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CONTRATO DE CREDENCIAMENTO

 O MUNICÍPIO DE JATAÍ, Estado de Goiás, pessoa jurídica de 
direito público interno, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na Rua Riachuelo, 
nº 2.762, Vila Fátima, inscrita no CNPJ sob o nº 12.053. 489/0001 
- 49, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, 
Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior, brasileiro, casado, portador do 
CPF sob n.º 998.038.287-20 e RG 697.417 – SGPC/ES, residente 
e domiciliado em Jataí GO, nomeado Secretário Municipal de 
Saúde através da Portaria SGP 007/2019 e Gestor do FMS através 
do Decreto 3249/2019, torna público que, em cumprimento aos 
preceitos contidos na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, 
a Decisão/TCU nº 656/1995 – Plenário, de 06/12/1995 e Instrução 
Normativa n° 001/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios 
do Estado de Goiás, conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 
48734/2019 e EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 002/2019 
de 20 de dezembro de 2019, relacionamos a seguir a empresa 
jurídica prestadora de serviços na área da saúde, contratada no 
mês de Janeiro de 2020.

CONTRATO
Nº

DATA
CONTRATO

VIGÊNCIA
CONTRATO

EMPRESA CPF / CNPJ CARGO (CREDENCIAMENTO)
OU Nº DA LICITAÇÃO (DEMAIS)

VALOR

609 03/01/2020 31/12/2020 DOUGLAS P 
MARQUES

25.080.227/0001-15 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
EXAMES COMPLEMENTARES 

DE ULTRASSONOGRAFIA E 
DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM

R$ 44.880,00 

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JR. 
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP 007/2019
Gestor do FMS

Decreto 3.249/2019

TERMO DE PERDA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.

A Prefeitura Municipal de Jataí, representada por seu 
Prefeito Municipal, Sr. Vinícius de Cecílio Luz, analisando o 
trâmite do concurso público aberto pelo Edital nº. 001/2019, 
verificou o não atendimento de alguns candidatos às 
convocações realizadas pelo Município, sendo por isso, 
firmado o presente termo na forma adiante exposta.

Na conformidade do item 19.1 (dezenove ponto um) do 
Edital nº. 001/2019, o qual abriu o certame público para o 
provimento de vagas nos quadros funcionais do Município 
de Jataí, o candidato, ao fazer a sua inscrição, concorda com 
todos os termos contidos no instrumento normativo do 
concurso público.

Veja-se o item mencionado:

19.1 - A inscrição do candidato implicará a aceitação das 
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normas para o Concurso Público contidas nos comunicados, 
neste edital e em outros a serem publicados.

Desta forma, o Edital nº. 001/2019 de abertura do concurso 
público previa que o candidato tem a obrigação de manter 
atualizados os seus dados pessoais, acompanhar todas as 
publicações do concurso público, senão vejamos:

Item 17.3 - O candidato deverá manter atualiza dos seus dados 
cadastrais perante o INSTITUTO QUADRIX, enquanto estiver 
participando do Concurso Público, e perante à Superintendência de 
Gestão de Pessoas (SGP) da PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ/GO 
após a homologação do Concurso Público, desde que aprovado. São 
de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos 
da não atualização de seus dados pessoais e de seu endereço.

Item 19.2 - Será de inteira responsabilidade do candidato 
acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este Concurso Público no Diário Oficial do Município 
de Jataí e na internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.
org.br.

Noutro lado, o Edital nº. 001/2019 preconiza que o candidato 
aprovado deverá ser convocado por meio de instrumento 
próprio publicado no Diário Oficial do Município e, ainda, 
por carta, com aviso de recebimento (AR), enviada ao 
endereço constante em seu cadastro.

Perceba as disposições que alicerçam o retro mencionado:

Item 17.2 - As nomeações se darão por meio de convocação 
publicada no Diário Oficial do Município de Jataí e envio de 
telegrama, com aviso de recebimento, ao endereço do candidato 
constante no seu cadastro de inscrição no Concurso Público.

Item 17.4 - O candidato que não atender à convocação para a 
admissão no local, data e horário determinados, munido de toda a 
documentação, ou atendê-la, mas recusar-se ao preenchimento de 
vaga, será eliminado do Concurso Público

Com a mesma vertente, o parágrafo segundo do artigo 16 
da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90 diz o seguinte:

Art. 16 – [...].

