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ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 16.2020

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

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

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

CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º 
BBM, necessita de contratação de empresa especializada no 
fornecimento de certificado digital, por intermédio do Fembom 
Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa IMMUNE CERTIFICAÇÃO DIGITAL 
LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o n. 22.922.361/0001-28, 
apresentou orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de certificado digital, destina-se 
a possibilitar a publicação e transmissão de dados e documentos 
contábeis, aos órgãos de fiscalização e monitoramento da 
administração pública em gera, em conformidade com legislação 
pertinente. A presente contratação está registrada no processo 
administrativo n. 3.654/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para aquisição de 
certificado digital, visando atender o 13º Batalhão Bombeiro 
Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da Empresa 
IMMUNE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA – ME, com endereço 
à avenida Rio Claro, n. 934, Centro, Jataí – GO, nos termos da 
proposta de fornecimento de certificado digital, apresentada pelo 
respectivo fornecedor, com um valor total de R$ 166,00 (cento e 
sessenta e seis reais).

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

Jataí, 27 de janeiro de 2020.
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PÁG. 01

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 647/2019

Processo: 36209/2019                                                                                                          

Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL N° 047/2019
 
Interessado: ARIHADNE BAZOTTI SEBRENSKI - ME

 Na forma do Parágrafo único, do art. 246, da Lei 1445 de 27.12.90, 
fica o contribuinte acima identificado, notificado a recolher aos 
cofres municipais, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da 
data da publicação deste edital, a importância de R$ 57.072,76 
(cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e 
seis centavos) a ser acrescida dos encargos legais, incidentes até a 
data do efetivo pagamento contados da consolidação do débito, ou 
dentro do prazo, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO à Egrégia Junta 
de Recursos Fiscais, nos termos do art. 250, do Código Tributário 
Municipal, conforme Decisão de nº 2282/2019 - GSF, que julgou 
procedente o Auto de Infração e Notificação Fiscal de n° 047/2019, 
consequência da Revelia. 

Se ainda não fez a quitação do débito, poderá fazê-la no prazo supra, 
evitando o ajuizamento da ação de Execução Fiscal e conseqüentes 
despesas judiciais.

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos sete dias do mês de fevereiro 
de dois mil e vinte (07/02/2020).

LARA CRISTINA MORÃO AZEREDO
Chefe da Junta de Julgamento em 1ª instância

-Contencioso Fiscal-
Mat.8394

_____________________________________________________

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
  

       Jataí, 10 de fevereiro de 2020. 
 
A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JATAÍ, por meio do 
Superintende de Licitações e Contratos, via da presente 
missiva, vem NOTIFICÁ-LA EXTRAJUDICIALMENTE, efetivando a 
comunicação que passa a inventariar:            

1. Segundo o que se verificou pela Prefeitura de Jataí, através do 
processo administrativo nº 5510/2020, relatando os inconvenientes 
causados pela não entrega referente ao item 11, contratados 
através do contrato n° 173/2019, celebrado com a empresa 
VERTENTE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, logo, fica constatado 
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indícios de inexecução contratual por parte desta empresa, o que 
motivou o presente a notificação, devendo a empresa manifestar 
sobre a celeuma sob pena de aplicação de sanções administrativas 
contratuais.       

2. Inobstante, o município estabelece um prazo improrrogável 
de 24 (vinte e quatro) horas, para que a empresa regularize a 
entrega dos itens solicitados através da Ordem de Fornecimento 
enviada pelo departamento competente, e prazo legal para 
a apresentação de defesa sobre a não entrega dos produtos, 
sob pena de aplicação da penalidade de multa, tudo conforme 
cláusula nona do contrato, respeitado os princípios da ampla 
defesa e contraditório, sob pena de serem tomadas as medidas 
legais cabíveis ao caso, nos termos do Art. 87 da Lei nº 8.666/1993 
e alterações posteriores, como a suspensão do direito de licitar e 
contratar com o Município de Jataí. 
 
Por conseguinte, é a presente Notificação para requerer ao 
representante legal da empresa supracitada para que tome as 
medidas cabíveis, com o fito de não incorrer em ato ilegítimo.  
 
O município informa que os autos do processo administrativo 
estão franqueados para vista e cópia junto ao setor de contratos, 
à rua constante do rodapé da página dos dias úteis, em horário 
de expediente, qual seja 08h00min as 11h00min e 13h00min as 
17h00min. 
 
Insta salientar que, em caso de defesa, essa deverá ser protocolada 
pessoalmente na sede da Prefeitura no endereço constante no 
rodapé da página.  
 
Respeitosamente. 
 

SILMA DE SOUZA BARROS 
Diretora de Higiene e Alimentação

_____________________________________________________

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 
 

       Jataí, 10 de fevereiro de 2020. 
 
A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JATAÍ, por meio do 
Superintende de Licitações e Contratos, via da presente 
missiva, vem NOTIFICÁ-LA EXTRAJUDICIALMENTE, efetivando a 
comunicação que passa a inventariar:            

1. Segundo o que se verificou pela Prefeitura de Jataí, através do 
processo administrativo nº 5512/2020, relatando os inconvenientes 
causados pela não entrega referente ao item 11, contratados 
através do contrato n° 173/2019, celebrado com a empresa 
VERTENTE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, logo, fica constatado 
indícios de inexecução contratual por parte desta empresa, o que 
motivou o presente a notificação, devendo a empresa manifestar 
sobre a celeuma sob pena de aplicação de sanções administrativas 
contratuais.       

