses, a contar da entrega do objeto;

CONSIDERANDO que a pessoa física ANA BEATRIZ TEODORO 
REZENDE inscrita no CPF de nº 027.901.371-02 apresentou 
orçamento de menor valor; 

CONSIDERANDO que o valor para a contratação é de R$ 8.627,30 
(oito mil seiscentos e vinte sete reais e trinta centavos), sendo 
compatível com a realidade do município;

CONSIDERANDO que o pagamento será realizado em três parcelas 
de igual valor nas seguintes etapas: 

1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA
Ato da aprovação 

do estudo 
preliminar

Aprovação do 
anteprojeto

Entrega do projeto 
executivo legal

R$ 2.875,76 R$ 2.875,76 R$ 2.875,76

CONSIDERANDO a previsão contida no art. 24, I, da Lei nº 8666/93, 
in verbis:

Art. 24.  É dispensável a licitação: 
(...)
 I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% 
(dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I 
do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de 
uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços 
da mesma natureza e no mesmo local que possam ser 
realizadas conjunta e concomitantemente; 

CONSIDERANDO, que os grifos acima tipificam a presente situação, 
observando que o profissional liberal deve ser contratado por meio 
de DISPENSABILIDADE DE LICITAÇÃO;

RATIFICA:

1)Tendo em vista o disposto no artigo 24, I, da Lei nº 8.666/93 
RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO para a contratação da pessoa 
física ANA BEATRIZ TEODORO REZENDE inscrita no CPF de nº 
027.901.371-02;

2)Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 HOMOLOGO o processo 
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administrativo e ADJUDICO o objeto contratual: contratação de 
pessoa física para execução de serviços técnicos de engenharia 
(Projeto Arquitetônico). 

3)A futura contratação terá o valor global de R$ 8.627,30 (oito mil 
seiscentos e vinte sete reais e trinta centavos)

4)Seja a presente declaração de Dispensa de Licitação publicada 
nos órgãos oficiais em conformidade com exigências da legislação 
de regência. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DE JATAÍ, 
Estado de Goiás, aos 04 dias do mês de setembro de 2020.

Mauro Sérgio Mota de Souza
Diretor Executivo do Procon de Jataí

Gestor do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor

Resolução ad referendum nº 11/2020- CMS        
   

                              Jataí, 01 de setembro de 2020.
                                                                          

A 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 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;

2.Considerando que o art. 36 da Lei nº 8.080/1990 estabelece que 
o processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de 
Saúde (SUS) será ascendente, ouvidos seus órgãos deliberativos, 
compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com 
a disponibilidade de recursos em planos de saúde e confere aos 
conselhos de saúde a atribuição de estabelecer diretrizes a serem 
observadas na elaboração dos planos de saúde;

3.Considerando o Decreto Federal 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;

4.Considerando o Decreto Legislativo nº 06 de 2020 que reconhece, 
para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos 
da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio 

da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020;

5.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);
 
6.Considerando o Decreto Estadual 9.691 de 08 de julho de 2020, 
que declara no âmbito do território estadual, estado de calamidade 
pública, em razão dos impactos socioeconômicos, financeiros e no 
sistema de saúde público decorrentes da pandemia causada pelo 
novo coronavírus (COVID-19);

7.Considerando o Decreto Municipal 3.689 de 30 de março de 
2020, que declara situação de calamidade pública no município de 
Jataí e dá outras providências;

8.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;

9.Considerando a Resolução CMS – Jataí nº 007/2017 que aprova o 
Plano Municipal de Saúde de Jataí, quadriênio 2018-2021, e; 

10.Considerando a Resolução CMS – Jataí nº 026/2019 que aprova 
a Programação Anual de Saúde de 2020, e;

11.Considerando a nota técnica nº 7/2020-CGFIP/DGIP/SE/MS 
que trata da necessidade de ajuste no Plano de Saúde (PS) ou 
na Programação Anual de Saúde (PAS) para inclusão das metas 
ou das ações, respectivamente, decorrentes do enfrentamento à 
pandemia da COVID-19; 

12.Considerando o definido no Plano de Contingência Municipal 
para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

RESOLVE:

Art.1º Aprovar ad referendum do pleno do CMS, a inclusão de 
diretriz, objetivos, metas e indicadores conforme anexo, referentes 
ao enfrentamento da pandemia por COVID-19 no Plano Municipal 
de Saúde, 