[...].

Parágrafo Segundo – A convocação será por edital fixado 
no local de costume, mantida a convocação por AR posta, 
e fixará prazo improrrogável para atendimento sob pena de 
perda de direito à nomeação.

Como se pode perceber, a norma municipal vigente impõe a 
perda do direito à nomeação do candidato que não atender 
a convocação na forma e momento estabelecido pela 
Prefeitura Municipal de Jataí.

Mediante a base normativa acima declinada, temos que a 
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Prefeitura Municipal de Jataí publicou edital de convocação 
no Diário Oficial do Município, fixou o edital de chamamento 
no local de costume, enviou convocação pessoal, com 
AR, no endereço constante no cadastro realizado quando 
da inscrição do candidato e expediu convocação por 
meio eletrônico no e-mail cadastrado pelo candidato no 
momento de sua inscrição.

Apesar de todos os procedimentos retro relatados, 
os candidatos permaneceram inertes, ou melhor, não 
atenderam às convocações realizadas pela Prefeitura 
Municipal de Jataí.

Por tal situação, os seguintes candidatos não compareceram 
na forma e tempo fixados nas convocações:

I – CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO.

a) Gláucia da Silva.

II – CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO.

a) Luciana Ferreira Mendes.

Logo, declara-se, mediante o presente termo, a perda do 
direito à nomeação dos candidatos aqui nominados, abrindo-
se, por conseguinte, a sua vaga para o próximo candidato, 
isto na estrita obediência da ordem classificatória.

Jataí, 07 de abril de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2020
Proc. nº 5.177/2020

OBJETO: Declara dispensável a realização de procedimento 
licitatório para locação de imóvel para funcionamento da UEG – 
Universidade Estadual de Goiás.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso 
de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do 
art. 24, X, 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 locação de um imóvel para o funcionamento 
da Universidade Estadual de Goiás;

CONSIDERANDO que a Universidade Estadual de Goiás, 
criada em 1999, por força da Lei nº 13.456 de 16/04/1999, 
organizada como uma universidade multicampi;

CONSIDERANDO que a UEG tem como missão: produzir o 
conhecimento científico e o saber, desenvolver a cultura e 
a formação integral de profissionais e indivíduos capazes 
de se inserirem criticamente na sociedade e promoverem 

a transformação da realidade socioeconômico do Estado de 
Goiás e do Brasil;

CONSIDERANDO que as unidades universitárias estão 
instaladas em todas as microrregiões do Estado e 
contribuindo para o desenvolvimento sustentável de Goiás;

CONSIDERANDO que a escolha recaiu no imóvel situado 
na Rua Léo Lince, 610, Setor Samuel Graham, por ser o 
único imóvel que apresenta características que atendem 
aos interesses da Administração, como demonstrado no 
termo de referência feito pela Secretaria de Gestão e 
Planejamento;

CONSIDERANDO que o imóvel é localizado em local amplo, 
com fácil acesso, maior fluxo de pessoas e não existindo na 
região outros imóveis com características apropriadas para 
o serviço em tela;

CONSIDERANDO que a UEG está em Jataí há 12 (doze) anos 
e há mais de 10 (dez) anos funcionando no mesmo espaço 
na Rua Léo Lince, 610, Setor Samuel Graham;

CONSIDERANDO a impossibilidade de o interesse público 
ser satisfeito por meio de outro imóvel;

CONSIDERANDO que foi feita avaliação prévia de preço para 
locação do imóvel destinado ao serviço público, verificando 
sua compatibilidade com o valor de mercado;

CONSIDERANDO que as despesas como água, energia 
elétrica e telefone correrão por conta da locatária e que 
as benfeitorias úteis e voluptuárias feitas no imóvel sem 
autorização, serão incorporadas ao mesmo sem direito de 
indenização ou retenção;

CONSIDERANDO que o Locatário ao desocupar o imóvel 
compromete-se a entregá-lo nas mesmas condições de uso 
e conservação;

CONSIDERANDO que a contratação será por um período de 
10 (dez) meses;