2. Inobstante, o município estabelece um prazo improrrogável 
de 24 (vinte e quatro) horas, para que a empresa regularize a 
entrega dos itens solicitados através da Ordem de Fornecimento 
enviada pelo departamento competente, e prazo legal para 
a apresentação de defesa sobre a não entrega dos produtos, 

sob pena de aplicação da penalidade de multa, tudo conforme 
cláusula nona do contrato, respeitado os princípios da ampla 
defesa e contraditório, sob pena de serem tomadas as medidas 
legais cabíveis ao caso, nos termos do Art. 87 da Lei nº 8.666/1993 
e alterações posteriores, como a suspensão do direito de licitar e 
contratar com o Município de Jataí. 
 
Por conseguinte, é a presente Notificação para requerer ao 
representante legal da empresa supracitada para que tome as 
medidas cabíveis, com o fito de não incorrer em ato ilegítimo.  
 
O município informa que os autos do processo administrativo 
estão franqueados para vista e cópia junto ao setor de contratos, 
à rua constante do rodapé da página dos dias úteis, em horário 
de expediente, qual seja 08h00min as 11h00min e 13h00min as 
17h00min. 
 
Insta salientar que, em caso de defesa, essa deverá ser protocolada 
pessoalmente na sede da Prefeitura no endereço constante no 
rodapé da página.  
 
Respeitosamente. 
  

 
SILMA DE SOUZA BARROS 

Diretora de Higiene e Alimentação

PORTARIA SGP Nº. 032.                      JATAÍ, 20 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;

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

RESOLVE

I – EXONERAR, a pedido, o Sr. REGIS BENEVIDES FERREIRA do 
cargo de provimento efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS DE HIGIENE 
E ALIMENTAÇÃO.

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

III – 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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PORTARIA SGP Nº. 076.                        JATAÍ, 28 DE JANEIRO 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 o requerimento de exoneração formulado pelo 
Servidor por meio do Procedimento Administrativo nº. 240, de 03 
de janeiro de 2020;

CONSIDERANDO o teor do inciso II do artigo 3º, do inciso II do artigo 
14, do inciso VI do artigo 119, do inciso I do parágrafo primeiro do 
artigo 120, do inciso I do artigo 121 e do inciso I do artigo 122, 
todos da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90;

RESOLVE

I – EXONERAR, a pedido, o servidor EDSON CABRAL ASSIS do cargo 
de provimento em comissão de COORDENADOR DE SERVIÇOS 
GERAIS, Símbolo CA-3, passando o mesmo a não mais pertencer 
aos quadros funcionais do Executivo Municipal e deixando de se 
revestir da condição de servidor público municipal.

II – DECLARAR a vacância do cargo de Coordenador de Serviços 
Gerais, abrindo-se, pois, a sua respectiva vaga para novo 
provimento em comissão.

III – RETROAGIR os efeitos exoneratórios estabelecidos no item I 
desta Portaria para a data de 06 de janeiro de 2020.

IV – DETERMINAR que seja procedido o acerto rescisório do 
Servidor aqui exonerado, isto nos moldes de praxe.

V – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de 
Pessoas adote todas as providências cabíveis apara que sejam 
implementadas todas as diretrizes estabelecidas nesta Portaria.

VI – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 077.                           JATAÍ, 28 DE JANEIRO DE 2020.

“Exonera servidor 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 o Servidor adentrou aos quadros funcionais 
efetivos do Município por meio de aprovação em concurso público; 
que o Servidor ocupa cargo de provimento efetivo; que o Servidor 
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 do Servidor;

RESOLVE

I – EXONERAR, a pedido, o servidor EDER BENTO MENDONÇA 
do cargo de provimento efetivo de VIGIA, TAB.1, 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 para a data de 17.01.2020, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 28 
dias do mês de janeiro de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 088.                    JATAÍ, 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

“Exonera servidora 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, a servidora NILENE FERREIRA NOVAIS 
do cargo de provimento em comissão de ENCARREGADO DE 
ASSISTÊNCIA AO MENOR E AO IDOSO, símbolo CA-3, passando a 
mesma a não mais pertencer aos quadros funcionais do Município.

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

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

IV – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01.02.2020, revogando-se as 
disposições em contrário.
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V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 089.                   JATAÍ, 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

“Exonera servidora 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, a servidora LAURA CRISTINA DE 
SOUZA ARCE PERES do cargo de provimento em comissão de 
COORDENADOR DE SERVIÇOS GERAIS, símbolo CA-3, passando a 
mesma a não mais pertencer aos quadros funcionais do Município.

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

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

IV – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01.02.2020, revogando-se as 
disposições em contrário.

V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 097.                    JATAÍ, 05 DE FEVEREIRO 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 Administrativo nº. 4743/2020, de 05 de 
fevereiro de 2020;

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

RESOLVE

I – EXONERAR, a pedido, a Sra. RAFAELLA SOUZA SCHNEIDER 
do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE ATIVIDADES 
EDUCATIVAS.

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

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 04.02.2020,  revogando-
se as disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 098.           JATAÍ, 05 DE FEVEREIRO 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 Administrativo nº. 4751/2020, de 05 de 
fevereiro de 2020;

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

RESOLVE

I – EXONERAR, a pedido, o Sr. WASHINGTON LUIZ VIEIRA DE 
FREITAS do cargo de provimento efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS 
DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO.
II – DECLARAR a vacância do cargo retromencionado, abrindo-se, 
pois, a vaga do respectivo cargo.

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 22.01.2020, revogando-se as 
disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 099.                  JATAÍ, 05 DE FEVEREIRO DE 2020.

