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PORTARIA SGP Nº. 036.                                                 

JATAÍ, 22 DE JANEIRO DE 2020.

“Concede licença-prêmio à servidora que se nomina e dá outras 
providências”.

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

CONSIDERANDO o requerimento de licença-prêmio formulado 
pela Servidora e conti do no Procedimento Administrati vo nº. 
3006/20;

CONSIDERANDO o preenchimento de todos os requisitos legais 
e as autorizações emanadas de todas as autoridades legalmente 
competentes para a concessão da licença-prêmio;

CONSIDERANDO os termos conti dos nos arti gos 218 ao 222 da 
Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90, bem como a existência da 
conveniência e oportunidade administrati va;

RESOLVE

I – CONCEDER licença-prêmio à servidora MARA LÚCIA NORONHA 
SILVA pelo prazo de 06 (seis) meses, iniciando-se no dia 31 de 
janeiro de 2020 e se encerrando na data de 28 de julho de 2020, 
devendo haver o seu regresso ao desempenho de suas funções em 
29 de julho de 2020, independentemente de qualquer noti fi cação 
ou ato ofi cial.

II – RECONHECER, nos termos do inciso X do arti go 32 da Lei 
Ordinária Municipal nº. 1.400/90, como efeti vo exercício o tempo 
de afastamento da Servidora, isto apenas para os fi ns de não 
geração de vacância ou abandono de cargo. 

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

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
surti ndo efeitos a parti r de 31.01.2020, revogando-se as disposições 
em contrário.
     

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 054.                                                

 JATAÍ, 24 DE JANEIRO DE 2020.

“Exonera servidor que se nomina e dá outras providências”.
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DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO LEI Nº 3.379  DE 26/02/2013

PÁG. 01

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

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo Nomeado por 
meio do Procedimento Administrati vo nº. 3.329, de 24 de janeiro 
de 2020;

CONSIDERANDO os termos do inciso VI do arti go 119 e do I do 
parágrafo primeiro do arti go 120, ambos da Lei Ordinária Municipal 
nº. 1.400/90 e do inciso I do arti go 31, bem como do inciso I do 
parágrafo primeiro do arti go 32, estes da Lei Ordinária Municipal 
nº. 2.822/90;

RESOLVE

I – EXONERAR, a pedido, a Sra. ADRIENE DE OLIVEIRA SILVA do 
cargo de provimento efeti vo de AGENTE DE SERVIÇOS DE HIGIENE 
E ALIMENTAÇÃO.

II – DECLARAR a vacância do cargo retromencionado, abrindo-se, 
pois, a vaga do respecti vo cargo.

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 21.01.2020, revogando-se as 
disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 055.                                               

  JATAÍ, 24 DE JANEIRO DE 2020.

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

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

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo Nomeado por 
meio do Procedimento Administrati vo nº. 3.331, de 24 de janeiro 
de 2020;

CONSIDERANDO os termos do inciso VI do arti go 119 e do I do 
parágrafo primeiro do arti go 120, ambos da Lei Ordinária Municipal 
nº. 1.400/90;

RESOLVE

I – EXONERAR, a pedido, a Sra. ELISÂNGELA RODRIGUES DO 
NASCIMENTO LINHARES do cargo de provimento efeti vo de 
SERVIÇOS GERAIS I.

II – DECLARAR a vacância do cargo retromencionado, abrindo-se, 
pois, a vaga do respecti vo cargo.



Ano 8 | 1629ª Edição | Vigência: 30/01/2020 PAG. 2DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 21.01.2020, revogando-se as 
disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº 057                                       

JATAÍ, 27 DE JANEIRO DE 2020.

“Coloca servidor à disposição da 14ª Delegacia Regional de Polícia 
de Jataí do Estado de Goiás”

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

CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício nº. 178/2019 de 
22/10/2019, do Delegado Regional de Polícia – 14ª DRP, Henrique 
Wilson Ferreira de Oliveira,
 
RESOLVE:

I – COLOCAR à disposição da 14ª Delegacia Regional de Polícia de 
Jataí o servidor Estatutário VIRGÍLIO RICARDO ASSIS CARVALHO, 
no período compreendido entre 01/11/2019 a 31/12/2020, com 
ônus para a origem.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.11.2019, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, Centro Administrativo, aos 
27 dias do mês de janeiro de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº 081.                                     