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 de Jataí/GO

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

HOMOLOGO a Resolução ad referendum do Conselho Municipal de 
Saúde nº 11/2020, 01/09/2020 nos termos da legislação vigente.
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Jataí, 01 de setembro 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

Diretriz:
Estruturar, adequar e qualificar os serviços da Rede de Atenção 
à Saúde quanto ao enfrentamento e ao manejo da emergência 
epidemiológica do Covid-19, de modo a evitar e/ou mitigar os riscos 
de transmissão sustentada. E ofertar ações e serviços de saúde em 
tempo oportuno, considerando as questões das populações em 
situação de vulnerabilidade e risco.

Objetivos: Meta: Indicador:
Aperfeiçoar o 

desempenho das 
redes de atenção à 
saúde, por meio do 
apoio de Comitês 
Executivos, e dos 
gestores da RAS, 
para responder 
às demandas 

evidenciadas pela 
pandemia. 

Criar Comitê 
emergencial 

para desenvolver 
e propor 

estratégias para o 
enfrentamento do 

Covid-19

Comitê criado e em 
funcionamento

Ampliar e 
implementar 

ações de Saúde 
Preventiva e 

diagnóstico precoce 
a Covid.

Ampliar a 
distribuição 

de insumos de 
prevenção nos 

serviços de saúde e 
para a população.

Percentual das 
unidades de saúde 
abastecidas com 
insumos e EPIs 
necessários ao 
funcionamento 

regular e 
atendimento aos 

casos de COVID-19.
Razão de máscaras 
distribuídas para 

a população 
sobre o numero 

total de máscaras 
adquiridas para 
esta finalidade.
Percentual dos 

profissionais 
de saúde e 

trabalhadores da 
secretaria da saúde 

testados para 
COVID-19. 

Percentual de 
testes rápidos 
para COVID-19 

realizados, 
considerando a 

população total do 
município.

Difundir por meio 
de comunicação 

oficial e ampliada 
(mídias sociais), 
ações voltadas 
à orientação da 
população e às 

medidas protetivas 
e preventivas.

Numero de ações 
realizadas

Implantar central 
de Teleorientação 
sobre a Covid-19.

Central de 
Teleorientação 
montada e em 

funcionamento.
Instrumentalizar a 
visita dos agentes 

comunitários 
de saúde para 
comunicação, 

monitoramento, 
vigilância e 

apoio às famílias 
em isolamento 

residencial.

Numero de 
visitas de agentes 
comunitários de 
saúde a famílias 
em isolamento 
residencial, por 

período de tempo.

Adotar 
preferencialmente 
o teleatendimento 

e teleorientação 
para pacientes 

isolados e grupos 
de risco.

Numero de 
teleatendimentos 
e teleorientação 

realizadas 
realizados 

dentre o total de 
atendimentos, por 
período de tempo.

Estruturar/
readequar os 
serviços de 

Atenção à saúde e 
assistência frente 
ao surto de Surto 

de Síndromes 
Respiratórias 

Aguda.

Estruturar os 
serviços de 

vigilância em 
saúde e assistência 

frente ao surto 
de Síndrome 

Respiratória Aguda 

Rede estruturada 
e readequada 
para o período 

emergencial

Ampliação 
dos pontos de 

atendimento para 
enfrentamento a 

Covid-19.

Numeros 
de serviços 

implantados
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Garantir a 
continuidade 
do cuidado às 

gestantes no pré-
natal habitual e 
alto risco, parto 

e puerpério, 
à criança no 

acompanhamento 
dos ciclos de vida, 

à saúde sexual 
e reprodutiva 
e à atenção 
psicossocial.

Percentual de 
indicadores de 

Pré-Natal, Parto, 
Puerpério, Saúde 
da Criança, Saúde 
da Mulher, Saúde 
do Homem, Saúde 
Mental do Plano 

Municipal de 
Saúde e SISPACTO 
que estão dentro 
da meta prevista 

monitorados.

Ampliar a 
capacidade 

da assistência 
farmacêutica para 
enfrentamento da 

Covid-19

Número absoluto 
de processos 

de aquisição de 
medicamentos 

utilizados na 
atenção ao paciente 

com COVID-19 
concluídos.