“Exonera servidor 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
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CONSIDERANDO que o Servidor adentrou aos quadros funcionais 
efetivos do Município por meio de aprovação em concurso público; 
que o Servidor ocupa cargo de provimento efetivo; que o Servidor 
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 do Servidor;

RESOLVE

I – EXONERAR, a pedido, a servidora VIVIANE REIS RODRIGUES 
SIQUEIRA do cargo de provimento efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS 
GERAIS I, TAB.1, 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 para a data de 04.02.2020, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 05 
dias do mês de fevereiro de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 100.                     JATAÍ, 05 DE FEVEREIRO DE 2020.

“Exonera servidora 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, a servidora ZELINDA SILVA DE OLIVEIRA 
do cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE 
SERVIÇOS GERAIS, símbolo CA-3, passando a mesma a não mais 
pertencer aos quadros funcionais do Município.

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

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

IV – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01.02.2020, revogando-se as 
disposições em contrário.

V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 073.                         JATAÍ, 28 DE JANEIRO DE 2020.

“Exonera servidores que nomina e dá outras providências”.

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

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

RESOLVE

I – EXONERAR, ex officio, os servidores constantes no quadro 
abaixo, dos cargos de provimento em comissão e símbolos 
especificados, passando os mesmos a não mais pertencerem aos 
quadros funcionais do Município.

NOME. CARGO. SÍMB.

DANIEL DA SILVA
COORDENADOR DE 

SERVIÇOS DE LIMPEZA 
PÚBLICA

CA-3

JOHNATHAN PEDROSA 
ASSIS

COORDENADOR DE 
SERVIÇOS GERAIS CA-3

JONATHAS SALES DO 
CARMO

COORDENADOR DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA 

PÚBLICA
CA-3

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 01.01.2020, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 28 
dias do mês de janeiro de 2020.
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VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 079                         JATAÍ, 28 DE JANEIRO DE 2020.

“Exonera servidor que nomina e dá outras providências”.

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

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

RESOLVE

I – EXONERAR, ex offício, o servidor IRAN WAINE RODRIGUES 
do cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, Símbolo CA-3, passando o mesmo 
a não mais pertencer aos quadros funcionais do Município.

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

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

IV – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 11.01.2020, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 28 
dias do mês de janeiro de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 085                    JATAÍ, 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

“Exonera servidor que nomina e dá outras providências”.

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

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

RESOLVE

I – EXONERAR, ex offício, o servidor LÁZARO LUCIANO DE FRANCO 
LIMA E SOUZA do cargo de provimento em comissão de SECRETÁRIO 
DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 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 – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01.02.2020, revogando-se as 
disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 085                  JATAÍ, 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

“Exonera servidor que nomina e dá outras providências”.

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

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

RESOLVE

I – EXONERAR, ex offício, o servidor LÁZARO LUCIANO DE FRANCO 
LIMA E SOUZA do cargo de provimento em comissão de SECRETÁRIO 
DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 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 – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01.02.2020, revogando-se as 
disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________
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PORTARIA SGP Nº. 090                      JATAÍ, 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

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

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

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

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

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

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

RESOLVE:

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

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

 Servidor Porcentagem

LIVERCI GARCIA DE SOUZA LIMA 30%

WERICKA MACEDO SILVA RAMOS 30%

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

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

V – Esta Portaria SGP nº 090/2020 entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01.02.2020, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 03 
dias do mês de fevereiro de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 096.                  JATAÍ, 04 DE FEVEREIRO DE 2020.

“Suspende licença para tratar de interesse particular que 
fora concedida à servidora que se menciona e dá outras 
providências”.

CONSIDERANDO que o Servidor se encontra em plena fruição 
de sua licença para tratar de interesse particular, esta advinda de 
seu requerimento contido no Procedimento Administrativo nº. 
35281/18 e convalidado por meio da Portaria SGP nº. 490/18;

CONSIDERANDO que a suspensão da licença para tratar de interesse 
particular pode ser feita a qualquer momento, cabendo o seu 
acolhimento apenas quando houver conveniência e oportunidade 
administrativa;

RESOLVE

I – REVOGAR, a pedido, a Portaria SGP nº. 490, de 01 de novembro 
de 2018, a qual concedeu licença para tratar de interesse particular 
a servidora RÚBIA MÁRCIA DO NASCIMENTO CAMPOS, isto pelo 
período de 01 de novembro de 2018 a 01 de novembro de 2021, 
deixando a mesma de surtir seus jurídicos efeitos.

II - DETERMINAR que a Servidora se apresente na Secretaria 
Municipal de Educação para que haja a sua devida lotação.

III – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
adote todas as providências cabíveis para a implementação das 
diretrizes traçadas nesta Portaria.

IV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

PORTARIA SGP Nº 069                         JATAÍ, 28 DE JANEIRO DE 2020.

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

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

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

CONSIDERANDO a aposentadoria por tempo de contribuição 
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concedida à servidora ELIZABETE PEREIRA LOPES CORREIA, esta 
convalidada por meio da Portaria nº. 007/2020 do Jataí-Previ;

RESOLVE:

I - DECLARAR, na conformidade da legislação municipal vigente, a 
vacância do cargo de PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO-CLASSE III, 
TAB.5-M, ocorrida em virtude do gozo de benefício previdenciário 
advindo do tempo de contribuição da servidora ELIZABETE PEREIRA 
LOPES CORREIA.

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

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.01.2020, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo 
Municipal, aos 28 dias do mês de janeiro de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº 070                       JATAÍ, 28 DE JANEIRO DE 2020.