 JATAÍ, 30 DE JANEIRO DE 2020.

“Retifica a Portaria SGP nº. 049, de 23 de janeiro de 2020, e dá 
outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAI, no exercício da direção superior 
da Administração Municipal e no uso da competência e das 
atribuições que lhe conferem as Constituições da República e do 
Estado de Goiás, bem assim a Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO a autotutela administrativa que permite que a 
Gestão Pública reveja os seus atos a qualquer tempo;

CONSIDERANDO o teor da Portaria SGP nº. 049, de 23 de janeiro 
de 2020;

RESOLVE:

I – RETIFICAR o item I da Portaria SGP nº. 049, de 23 de janeiro de 
2020, passando o mesmos a ter a seguinte redação:

I - AVERBAR o tempo de serviço prestado a órgão público, conforme 
preceitua o inciso I do art. 226 da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400, 
de 05 de abril de 1990, para todos os efeitos legais, da servidora 
abaixo relacionada:

NOME PROCESSO 
NÚMERO

TEMPO LÍQUIDO

DIAS ANO(S) MÊS(ES) DIA(S)

MARILEA 
CANEIRO DE 
ASSIS FRANCO

586/20 1.886 05 02 01

III – MANTER inalterados os demais termos da Portaria SGP nº. 
049/2020.

III – RETROAGIR os efeitos retificadores do item I desta Portaria 
para a data de 23 de janeiro de 2020.

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

DECRETO n.º 3631/2020, de 24 de janeiro 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 SILMA DE SOUZA BARROS, 
que exerce o cargo de Diretora de Higiene e Alimentação, para 
exercer a função de Gestora dos Contratos nº 035/2020 e 
036/2020; consequência da modalidade de licitação tipo PREGÃO 
nº 009/2020, tem como objeto o fornecimento de Gás Liquefeito 
de Petróleo (GLP) – P-13, conhecido popularmente como “Gás 
de Cozinha” para atender às Unidades de Ensino na preparação 
do lanche dos alunos matriculados nas 42 (quarenta e duas) 
Instituições de Ensino da Rede Municipal de Educação de Jataí-GO, 
nas modalidades: Educação Infantil, Educação de Tempo Integral, 
Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais, EJA e 04 (quatro) 
Filantrópicas.. 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;
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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
• 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° 3631 do dia 24/01/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 24 de janeiro de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO Nº. 3.632, DE 27 DE JANEIRO DE 2020.

Substitui membro do Conselho Diretor de Trânsito, e dá outras 
previdências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais que lhe conferem o inciso IV do art. 60 da Lei 
Orgânica do Município e, 

CONSIDERANDO o pedido formulado no ofício n.º 0019/2020-
SMT, através do Processo Administrativo n.º 2900/2020, 
solicitando substituição do Representante da Secretaria de Gestão 
e Planejamento;

DECRETA:

Art. 1º. Fica alterado do Conselho Diretor de Trânsito, instituído 
pelo Decreto n.º 2.351, de 05 de janeiro de 2017, o representante 
da Secretaria de Gestão e Planejamento, Fábio Alves de Jesus Lima 
(CPF n.º 766.146.111-00), substituindo Deiner da Costa Menezes. 

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí no Centro Administrativo, 
aos 27 dias do mês de janeiro do ano de 2020. 

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

LEI Nº 4.157, DE 30 DE JANEIRO DE 2020.

“Altera a nomenclatura do Cargo de Superintendente da Guarda 
Civil Municipal do art. 41, inciso II da Lei nº 3.947/2017, e altera a 
Lei nº. 3.936/2017, e dá outras providencias.”