CONSIDERANDO que o valor estimado da locação é de R$ 
150.815,83 (cento e cinquenta mil, cento e oitocentos e 
quinze reais e oitenta e três centavos) em 10 (dez) parcelas 
de R$ 15.081,58 (quinze mil, oitenta e um reais e cinquenta 
e oito centavos) sendo compatível com a realidade do 
município;

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

Art. 24.  É dispensável a licitação: 
(...)
X – para a compra ou locação de imóvel destinado ao 
atendimento das finalidades precípuas da administração, 
cujas necessidades de instalação e localização condicionem 
sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor 
de mercado, segundo avaliação prévia;

CONSIDERANDO que os grifos acima tipificam a presente 
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situação, observando que a locação deve ser feita por meio 
de DISPENSABILIDADE DE LICITAÇÃO;

RATIFICA:

1) Tendo em vista o disposto no artigo 24, X, da Lei nº 8.666/93 
RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO para a locação de imóvel 
para funcionamento da UEG – Universidade Estadual de Goiás da 
empresa Instituto Presbiteriano Samuel Graham, inscrita no CNPJ 
nº 02.249.316/0001-47. 

2) Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 HOMOLOGO o processo 
administrativo e ADJUDICO o objeto contratual: locação de imóvel 
para funcionamento da UEG – Universidade Estadual de Goiás 

3) A futura contratação terá o valor global de R$ 150.815,83 (cento 
e cinquenta mil, cento e oitocentos e quinze reais e oitenta e três 
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, aos 13 dias de 
março de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal de Jataí

PORTARIA SGP Nº. 269                                 JATAÍ, 08 DE ABRIL 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
MARA RUBIA CARNEIRO DE 
SOUZA

20%

NAYRA VALENTE KUSSLER 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 269/2020 entra em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01.04.2020, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, 
aos 08 dias do mês de abril de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 272.                                                      JATAÍ, 06 DE 
ABRIL 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. 31.929/19;

CONSIDERANDO o preenchimento de todos os requisitos 
legais e as autorizações emanadas de todas as autoridades 
legalmente competentes para a concessão da licença-
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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 ZORAIDE SOUZA 
QUEIROZ pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se no 
dia 01 de abril de 2020 e se encerrando na data de 26 de 
março de 2021, 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, 
retroagindo seus efeitos a 01.04.2020, revogando-se as 
disposições em contrário.
     

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 273.                                JATAÍ, 06 DE ABRIL 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. 46.444/19;

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 ROSIGLEIBY DA 
SILVA BESSA CARVALHO pelo prazo de 15 (quinze) meses, 
iniciando-se no dia 01 de abril de 2020 e se encerrando na 
data de 24 de junho de 2021, 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, 
retroagindo seus efeitos a 01.04.2020, revogando-se as 
disposições em contrário.

     

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 288.                               JATAÍ, 08 DE ABRIL 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 ALESSANDRO FERREIRA 
LUZ do cargo de provimento em comissão de ASSESSOR DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS, Símbolo CDS-6, 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 06/04/2020, revogando-se as 
disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal
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PORTARIA SGP Nº. 289.                               JATAÍ, 08 DE ABRIL 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, ex offício, o servidor VALTER ASSIS SOBRINHO 
do cargo de provimento em comissão de ENCARREGADO 
DAS FRENTES DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS, Símbolo 
CA-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 06/04/2020, revogando-se as 
disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 290                                JATAÍ, 08 DE ABRIL DE 2020.

“Nomeia 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 houve a apresentação da 
documentação exigida pelo artigo 23 da Lei Municipal nº. 
1.400/90; Considerando que não subsiste nepotismo e nem 
cumulação indevida de cargos públicos, isto nos moldes da 
Constituição da República Federativa do Brasil;

RESOLVE

I – NOMEAR o senhor JOÃO BATISTA DA SILVA SOBRINHO no 
cargo de provimento em comissão de ENCARREGADO DAS 
FRENTES DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS, Símbolo CA-2, 

lotando-o na Secretaria Municipal de Obras e Planejamento 
Urbano, passando o mesmo a desempenhar suas funções 
no local aqui especificado.

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

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07.04.2020, 
revogadas as disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 3.691, DE 02 DE ABRIL DE 2020.