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

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

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

CONSIDERANDO a aposentadoria por tempo de contribuição 
concedida à servidora JAINE PRADO DE OLIVEIRA, esta convalidada 
por meio da Portaria nº. 004/2020 do Jataí-Previ;

RESOLVE:

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

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

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.01.2020, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo 
Municipal, aos 28 dias do mês de janeiro de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº 071                      JATAÍ, 28 DE JANEIRO DE 2020.

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

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

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

CONSIDERANDO a aposentadoria por tempo de contribuição 
concedida à servidora LUZIA FERNANDES DE REZENDE, esta 
convalidada por meio da Portaria nº. 008/2020 do Jataí-Previ;

RESOLVE:

I - DECLARAR, na conformidade da legislação municipal vigente, 
a vacância do cargo de PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO-CLASSE I, 
TAB.3-M, ocorrida em virtude do gozo de benefício previdenciário 
advindo do tempo de contribuição da servidora LUZIA FERNANDES 
DE REZENDE.

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

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.01.2020, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo 
Municipal, aos 28 dias do mês de janeiro de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________
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PORTARIA SGP Nº. 075.                        JATAÍ, 28 DE JANEIRO DE 2019.

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

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

CONSIDERANDO o falecimento do servidor TERRY MARCOS DE 
OLIVEIRA BARROS DOURADO, este ocorrido em 30 de dezembro 
de 2019; Considerando que a vacância é a abertura de cargo no 
quadro de pessoal do serviço público, permitindo o preenchimento 
do mesmo por outro servidor, gerado pelo falecimento de seu titular, 
isto nos termos do inciso VIII do artigo 119 da Lei nº. 1.400/90; 
Considerando que a vacância ocorre na data do falecimento do 
funcionário, tal como determina o inciso III do artigo 121 da Lei 
nº. 1.400/90,

RESOLVE

I – DECLARAR a vacância, por falecimento, do cargo de 
COORDENADOR DE SERVIÇOS GERAIS, CA-3, o qual era ocupado 
pelo servidor TERRY MARCOS DE OLIVEIRA BARROS DOURADO.

II – DETERMINAR que seja procedido o acerto financeiro 
decorrente da quebra do vínculo jurídico entre o Município e o 
falecido Servidor, sendo tal providência efetivada em favor de seus 
eventuais herdeiros.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.01.2020, revogando-se as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo 
Municipal, aos 28 dias do mês de janeiro de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 091.                JATAÍ, 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

“Concede licença para tratar de interesse pessoal 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 para tratar de interesse 
particular formulado pela Servidora e contido no Procedimento 
Administrativo nº. 1.959/20;

CONSIDERANDO o preenchimento de todos os requisitos legais;

CONSIDERANDO os termos contidos nos artigos 215 ao 217 da 
Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90, bem como a existência da 
conveniência e oportunidade administrativa;

RESOLVE

I – CONCEDER licença para tratar de interesse particular à servidora 
KAROLINE BARROS FREITAS pelo prazo de 03 (três) anos, sem ônus 
para a municipalidade, iniciando-se no dia 01 de fevereiro de 2020 
e se encerrando na data de 01 de fevereiro de 2023, devendo 
haver o seu regresso ao desempenho de suas funções no dia útil 
imediatamente subsequente ao término do prazo do afastamento, 
independentemente de qualquer notificação ou ato oficial.

II – DETERMINAR, nos termos do inciso II do artigo 227 da Lei 
Ordinária Municipal nº. 1.400/90, que o tempo de afastamento 
da Servidora não seja contado para nenhum fim, suspendendo-se, 
assim, a relação jurídica entre a mesma e o Município.

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, 
retroagindo seus efeitos a 01.02.2020, revogando-se as disposições 
em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 092.                JATAÍ, 03 DE FEVEREIRO 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 contido no Procedimento Administrativo nº. 
3.023/20;

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 contidos nos artigos 141 ao 147 da 
Lei Ordinária Municipal nº. 2.822/07, bem como a existência da 
conveniência e oportunidade administrativa;

RESOLVE

I – CONCEDER licença-prêmio à servidora JANETE ALVES CAMPOS 
pelo prazo de 03 (três) meses, iniciando-se no dia 01 de fevereiro 
de 2020 e se encerrando na data de 30 de abril de 2020, devendo 
haver o regresso ao desempenho de suas funções no dia útil 
imediatamente subsequente ao término do prazo do afastamento, 
independentemente de qualquer notificação ou ato oficial.

II – RECONHECER, nos termos do inciso VIII do artigo 43, da Lei 
Ordinária Municipal nº. 2.822/07, como efetivo exercício o tempo 
de afastamento da Servidora, isto apenas para os fins 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 
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sejam implementadas as diretrizes traçadas nesta Portaria.

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.02.2020, revogando-se as disposições 
em contrário.
     

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 094.                    JATAÍ, 03 DE FEVEREIRO 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 contido no Procedimento Administrativo nº. 
3.022/20;

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 contidos nos artigos 141 ao 147 da 
Lei Ordinária Municipal nº. 2.822/07, bem como a existência da 
conveniência e oportunidade administrativa;

RESOLVE

I – CONCEDER licença-prêmio à servidora MARIA ABADIA DE 
OLIVEIRA pelo prazo de 03 (três) meses, iniciando-se no dia 24 
de fevereiro de 2020 e se encerrando na data de 23 de maio de 
2020, devendo haver o regresso ao desempenho de suas funções 
no dia útil imediatamente subsequente ao término do prazo do 
afastamento, independentemente de qualquer notificação ou ato 
oficial.