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

Art. 1º. Altera a nomenclatura do Cargo de Superintendente da 
Guarda Civil Municipal, para Comandante da Guarda Civil Municipal 
em todos dispositivos da Lei nº. 3.936/2017, e do artigo 41, II da 
Lei nº 3.947/2017.

Art. 2º. Altera os artigos 18 e 19 da Lei nº. 3.936/2017, passando a 
ter a seguinte redação:

“Art. 18. O chefe do Poder Executivo nomeará o 
Comandante da Guarda Civil Municipal, por ser cargo de 

comissão de livre escolha, dentre os membros efetivos 
do quadro de carreira do órgão ou entidade ligada à 
segurança pública, o qual perceberá a importância 
conforme tabela CDS-1, prevista na Lei nº 3.947/2017.
Art. 19. O subcomandante será nomeado pelo Chefe do 
Poder Executivo dentre os guardas municipais de maior 
grau hierárquico, e perceberá a remuneração conforme 
tabela CDS-2, prevista na Lei nº 3.947/2017.”

Art. 3º. Insere o Parágrafo Único do artigo 23 da Lei nº. 3.936/2017, 
passando ter a seguinte redação:

“Art. 23. (…)
Parágrafo Único. O Chefe do Poder Executivo nomeará 
o Corregedor Geral da Guarda Civil Municipal, por ser 
cargo de comissão de livre escolha dentre os membros 
efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade, 
o qual perceberá sua remuneração conforme a tabela 
CDS-2, prevista na Lei nº. 3.947/2017.”

Art. 4º. Cria o artigo 23-A da Lei nº 3.936/2017, passando a ter a 
seguinte redação:

“Art. 23-A. Fica criada a Ouvidoria da Guarda Civil 
Municipal, órgão independente, com autonomia 
administrativa e funcional, tendo por objetivo assegurar 
de modo permanente e eficaz a preservação dos 
princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, 
imparcialidade, razoabilidade, finalidade, publicidade 
e eficiência dos atos praticados pela Guarda Civil 
Municipal.
I- Receber, de qualquer cidadão ou munícipe:
a) Denúncias, reclamações, criticas, elogios e 
representações sobre atos considerados arbitrários, 
desonestos, indecoros ou que violem os direitos humanos 
individuais ou coletivos praticados por servidores da 
Guarda Civil Municipal.
b) Sugestões sobre o funcionamento dos serviços da 
Guarda Civil Municipal.
II- Realizar diligencias nas unidades da Administração 
sempre que necessário para o desenvolvimento de seus 
trabalhos;
III- Manter sigilo, quando solicitado, sobre denúncias e 
reclamações, bem como sobre sua fonte, providenciando, 
junto aos órgãos competentes, proteção aos 
denunciantes;
IV- Realizar as investigações de todo e qualquer ato lesivo 
ao patrimônio público, mantendo atualizado o arquivo 
de documentação relativa às reclamações, denúncias e 
representações recebidas; 
V- Promover estudos, propostas e sugestões, em 
colaboração com os demais órgãos da Administração 
Pública, objetivando aprimorar o bom andamento da 
Corporação; 
VI- Realizar seminários, pesquisas e cursos inerentes aos 
interesses da Guarda Civil Municipal, no que tange ao 
controle da coisa pública; 
VII- Elaborar e publicar, trimestralmente, relatório de 
suas atividades; 
VIII- Propor ao Corregedor da Guarda Civil Municipal a 
instauração de sindicâncias, inquéritos e outras medidas 
destinadas à apuração de responsabilidade nas esferas 
administrativa, civil e criminal;
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IX- Requisitar diretamente e sem ônus a qualquer órgão 
municipal, informações, certidões, cópias de documentos 
ou volumes de autos relacionados a investigações em 
curso; 
X- Recomendar a adoção de providências que entender 
pertinentes, necessários ao aperfeiçoamento dos 
serviços prestados a população pela Guarda Civil 
Municipal; 
XI- Recomendar aos órgãos da Administração a adoção 
de mecanismos que dificultem e impeçam a violação do 
patrimônio público e outras irregularidades comprovadas 
praticadas por servidor público pertencente aos quadros 
da Guarda Civil Municipal, e 
XII- Celebrar termos de cooperação com entidades 
públicas ou privadas nacionais, estaduais e municipais, 
que exerçam atividades congêneres às da Ouvidoria. 
§1º. Para o desempenho de suas atribuições, é 
assegurado ao Ouvidor autonomia e independência 
nas suas ações, podendo tomar por termo depoimentos 
e acompanhar o desenvolvimento dos processos de 
apuração das denúncias por ele formuladas ou não, 
competindo a ele o cumprimento e a execução das 
funções e competências atribuídas nesta lei, em especial 
os incisos do presente artigo. 
§2º. O chefe do Poder Executivo nomeará o Ouvidor 
da Guarda Civil Municipal, por ser cargo de comissão 
de livre escolha dentre os membros efetivos do quadro 
de carreira do órgão ou entidade, o qual perceberá sua 
remuneração conforme a tabela CDS-2, prevista na Lei 
nº 3.947/2017.