“Prorroga o prazo estabelecido no art. 3º do Decreto n.º 
1.700, de 27 de agosto de 2015, e dá outras providências.” 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ, Estado de Goiás, no 
uso de suas atribuições constitucionais e legais e,

CONSIDERANDO o pedido administrativo protocolado 
pela SPE Parque dos Ventos LTDA, no qual solicitou a 
prorrogação do prazo para a implantação da infraestrutura 
no empreendimento;

DECRETA:

Art. 1º. Fica prorrogado por 02 (dois) anos o prazo 
estabelecido no art. 3º do Decreto n.º 1700 de 27 de agosto 
de 2015. 

 Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro 
Administrativo, aos 02 dias do mês de abril do ano de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________

DECRETO Nº 3.698, DE 08 DE ABRIL DE 2020.

“Dispõe sobre ponto facultativo nas repartições públicas do 
Município de Jataí, e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO feriado de “Sexta-feira da Paixão”, no dia 
10 de abril de 2020, bem como o fato de que as demais 
repartições públicas estaduais, não funcionarão na 
quarta-feira (08/04/2020) após as 12h e na quinta-feira 
(09/04/2020), conforme Decreto Estadual nº 9.646 de 06 
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de abril 2020; 

DECRETA:

Art. 1º. Nas repartições públicas do Município de Jataí, o 
Ponto Facultativo será no dia 09 de abril de 2020 (quinta-
feira), vésperas do feriado da “Sexta-feira da Paixão”, 
retornando as atividades normalmente na segunda-feira 
(13/04/2019). 

Parágrafo Único. O “caput” deste artigo não se aplica aos 
órgãos que, por sua natureza ou em razão do interesse 
público, tornem indispensável a continuidade do serviço, 
tais como unidades de saúde, limpeza urbana, policiamento 
civil e militar, de bombeiro militar e fiscalização, sem 
prejuízo de outras, a juízo dos respectivos gestores.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro 
Administrativo, aos 08 dias do mês de abril do ano de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

LEI Nº 4.176, DE 06 DE ABRIL DE 2020.

“Dispõe sobre a inclusão da disciplina da Língua Inglesa, na 
matriz curricular das turmas de Jardim I ao 5º ano da Rede 
Pública Municipal de Ensino”. 

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

Art. 1º. Torna obrigatória a inclusão da disciplina da Língua 
Inglesa no currículo das unidades escolares nas turmas de 
Jardim I ao 5º ano do Ensino Fundamental. 

Art. 2º. Fica inclusa na matriz curricular das escolas 
municipais de Jardim I ao 5º ano da Rede Pública Municipal 
de Educação a disciplina de Língua Inglesa, sendo de uma 
aula semanal, com carga horária de 45 (quarenta e cinco) 
minutos/hora aula, definida pela Secretaria Municipal 
de Educação que dará suporte pedagógico às atividades 
educativas. 

Art. 3º. São eixos norteadores da disciplina da Língua 
Inglesa:

I - Oralidade, que envolve as práticas de linguagem em 
situações de uso oral da Língua Inglesa; 
II - Leitura, o qual aborda práticas de linguagem decorrentes 
da interação do leitor com o texto escrito; 
III - Conhecimentos Linguísticos, que consolida-se pelas 
práticas de uso, análise e reflexão sobre a língua;
IV- Escrita, que considera aspectos do ato escrever; 
V- Dimensão Intercultural, nascendo da compreensão das 

culturas. 

Art. 4º. Caberá à Secretaria Municipal de Educação, após 
estudo específico, adaptar a implantação do objeto desta 
Lei em consonância com a realidade de cada unidade 
educacional e o perfil regional. 

Art. 5º. As unidades educacionais, seguindo determinação 
da Secretaria Municipal de Educação, deverão adaptar seu 
currículo na matriz escolar no prazo de 03(três) meses após 
a publicação desta Lei.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro 
Administrativo, aos 06 dias do mês de abril do ano de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________

LEI Nº 4.177, DE 08 DE ABRIL DE 2020.

“Institui o Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal de 
Jataí-GO.”

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

Art. 1º. Fica instituído o Diário Oficial Eletrônico da Câmara 
Municipal de Jataí – DO-eCMJ, como órgão oficial de 
publicação legal e divulgação dos atos oficiais, processuais, 
administrativos e de interesse do Poder Legislativo, nos 
termos do art.37 da CF/88.