Ampliar o 
numero de leitos 
hospitalares para 
pacientes Covid.

Número absoluto 
de leitos clínicos 

implantados.

Ampliar o numero 
de leitos para 

atendimento de 
pacientes Covid 
graves e críticos.

Número absoluto 
de leitos para 

pacientes 
graves e críticos 

implantados.
Ampliar a 

capacidade de 
serviços de apoio 
de diagnóstico e 
terapêutico para 
pacientes Covid.

Número absoluto 
de serviços de SADT 

implantado.

Organizar os 
processos de 
trabalho nas 
Unidades de 

Saúde durante a 
pandemia causada 

pela Sars-CoV2

Elaborar e 
implantar fluxos 
de acolhimento, 

manejo de paciente 
e logístico para o 
Covid-19 na RAS

Fluxo de manejo 
Covid na RAS 
elaborado e 
implantado.

Estabelecer atuação 
coordenada, no 

âmbito municipal 
para resposta aos 
casos de Covid-19, 

potencializando 
a utilização de 

recursos.

Viabilizar 
aquisições/

contratações de 
equipamentos, 

bens ou 
serviços para o 

enfrentamento da 
Covid-19. 

Número absoluto 
de processos 
de aquisições 

e contratações 
concluídos.

Publicação de 
alteração do edital 
chamamento para 
credenciamento 
de profissionais 
de saúde para 

enfrentamento da 
Covid-19

Realizar 
Contratação de 
Trabalhadores 

para desempenhar 
atividades no 

âmbito da SMS, 
por tempo 

determinado, 
para apoio 

administrativo 
nas ações de 

enfrentamento da 
Covid-19.

Número de 
profissionais 
contratados

PORTARIA SGP Nº. 649.                     JATAÍ, 03 DE SETEMBRO DE 2020.

“Exonera servidora que nomina e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO que a Servidora adentrou aos quadros funcionais 
efetivos do Município por meio de aprovação em concurso público; 
que a Servidora ocupa cargo de provimento efetivo; que a Servidora 
requereu a sua exoneração; que a exoneração pode ocorrer a 
pedido mesmo em relação aos servidores efetivos desfazendo-se 
o vínculo jurídico entre o mesmo e a Municipalidade, gerando-
se a vacância, tudo nos termos dos artigos 119, 120 e 121 da 
Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90; que houve o pedido de 
exoneração por parte da Servidora;

RESOLVE

I – EXONERAR, a pedido, a servidora FABIANA GOMES DA SILVA do 
cargo de provimento efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS DE HIGIENE 
E ALIMENTAÇÃO, rompendo-se o vínculo jurídico existente entre si 
e a Municipalidade, gerando-se, pois, a vacância do cargo.

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

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

IV – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01.09.2020, revogando-se as 
disposições em contrário.
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VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 654.                    JATAÍ, 10 DE SETEMBRO DE 2020.

“Exonera servidor que se menciona e dá outras 
providências”.

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

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

RESOLVE

I – EXONERAR, a pedido, o servidor NELSON MAGGIONI do cargo de 
provimento em comissão de SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL, Símbolo AGP-2, passando o mesmo a não mais pertencer 
aos quadros funcionais do Município.

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

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

IV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01/09/2020, revogando-se as disposições 
em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 651.                     JATAÍ, 08 DE SETEMBRO DE 2020.

“Exonera servidora que nomina e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO que a Servidora adentrou aos quadros funcionais 
efetivos do Município por meio de aprovação em concurso público; 
que a Servidora ocupa cargo de provimento efetivo; que a Servidora 
requereu a sua exoneração; que a exoneração pode ocorrer a 
pedido mesmo em relação aos servidores efetivos desfazendo-se 
o vínculo jurídico entre o mesmo e a Municipalidade, gerando-
se a vacância, tudo nos termos dos artigos 119, 120 e 121 da 
Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90; que houve o pedido de 
exoneração por parte da Servidora;

RESOLVE

I – EXONERAR, a pedido, a servidora SUENIR CARNEIRO DE LIMA 
ASSIS do cargo de provimento efetivo de PROFISSIONAL DO 
MAGISTÉRIO-CLASSE IV, rompendo-se o vínculo jurídico existente 
entre si e a Municipalidade, gerando-se, pois, a vacância do cargo.