II – RECONHECER, nos termos do inciso VIII do artigo 43, da Lei 
Ordinária Municipal nº. 2.822/07, como efetivo exercício o tempo 
de afastamento da Servidora, isto apenas para os fins 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, 
surtindo efeitos a partir de 24.02.2020, revogando-se as disposições 
em contrário.
     

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 095.                   JATAÍ, 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

“Concede licença-prêmio aos servidores que se nomina e 

dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO os requerimentos formulados pelos Servidores e 
contidos nos Procedimentos Administrativos abaixo mencionados;

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 contidos nos artigos 141 ao 147 da 
Lei Ordinária Municipal nº. 2.822/07, bem como a existência da 
conveniência e oportunidade administrativa;

RESOLVE

I – CONCEDER licença-prêmio aos servidores abaixo nominados, 
pelo prazo de 03 (três) meses, iniciando-se no dia 28 de fevereiro 
de 2020 e se encerrando na data de 27 de maio de 2020, devendo 
haver o regresso ao desempenho de suas funções no dia útil 
imediatamente subsequente ao término do prazo do afastamento, 
independentemente de qualquer notificação ou ato oficial, quais 
sejam:

Nº Proc. Nome Cargo

3019/20 ELENICE DOS SANTOS 
ARAÚJO

PROFISSIONAL DO 
MAGISTÉRIO-CLASSE III

3752/20 NEUSA ALVES SIMPLICIO 
DOS SANTOS

PROFISSIONAL DO 
MAGISTÉRIO-CLASSE IV

46445/19 NEUZA MARIA 
NASCIMENTO MENDES

PROFISSIONAL DO 
MAGISTÉRIO-CLASSE III

II – RECONHECER, nos termos do inciso VIII do artigo 43, da Lei 
Ordinária Municipal nº. 2.822/07, como efetivo exercício o tempo 
de afastamento dos Servidores, isto apenas para os fins 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 SGP Nº 095/2020 entrará em vigor na data de sua 
publicação, surtindo efeitos a partir de 28.02.2020, revogando-se 
as disposições em contrário.
     

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 087.                    JATAÍ, 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

“Revoga ato administrativo de cessão de servidor que se 
nomina, o recepciona e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO que a Servidora fora cedida ao Governo do Estado 
de Goiás-VAPT VUTP Unidade de Jataí, por meio da Portaria SGP 
nº. 795 de 04 de novembro de 2019;



Ano 8 | 1636ª Edição | Vigência: 10/02/2020 PAG. 11DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

CONSIDERANDO que a cessão é ato administrativo precário, 
podendo o mesmo ser revogado a qualquer tempo, sem que haja 
direito adquirido à Servidora na manutenção de sua situação 
funcional;

RESOLVE

I – REVOGAR, tão somente em relação à servidora MARA AUGUSTA 
SILVA LIMA, a Portaria SGP nº. 795 de 04 de novembro de 2019, 
passando a mesma a não mais surtir seus jurídicos efeitos em 
relação à pessoa aqui nominada.

II – RECEPCIONAR a servidora MARA AUGUSTA SILVA LIMA, 
regressando-a ao seu cargo de origem de Executor Administrativo 
II, lotando-a na Secretaria Municipal de Fazenda, local em que 
deverá se apresentar para assumir as suas funções.

III – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome todas as providências para que sejam implementadas as 
diretrizes aqui estabelecidas.

VI – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
efeitos a partir de 04.02.2020, revogando-se as disposições em 
contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Jataí
Secretaria Municipal de Cultura

EDITAL DO 
26º FESTIVAL DAS ABELHAS 

JATAÍ – GOIÁS
2020

EDITAL DO 26º FESTIVAL DAS ABELHAS DO MUNICÍPIO
 DE JATAÍ – GOIÁS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ, ESTADO DE GOIÁS, por 
intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, torna público 
o edital para a realização do seu 26º FESTIVAL DAS ABELHAS 

1. DA REALIZAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Jataí, Estado de Goiás, por meio da sua 
Secretaria Municipal de Cultura, realizará o 26° FESTIVAL DAS 
ABELHAS, festival de MÚSICA INÉDITA e de INTERPRETAÇÃO.
2. DOS OBJETIVOS 
O 26° Festival das Abelhas tem como objetivos desenvolver 
a capacidade de interpretação dos participantes, seja com 
composições inéditas, seja por interpretações; propiciar a 
integração entre a comunidade por meio da expressão musical; 
desenvolver a cultura musical; revelar talentos, elencando valores 
que vão muito além da competição, valores relevantes para a vida.

3. DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO

3.1- O evento é destinado a pessoas residentes no Estado de Goiás, 
estando aptas a participarem aquele(a) que comprovar residência 
domiciliar por meio de talão de água, contas de telefone, contas 
de energia, todos recentes (máximo dois meses de pagamento); 
holerite de empresa ou outros empregadores (no máximo dois 
meses do pagamento); ou outros documentos que comprovem 
que o participante reside no Estado de Goiás. Os comprovantes 
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deverão ser anexados à ficha de inscrição, tanto pela internet 
quanto presencialmente. Nesse último caso, é necessário que se 
apresente uma cópia de um desses documentos; nas inscrições 
pela internet, os comprovantes deverão ser escaneados e anexados 
junto com o formulário de inscrição. 

3.2 - Poderão participar somente pessoas maiores de 14 (catorze) 
anos, podendo ser cantor solo, dupla, ou conjunto (banda), estando 
cientes de que todos estarão sendo julgados pelos mesmos critérios 
de avaliação, independentemente da quantidade de participantes 
por apresentação.