Parágrafo único. O Diário Oficial a que se refere o “caput” 
do art.1º desta Lei será veiculado no portal da Câmara 
Municipal na internet, com a denominação “Diário 
Eletrônico do Legislativo”.

Art. 2º. A publicação atenderá aos requisitos de 
autenticidade, integridade, validade jurídica e 
interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira – ICP Brasil.

Parágrafo único. A assinatura digital do Diário Oficial do 
Legislativo ficará sob a responsabilidade do Departamento 
de Documentação Eletrônica.

Art. 3º. Os atos oficiais de efeitos externos surtirão seus 
efeitos somente depois de publicados no Diário Oficial do 
Legislativo.

Parágrafo único. Os atos oficiais de efeitos internos entrarão 
em vigor na data de sua assinatura, sendo condição 
de validade a publicação resumida no Diário Oficial do 
Legislativo.

Art. 4º. É obrigatória a publicação, na íntegra, no “Diário 
Eletrônico do Legislativo” quando de sua elaboração:
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I- Emendas à Lei Orgânica do Município;
II- Leis Complementares;
III- Leis Ordinárias;
IV- Resoluções;
V- Decretos Legislativos; 
VI- Portaria e atos normativos
VII- Demais atos resultantes do processo legislativo, 
publicações compulsórias, estabelecidas por lei e pelo 
regimento interno.

Art. 5º. Também será obrigatória a publicação no “Diário 
Eletrônico do Legislativo”, os atos de natureza administrativa:

I- Atos de Nomeação e Exoneração;
II- Concessão de Licenças e Férias;
III- Concessão de Gratificação;
IV- Progressão funcional;
V- Sindicâncias e Processos administrativos 
disciplinares; 
VI-  Atos de Procedimento Licitatório; 
VII- VII- Convênios.

Parágrafo único. O rol supracitado é meramente 
exemplificativo, e a ausência de publicação dos atos 
administrativos do Poder Legislativo, demonstrado o 
prejuízo acarretará a nulidade do ato.

Art. 6º. Os atos oficiais que não requeiram publicação integral 
obrigatória devem ser publicados em resumo, restringindo-
se aos elementos necessários à sua identificação.

Parágrafo único. Incluem-se entre os atos a que se refere 
este artigo:

I - atas e decisões dos órgãos colegiados da Câmara 
Municipal;
II - pautas;
III - editais, avisos e comunicados;
IV - contratos, convênios, aditivos e distratos;
V - despachos de autoridades administrativas, relacionados 
a interesses individuais;
VI - atos oficiais que autorizem, permitam ou 
concedam a execução de serviços por terceiros.

Art. 7º. Nos períodos ordinários, o “Diário Eletrônico do 
Legislativo” circulará nos dias úteis a partir das 17h, e, 
poderá ser publicado, excepcionalmente, em edição extra 
a qualquer dia.

§ 1º. Considera-se como data de publicação a data de 
disponibilização do “Diário Eletrônico do Legislativo” na 
internet.

§ 2º.  As deliberações legislativas ocorridas dentro do 
período legislativo ordinário, serão disponibilizadas no 
Diário Eletrônico do Legislativo, em até 72h, da lavratura 
do ato de encerramento da sessão, independentemente da 
natureza da sessão.

Art. 8º. Nos recessos parlamentares, a circulação do DIÁRIO 
OFICIAL – DO-e/CMJ ocorrerá de acordo com a demanda de 
publicação e divulgação dos atos do Poder Legislativo.

Art. 9°. Para todos os efeitos legais, os prazos serão contados 
a partir do primeiro dia útil seguinte ao da inserção do 
“Diário Eletrônico do Legislativo” na rede mundial de 
computadores.

Parágrafo único. Depois de inserido no portal da Câmara 
Municipal de Jataí na internet, o “Diário Eletrônico do 
Legislativo” não poderá sofrer modificação ou supressão, 
assim, eventuais inexatidões serão, obrigatoriamente, 
sanadas em publicação ulterior.

Art. 10. A publicação do “Diário Eletrônico do Legislativo” 
representarão fielmente os processos físicos.