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

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

IV – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01.09.2020, revogando-se as 
disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 655.                     JATAÍ, 10 DE SETEMBRO DE 2020.

“Designa responsabilidade de função de forma interina e 
dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, no exercício da direção superior 
da Administração Municipal e no uso da competência e das 
atribuições que lhe confere a Constituição da República e a Lei 
Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão é definido 
pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do artigo 14 e pelo artigo 
15, todos da Lei Municipal nº. 1.400/90;

CONSIDERANDO que a vacância de cargo somente ocorre com a 
exoneração, tal como determina o inciso VI do artigo 119 da Lei 
Municipal nº. 1.400/90;

RESOLVE

I – NOMEAR, interinamente, por prazo indeterminado, sem que 
haja a majoração de seus vencimentos, a servidora ANDREA 
GOMES DOS SANTOS BORGES MACARINI para ficar à frente e 
responder pelo cargo de provimento em comissão de SECRETÁRIO 
DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGP-2, passando a desempenhar 
as respectivas funções do cargo de forma concomitante com a de 
Secretário de Obras e Planejamento Urbano.

II – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que sejam efetivadas as 
diretrizes traçadas nesta Portaria.

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01.09.2020, revogando-se as 
disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal
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PORTARIA SGP Nº 652                       JATAÍ, 08 DE SETEMBRO DE 2020.

“Prorroga Licença para tratar de interesse particular ao 
servidor que menciona”.

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

CONSIDERANDO que o processo nº 20.257/20 de requerimento 
de PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE 
PARTICULAR encontra-se devidamente instruído, comprovando 
o direito do requerente, conforme preceituam os Arts. 215 a 217 
da Lei Municipal nº 1.400/90, de 05.04.90, alterados pela Lei nº 
3.327/12, de 03.07.12,

RESOLVE:

I – PRORROGAR Licença para tratar de interesse particular, 
concedida pela Portaria RH nº 454/17 ao servidor ADAIR PURCENA 
GUIMARÃES, sem ônus para esta municipalidade, por 04 (quatro) 
meses, cujo início se deu em 01.09.2020 e o término será em 
31.12.2020.

II – DETERMINAR à Superintendência de Gestão de Pessoas que 
adotem todos os procedimentos necessários para que sejam 
implementadas as diretrizes traçadas nesta Portaria.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.09.2020, revogadas as disposições 
em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 653.                JATAÍ, 08 DE SETEMBRO DE 2020.

“Nomeia servidor(a)(es) que se identifica e dá outras 
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, no exercício da direção superior 
da Administração Municipal e no uso da competência e das 
atribuições que lhe confere a Constituição da República e a Lei 
Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO a aprovação do(s) aqui nomeado(a)(os)(as) no 
Concurso Público aberto pelo Edital nº. 001, de 01 de outubro de 
2019, isto em conformidade com a ordem classificatória;

CONSIDERANDO os termos do artigo 10, do artigo 11, do inciso I 
do artigo 14 e do artigo 15, todos da Lei Ordinária Municipal nº. 
1.400/90, bem como no artigo 21 e no inciso I do artigo 23, ambos 
da Lei Ordinária Municipal nº. 2.822/90;

CONSIDERADO que a todos os documentos foram devidamente 
apresentados, todas as declarações foram integralmente prestadas 
e todos os requisitos legais foram totalmente preenchidos;

RESOLVE

I – NOMEAR o(a)(os(as) candidato(a)(os)(as) abaixo nominado(a)

(os)(as), no(s) seu(s) respectivo(s) cargo(s).

CARGO PROFISSIONAL DO 
MAGISTÉRIO – CLASSE III

NOMEADO(A)(OS)(AS)
WALKIRIA DOS REIS LIMA

II – DECLARAR, ante a(s) nomeação(ões) aqui realizada(s), como 
provido(s) o(s) cargo(s) constante(s) nesta Portaria.

III – DETERMINAR que a posse do(a)(os)(as) aqui nomeado(a)
(os)(as) se dê no prazo legal máximo de 30 (trinta) dias, contados 
da publicação deste ato administrativo, podendo o mesmo ser 
prorrogado, mediante requerimento, por mais 30 (trinta) dias.

IV – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que sejam efetivadas as 
diretrizes traçadas nesta Portaria.

V – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal
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