3.3 - Tanto nas fases eliminatórias quanto na fase final, os 
participantes poderão utilizar seus próprios instrumentos, desde 
que não sejam estes: percussão (todo o conjunto), bateria (podendo 
usar somente a que estará no palco), ou partes do backline (cubos, 
cabos, monitoração), pois esses serão disponibilizados pela 
organização do evento, não havendo a possibilidade de troca para 
as apresentações; ou poderão ter o acompanhamento da banda 
disponibilizada pela organização do Festival; e ainda, caso queiram, 
poderão utilizar algum dos instrumentos da organização. Nesse 
caso, o participante terá que se responsabilizar por qualquer dano 
causado, cujos valores serão cobrados de forma legal. 

4. DAS CATEGORIAS
4.1. Interpretação – Os participantes poderão interpretar qualquer 
estilo de música, linguagem (seja ela nacional ou internacional) e 
gênero, desde que a música não atinja de forma ofensiva nenhum 
tipo de pessoa, classe, região, religião, ou algo que seja interpretado 
de forma preconceituosa.

4.2 -  Composição inédita – Para a participação da categoria de 
composição inédita (música inédita), estará apto a participar o 
concorrente que comprovar que a música realmente é inédita, 
tendo ela que ser escrita em língua portuguesa, excluindo se, 
assim, a possibilidade de participação de músicas internacionais na 
categoria INÉDITA. 
- A música pode ser composta pelo próprio participante ou por 
terceiros, porém será exigido comprovação de que realmente é 
inédita, por meio de uma “declaração com reconhecimento de 
firma do autor”, sob pena de eliminação caso comprovado que 
essa música já foi interpretada ou gravada por algum artista em 
CD ou qualquer outro material audiovisual, já veiculado em algum 
local destinado a reproduzir músicas (rádio, tv ou internet), sendo 
assim já comercializada. 
*Entende-se por composição inédita a música que nunca foi 
publicada, exibida ou divulgada em spotify, youtube e outros 
meios. Caso haja denúncia, a mesma será analisada pela Comissão 
Organizadora, podendo o infrator ser excluído do Festival. Caso o 
participante tenha feito um CD promocional contendo a música 
com a qual ele pretende participar e não tiver divulgado o mesmo 
em plataforma digital, nem divulgado na internet e em outros 
meios, depois de analisado pela Comissão e não comprovando 
nada em contrário, a mesma será aceita.

Obs.: Para a utilização de uma música inédita composta por 
terceiros (que não seja do próprio participante), é necessário que 
o autor pegue no link de inscrição do Festival ou na Secretaria de 
Cultura (Avenida Goiás, n°1433, Centro, CEP 75.800-012, Jataí-GO) 
uma Declaração para preenchimento e reconhecimento de firma, 
tanto do autor da música quanto do intérprete, para posterior 
comprovação e legalização da música. É com essa declaração 

devidamente preenchida e assinada por ambos que irá admitir que 
se use músicas de terceiros.
A Declaração é também documento para constatação de autoria 
da música (caso o próprio participante seja dono dela). Nesse caso, 
somente o autor deverá assinar e reconhecer firma na Declaração. 
Por meio dessa Declaração é que será autorizada a participação de 
“tal” candidato com “tal” música inédita no Festival.  

5. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições para o 26° Festival das Abelhas poderão ser realizadas 
na Secretaria Municipal de Cultura (Avenida Goiás, n°1433, Centro, 
CEP 75.800-012) de forma presencial, ou pela internet, no link de 
inscrição do Festival (https://goo.gl/forms/1yHves1trb4dHFyu2), 
no período de 11/02/2020 a 15/03/2020.
Todo o material para a inscrição deve ser entregue de uma única 
vez, não podendo estar faltando nenhum dos materiais, bem como 
todos os documentos solicitados.
5.1. Músicas e materiais de inscrição
Cada participante poderá inscrever apenas uma música, em uma 
única categoria das duas ofertadas, não podendo fazer opção por 
outra música após a indicação na Ficha de Inscrição. 
No local de inscrição e no link de inscrição serão entregues e/ou 
disponibilizados aos participantes os seguintes documentos:
5.2 Ficha de inscrição para preenchimento dos dados pessoais, 
juntamente com os dados da música e categoria de participação. 
5.3Todas as fichas e/ou formulários deverão ser entregues 
devidamente preenchidas, tanto presencialmente quanto pelo 
site, não podendo o recebedor (no caso para quem se inscrever 
pessoalmente) receber a inscrição. Se pelo site, caso não esteja 
com o preenchimento completo, será invalidada a inscrição. 
5.4 Para a utilização de uma música composta por terceiros (que 
não seja o próprio participante), é necessário que o participante 
entregue a Declaração (que está em anexo) com reconhecimento 
de firma do autor e do participante e a letra da música, tendo ela 
que estar digitada e intitulada, com reconhecimento de firma de 
ambos: autor e participante. 
5.5 Se a música for do próprio participante, para que se comprove 
a autenticidade da composição, deve-se entregar uma Declaração 
(que está em anexo), com reconhecimento de firma do autor, e a 
letra da música, tendo ela que estar digitada e intitulada, também 
com reconhecimento de firma. 
5.6 Para o participante que efetuar a inscrição de forma presencial 
será necessário que leve em um CD ou um pen drive com o vídeo 
que ele concorrerá na primeira fase (eliminatória) do Festival. 
Sendo esse vídeo de no máximo 5 minutos e 100mb. 
5.7 O inscrito poderá enviar 2 (dois) vídeos. O vídeo principal  
precisa estar em seu computador/celular  para ser  upado (upload) 
no momento da inscrição no site. O segundo poderá ser enviado 
por link para o YouTube ou upado da mesma forma que o primeiro. 
5.7.1 Vídeo principal terá num primeiro momento uma música 
seguida de uma descrição pessoal. A música do vídeo principal 
deverá corresponder às especificações do parágrafo 5.9.1
5.8  Enviar 2 (duas) fotos em arquivo digital. 
5.9 Vídeo secundário poderá ser incluso uma musica mais 
produzida em áudio e vídeo.
5.9.1 No vídeo, o participante precisa estar cantando com o 
acompanhamento de um instrumento de corda, podendo ser 
violão, guitarra, viola, violino, cavaquinho; ou um teclado; não 
podendo ser voz e instrumento percussivo e nem capela; não 
podendo o vídeo ser editado, sendo ele “caseiro”, gravado pelo 
celular ou câmera digital, devendo ser um arquivo de no máximo 
100 MB e até 5 (cinco) minutos. Para ser aceito no link/página de 
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inscrição( inserir o link da inscrição). Na página, há o local específico 
para fazer o upload do vídeo e das fotos. Salvo o parágrafo 5.9.