Art. 11. As edições do Diário Oficial Eletrônico da Câmara 
Municipal de Jataí atenderão aos requisitos de transparência, 
moralidade, eficiência, autenticidade, integridade, validade 
jurídica.

Parágrafo único. A mesa diretora da Câmara Municipal de 
Jataí editará portaria, para designar um servidor titular e um 
substituto, responsável pela operacionalidade e organização 
das publicações do “Diário Eletrônico do Legislativo”, e 
regulamentará seu funcionamento.

Art. 12. A responsabilidade pelo envio e pelo conteúdo do 
material remetido à publicação no “Diário Eletrônico do 
Legislativo”, é da unidade que o produziu.

§1°. Cabe à unidade produtora referida no caput 
encaminhar à unidade responsável pelo “Diário Eletrônico 
do Legislativo” o material para publicação na edição do dia 
até às 15h.

§2°. O envio do conteúdo deverá ser realizado exclusivamente 
por e-mail institucional da unidade produtora e com destino 
único e exclusivo ao e-mail do diário oficial: diariooficial@
jatai.go.leg.br.

Art. 13. As publicações no “Diário Eletrônico do Legislativo” 
serão de guarda permanente, para fins de arquivamento, 
protegidas por sistemas de segurança de acesso e 
armazenadas em meio que garanta a preservação e a 
integridade dos dados.

Art. 14. No prazo de 10 (dez) dias após a publicação desta 
Lei, o “Diário Eletrônico do Legislativo”, funcionará como 
meio oficial para todos os efeitos legais. 

Art. 15. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro 
Administrativo, aos 08 dias do mês de abril do ano de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

LEI Nº 4.178, DE 08 DE ABRIL DE 2020.

“Institui os Processos Administrativo e Legislativo Eletrônicos 
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no âmbito da Câmara Municipal de Jataí-GO.”

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

Art. 1º. Ficam instituídos os Processos Administrativo e 
Legislativo Eletrônicos no âmbito da Câmara Municipal de 
Jataí-GO.

Art. 2º. São objetivos desta Lei:

I – atender às determinações da Lei n.º 12.527/11 - Lei de 
Acesso à Informação - quanto as normas e procedimentos 
que assegurem a: 

a) gestão transparente da informação;
b) proteção da informação, garantindo sua disponibilidade, 
autenticidade, integridade e primariedade;

I – assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade das ações 
do Poder Legislativo Municipal;
II – promover a utilização de meios eletrônicos para a 
realização dos Processos Administrativo e Legislativo com 
segurança, transparência e economicidade;
III – ampliar a sustentabilidade ambiental com o uso da 
tecnologia da informação e da comunicação;
IV – facilitar o acesso do cidadão às informações do Poder 
Legislativo.

Art. 3º. Para o disposto nesta lei, consideram-se as 
definições:

I– processo administrativo eletrônico: aquele em que os 
atos processuais são registrados e disponibilizados em meio 
eletrônico;
II– processo legislativo eletrônico: aquele em que os 
documentos são registrados, tramitados e disponibilizados 
em meio eletrônico;
III– documento: unidade de registro de informações, 
independentemente do formato, do suporte ou da natureza;
IV– documento digital: informação registrada, codificada 
em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de 
sistema computacional, podendo ser:

a) documento nato-digital: documento criado 
originariamente em meio eletrônico;
b) documento digitalizado: documento obtido a 
partir da conversão de um documento não digital, gerando 
uma fiel representação em código digital;

V– Sistema de Apoio ao Processo Legislativo – SAPL: sistema 
desenvolvido e mantido pelo Programa Interlegis. Permite 
a automação completa do Processo Legislativo Municipal;
VI– E-mail institucional: consiste em uma conta de correio 
eletrônico exclusivamente de cunho institucional, com a 
extensão “@jatai.go.leg.br”, ou “@jatai.go.gov.br”;
VII– Programa Interlegis: Programa executado pelo Instituto 
Legislativo Brasileiro (ILB). Objetiva fortalecer o Poder 
Legislativo por meio do estímulo à modernização, integração 
e cooperação das casas legislativas nas esferas Federal, 
Estadual e Municipal. Para isso disponibiliza, gratuitamente 
os Produtos: SAPL, Portal Modelo, dentre outros;