Art. 5º. Fica extinto o § 3º do artigo 19 da Lei nº 3.936/2017.

Art. 6º. Cria o artigo 25-A da Lei nº 3.936/2017, passando a ter a 
seguinte redação:

“Art. 25-A. A critério do Chefe do Poder Executivo, 
poderá ser concedida ao Subcomandante, Corregedor 
e Ouvidor, à título de função, uma gratificação de até 
150% (cento e cinquenta por cento) sobre o salário base, 
não se incorporando tal gratificação a remuneração sob 
a qualquer título.”

Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

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

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________

LEI Nº 4.156, DE 30 DE JANEIRO DE 2020.

“Reajusta a Tabela de Vencimentos dos Profissionais do Magistério 
do Município de Jataí, Estado de Goiás, esta constante do Anexo 
I da Lei Ordinária Municipal nº. 2.822, de 27 de agosto de 2007; 
modifica a Lei Ordinária Municipal nº. 1.722, de 25 de março de 
1994; e dá outras providências”.

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

Art. 1º. Os Profissionais do Magistério de Jataí, especificamente 
os Professores de Nível P-I, P-II, P-III e P-IV, ativos, inativos e 
pensionistas, terão seus vencimentos reajustados de acordo com 
a tabela anexa, que integra a presente Lei, passando a mesma a 
substituir a constante no Anexo I da Lei nº. 2.822/07.

Parágrafo Único. Os efeitos da alteração prevista no caput deste 
artigo retroagirão a 01 de janeiro de 2020.

Art. 2º. Aos servidores que percebem vencimento base inferior 
ao salário mínimo nacional ficam seus proventos reajustados, 
a título de recomposição salarial, em 04,10% (quatro inteiros 
e dez centésimos pontos percentuais), passando de R$ 998,00 
(novecentos e noventa e oito reais) para R$ 1.039,00 (hum mil e 
trinta e nove reais).

Art. 3º. Fica autorizado o Prefeito Municipal a firmar aditivo 
contratual em relação aos contratos gerados pelos Processos 
Seletivos Simplificados promovidos pela Secretaria Municipal da 
Educação, tudo para que o valor pago pela prestação de serviço 
dos profissionais da educação que atuam em regência de sala 
seja reajustado para o piso nacional do magistério, qual seja: R$ 
2.886,24 (dois mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro 
centavos), considerando-se os efeitos da mudança remuneratória 
a partir do primeiro dia do mês em que forem subscritos os aditivos 
contratuais.

Art. 4º. Altera a tabela de vencimento do cargo de provimento 
efetivo de Agente de Serviços Gerais III, passando o respectivo 
cargo da Tabela 02 para a Tabela 04 do Anexo III da Lei Ordinária 
Municipal nº. 1.722/94.

Parágrafo Único. Acrescenta no item I, sumário, da Tabela 4 do 
Anexo III da Lei Ordinária Municipal nº. 1.722/94 o cargo de Agente 
de Serviços Gerais III.

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor a partir de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

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

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal 
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