Obs.: Para a avaliação pelo vídeo que o participante enviar, os 
jurados utilizarão os mesmos critérios de avaliação que serão 
utilizados no dia das audições presenciais. Caso se extrapole os 
limites permitidos de 5 minutos e 100 MB, o concorrente será 
excluído do Festival. 

A comissão organizadora não se responsabiliza pelas informações 
prestadas pelo participante na Ficha de Inscrição. A ilegitimidade 
de qualquer uma dessas informações prestadas poderá acarretar 
na sua desclassificação.

6. TERMO DE AUTORIZAÇÃO
O simples ato da inscrição do participante implica, para todos os 
efeitos, a autorização para a publicação e execução, bem como 
repassa, automaticamente, todos os direitos de uso de sua imagem 
no evento aos organizadores do Festival, tanto para divulgação do 
evento como para arquivo da organização, para usar o mesmo em 
outros eventos.

7. DA SELEÇÃO E DAS ELIMINATÓRIAS
7.1. Fases 
A seleção dos candidatos ocorrerá feita em 3 (três) fases:

1ª fase – seletivas - sem audição presencial e com eliminatória 
(feita por jurados), por meio dos vídeos enviados para o e-mail 
cultura@jatai.go.gov.br, ou anexados na ficha no link de inscrição 
do Festival, ou mesmo entregues de forma presencial na Secretaria 
de Cultura de Jataí-GO. Dessa fase, sairão 16 candidatos para 
próxima fase de cada categoria.

2ª fase – eliminatória - Categoria Interpretação: dia 07/05/2020, 
aberta ao público, no auditório do SESC (Avenida Deputado 
Manoel da Costa Lima, n° 2.034, Vila Santa Maria, CEP 75800-131), 
com audição, banda acompanhando e julgamento presencial pelos 
jurados. Dos 16 participantes, 8 serão escolhidos pelos jurados 
para participarem da fase final do Festival.  

2ª fase – eliminatória - Categoria Música Inédita: dia 08/05/2020, 
aberta ao público, no auditório do SESC (Avenida Deputado 
Manoel da Costa Lima, n° 2.034, Vila Santa Maria, CEP 75800-131), 
com audição, banda acompanhando e julgamento presencial pelos 
jurados. Dos 16 participantes, 8 serão escolhidos pelos jurados 
para participarem da fase final do Festival.   

3ª fase ¬¬– final – Categoria Interpretação e Categoria Música 
Inédita: dia 09/05/2020, com 18 participantes no total, todos 
aprovados nas fases anteriores, em ambas as categorias, sendo 9 
participantes de cada categoria. Esses se apresentarão ao público, 
no auditório do SESC (Avenida Deputado Manoel da Costa Lima, 
n° 2.034, Vila Santa Maria, CEP 75800-131). Nessa fase, serão 
selecionados os 03 vencedores de cada categoria do Festival, num 
total de 06 premiados, de 1º a 3º lugar, em cada categoria.

Obs.: A ordem das apresentações será feita por sorteio no dia da 
realização de cada fase (com participação dos candidatos), pelo 
sistema de “cumbuca” e divulgadas no mesmo dia e na mesma 
hora do sorteio. Todos os resultados, independentemente da fase, 
serão divulgados ao final das apresentações do dia, sendo que, na 
final, será entregue a premiação aos vencedores.

8. DA PARTICIPAÇÃO NAS SELETIVAS E CALENDÁRIO

Após o encerramento das inscrições, a Comissão Organizadora 
divulgará:
- Os candidatos inscritos por categoria;
- Os nomes dos aprovados para participação das seletivas (segunda 
fase - eliminatória) e os dias e horários dos ensaios.
- Os nomes dos candidatos aprovados serão divulgados em meios 
de comunicação (site, rádio, TV), também podendo ser verificado 
pessoalmente na Secretaria de Cultura da cidade anfitriã, ou pelo 
número (64) 3632-4037. 
- O resultado com os nomes dos selecionados para participarem 
das eliminatórias estará disponível no dia 31/03/2020, a partir 
das 13:30h, no site da Prefeitura de Jataí e na sede da Secretaria 
Municipal de Cultura.  