VIII– Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil): 
cadeia hierárquica e de confiança que viabiliza a emissão 
de Certificados Digitais. Primeira autoridade da cadeia de 
Certificação; 
IX – Certificado Digital: identidade digital da pessoa física 
ou jurídica no meio eletrônico. Garante autenticidade, 
confiabilidade, integridade e não repúdio nas operações 
que são realizadas por meio dele, atribuindo validade 
jurídica ao documento;
X – Assinatura Digital: modalidade de assinatura eletrônica, 
resultado de uma operação matemática que utiliza 
algoritmos de criptografia assimétrica e permite aferir, com 
segurança, a origem e a integridade do documento.

Art. 4º. Serão utilizados sistemas informatizados para 
a gestão e o trâmite de documentos nos Processos 
Administrativo e Legislativo Eletrônicos da Câmara 
Municipal de Jataí.

§ 1º. O Processo Administrativo Eletrônico será feito via 
e-mail institucional, ou por Sistema de Gerenciamento de 
Documentos.
§ 2º. O Processo Legislativo Eletrônico ocorrerá 
exclusivamente por meio do Sistema de Apoio ao Processo 
Legislativo – SAPL.

Art. 5º. Nos Processos Administrativo e Legislativo 
Eletrônicos, os atos processuais deverão ser realizados 
exclusivamente em meio eletrônico e com assinatura 
digital, exceto nas situações em que este procedimento for 
inviável ou em caso de indisponibilidade do meio eletrônico 
cujo prolongamento cause dano relevante à celeridade do 
processo.

Parágrafo único. No caso das exceções previstas no caput, 
os atos processuais poderão ser praticados segundo as 
regras aplicáveis aos processos em papel, desde que 
posteriormente os documentos sejam digitalizados, 
conforme procedimento previsto no Art. 10.

Art. 6º. A autoria, autenticidade e a integridade dos 
documentos e das assinaturas, nos Processos Administrativo 
e Legislativo Eletrônicos, serão obtidas por meio de 
Certificado Digital emitido no âmbito da Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, observados os 
padrões definidos por essa infraestrutura.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às 
situações que permitam identificação simplificada do 
interessado ou nas hipóteses legais de anonimato.

Art. 7º. Os documentos nato-digitais e assinados 
eletronicamente na forma do Art. 6º são considerados 
originais para todos os efeitos legais.

Parágrafo único. Fica dispensada a impressão dos 
documentos produzidos de forma integralmente eletrônica, 
com assinatura digital e em conformidade com o padrão 
ICP-Brasil. Nesse caso deverá ser adotado rigoroso 
procedimento de backup dos documentos.

Art. 8º. O protocolo de documentos observará os critérios:
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I– no Processo Administrativo Eletrônico considerar-se-á a 
data de envio do e-mail ao destinatário;
II– para o Processo Legislativo Eletrônico será considerada 
a data e horário de recebimento pelo Sistema de Apoio ao 
Processo Legislativo - SAPL.

Parágrafo único. Nenhuma proposição será recebida no 
SAPL sem a devida assinatura digital do autor.

Art. 9º. A tramitação de documentos entre os Poderes 
Executivo e Legislativo será feita por meio do Sistema de 
Apoio ao Processo Legislativo – SAPL, quando se tratar de 
proposituras, ou por meio de e-mails institucionais, nos 
demais casos.

§ 1º. A propositura registrada no SAPL na forma do caput 
será considerada matéria legislativa no momento em que 
for dado o aceite pelo departamento competente.
§3º. O Prefeito Municipal indicará ao Secretário Geral da 
Câmara, a relação dos e-mails e servidores responsáveis 
pelo recebimento dos documentos encaminhados pelo 
Poder Legislativo.
§4º. Os documentos encaminhados pelo Poder Executivo 
serão assinados digitalmente e enviados ao e-mail: 
protocolo@jatai.go.leg.br.
§5º. Os e-mails serão redigidos com clareza e atenderão aos 
seguintes critérios:

I - No campo assunto deverão constar:
a) tipo do documento; 
b) número de ordem;
c) ano;
d) resumo do documento; 
II - O corpo da mensagem conterá:
a) identificação do responsável pelo envio do 
documento;
b) informações que facilitem a identificação dos 
arquivos anexados;
III- Os documentos anexados deverão estar assinados 
digitalmente e disponibilizados no formato “Portable 
Document Format (PDF);
IV- No envio dos autógrafos, leis sancionadas e nas 
situações que demandarem edições dos documentos pelo 
destinatário, será necessário o envio do documento "PDF 
assinado digitalmente acrescido do arquivo para edição no 
formato "Open Document Format - ODF (.odt; .ods)" ou 
"Open XML Format (.docx;.xlsx)".