9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

Cada jurado preencherá a ficha de avaliação de acordo com o 
julgamento dos seguintes critérios: 

- Itens a serem avaliados na categoria Interpretação: 

Afinação (todas as categorias)
Ritmo
Interpretação

- Itens a serem avaliados na categoria Músicas inéditas: 

Afinação
Interpretação
Musicalidade (ritmo e harmonia) 
Composição

Obs.: Cada jurado (um total 3 jurados) dará uma nota de 5 (cinco) a 
10 (dez) em cada critério avaliado, podendo ela ser fracionada (5,1... 
8,4). Soma-se a nota de todos os jurados para cada participante. A 
nota definitiva do participante será a soma das notas de todos os 
jurados.

10.  DA PREMIAÇÃO
Serão premiados todos os participantes da final com um certificado 
de participação. E para os três primeiros colocados de cada 
categoria as seguintes premiações:
- Categoria música inédita
1° colocado: R$ 5.000,00
2° colocado: R$ 3.500,00
3° colocado: R$ 2.450,00

- Categoria interpretação
1° colocado: R$ 3.500,00
2° colocado: R$ 2.450,00
3° colocado: R$ 1.700,00

OBS:  Todas as premiações serão entregues após as apresentações 
no dia da fase final.
11. DO JÚRI
11.1 – Da formação
 A Comissão Organizadora do Festival indicará, dentre especialistas, 
artistas e pessoas ligadas à música e à cultura em geral, uma 
Comissão Julgadora composta por 3 membros. Nenhum dos 
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membros da Comissão Julgadora poderá ser parente ou ter 
relacionamento afetivo com os participantes. 
11.2. Da competência
 É competência da Comissão Julgadora a avaliação e a escolha dos 
participantes, tanto nas fases eliminatórias, quanto na fase final, 
sendo suas decisões irrevogáveis.
11.3. Da apuração
- Cada jurado encaminhará sua planilha de notas, devidamente 
assinada com um número, à Comissão Organizadora, que fará a 
apuração e a divulgação dos resultados.
- Em caso de empate, o vencedor será definido pelo próprio júri, com 
critério escolhido e decidido por eles, sem nenhuma interferência 
ou sugestão de integrantes da Comissão Organizadora.

12. DA BANDA E DOS ENSAIOS
- Cada participante se responsabilizará pela pontualidade dos 
ensaios (horários a serem definidos).
- Serão organizados períodos de ensaios em dois dias diferentes, 
um para cada categoria para que as músicas sejam passadas 
(ensaiadas) e organizadas para o evento, sendo estabelecido no 
máximo duas vezes de passagem para cada participante.
- A banda não ficará à disposição para criação de arranjos da 
categoria inédita. Para os pré-candidatos, depois de entrarem na 
condição de participante/candidato, o mesmo ficará responsável 
de mandar ao responsável pela banda (Messias Bernardo/Marcelo 
safoneiro), pelo menos um esboço daquilo que ele quer como 
arranjo (um mapa da música), exemplo; introdução, parte A, refrão, 
volta parte A, refrão, especial, volta refrão e final. 
- Não tendo a música assim “mapeada”, mandar pelo menos um 
esboço de como quer que ela fique, cantando e tocando, solfejando 
solos e divisões de especial caso ela tenha. Porém, caso já tenha a 
música produzida ou pré-produzida, ou mesmo tenha a condição 
de produzir (que seria o ideal), posteriormente deverão mandar 
para os músicos para que os mesmos tirem na íntegra.
- Os candidatos da categoria intérprete terão que mandar o link 
(youtube), ou mesmo a música em MP3 com a versão que o 
participante quer que a banda faça, caso for utilizar da mesma.
- A banda é composta por um baterista, um baixista, um violonista/
guitarrista e um tecladista/sanfoneiro.

13. DA PASSAGEM DE SOM
A Comissão Organizadora determinará e divulgará previamente o 
horário, a sequência e o tempo máximo de utilização do palco para 
a passagem de som no dia da final.

14. DAS APRESENTAÇÕES 
A Comissão Organizadora fará o sorteio para estabelecer a 
sequência de cada apresentação e definirá o tempo máximo 
para cada participante, critérios que deverão ser rigorosamente 
obedecidas pelos participantes, sob pena de perda de 1,0 (um) 
ponto na média final para quem extrapolar o tempo. Esse tempo 
de duração será atribuído no dia das semifinais e na final.
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. Dos casos omissos
Todos os casos não previstos neste edital serão resolvidos 
diretamente pela Comissão Organizadora.
15.2. Da livre expressão
- Fica garantido o direito da livre expressão de qualquer um 
dos participantes, exceto no destrato público ao evento ou a 
qualquer um dos participantes e demais cidadãos que estiverem 
presentes, seja ela pessoa pública ou não, bem como à Comissão 
Organizadora, à instituições, entidades, ao Poder Público em geral 

e demais pessoas e órgãos envolvidos na organização do Festival. 
Caso haja infringência a essa regra, ocorrerá a imediata exclusão do 
participante e dos trabalhos de sua autoria no Festival.
16. DAS DISPOSIÇÃO FINAIS
- Alguns ajustes que não interfiram na essência deste Edital poderão 
ser realizados antes da 1ª seletiva.
- A simples inscrição do participante já pressupõe a aceitação e 
concordância com todos os termos do presente edital, valendo 
como contrato de adesão.

Comissão Organizadora
Marina Silveira Martins – Secretária Municipal de Cultura

Marcelo Tosta Pereira – Assessor Executivo
Messias Bernardo da Silva – Coordenador de Projetos Culturais

Superintendência de Comunicação