Art. 10. O processo de digitalização será realizado de forma 
a manter a integridade e a autenticidade do documento 
digital, com o emprego de Certificado Digital emitido no 
âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP 
- Brasil.

§ 1º. Compete aos setores da Câmara a digitalização de 
todos documentos sob sua custódia.
§ 2º. Os servidores poderão adotar os seguintes 
procedimentos: 

I– proceder à digitalização imediata do documento 
apresentado e devolvê-lo ao interessado;

II– determinar que a protocolização de documento 
original seja acompanhada de cópia simples, hipótese em 
que o protocolo atestará a conferência da cópia com o 
original, devolverá o documento original imediatamente 
ao interessado e descartará a cópia simples após a sua 
digitalização;

III– receber o documento em papel para posterior 
digitalização, considerando que:

a) os documentos em papel recebidos que sejam 
originais ou cópias autenticadas em cartório devem ser 
devolvidos ao interessado, preferencialmente, ou ser 
mantidos sob guarda do setor;
b) os documentos em papel recebidos que sejam 
cópias autenticadas administrativamente ou cópias simples 
podem ser descartados após realizada a sua digitalização.

Art. 11. Impugnada a integridade do documento 
digitalizado, mediante alegação motivada e fundamentada 
de adulteração, deverá ser instaurada diligência para a 
verificação do documento objeto de controvérsia.

Art. 12. Deverão ser associados elementos descritivos 
aos documentos digitais que integram os Processos 
Administrativo e Legislativo Eletrônicos, a fim de apoiar 
sua identificação, sua indexação, sua presunção de 
autenticidade, sua preservação e sua interoperabilidade.

Art. 13. O Departamento de Documentação Eletrônica 
da Câmara estabelecerá políticas, estratégias e ações que 
garantam o acesso e o uso contínuo dos documentos 
digitais e sua preservação a longo prazo, sendo obrigatórios:

I– procedimentos rotineiros de cópias de segurança 
(backup), dentre os quais: 

a) armazenamento no servidor de arquivos;
b) backup em nuvem;
c) armazenamento em mídias removíveis;

II– uso de sistema de indexação que permita a localização 
dos documentos digitais;
III– adoção de medidas contra a deterioração e a 
obsolescência de equipamentos e programas. 

Art. 14. Compete ao Departamento de Documentação 
Eletrônica:

I– implementação e definição das rotinas a serem adotadas 
nos Processos Administrativo e Legislativo Eletrônicos;
II– administração do Sistema de Apoio ao Processo 
Legislativo – SAPL;
III- A administração da infraestrutura dos e-mails oficiais e 
a inclusão ou exclusão das contas dos e-mails oficiais dos 
servidores públicos e agentes políticos.

Art. 15. Torna-se obrigatória a renovação anual dos 
Certificados Digitais dos parlamentares, dos servidores 
ocupante de Cargos ou Funções de Direção da Câmara.

§ 1º. A critério do Presidente, poderão ser concedidos 



Ano 8 | 1677ª Edição | Vigência: 08/04/2020 PAG. 10DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

Certificados Digitais a outros servidores do quadro de 
pessoal da Câmara.
§ 2º. Compete ao Secretário Geral, com auxílio do 
Departamento de Documentação Eletrônica, prestar o 
apoio para a criação, revogação, utilização e controle do 
prazo de expiração dos Certificados Digitais.

Art. 16. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro 
Administrativo, aos 08 dias do mês de abril do ano de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

LEI Nº 4.179, DE 08 DE ABRIL DE 2020.

“Altera a Lei n. 3.272/2012, autorizando o uso de aplicativo 
no serviço de táxis”.

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

Art. 1º. - Fica inserido o §5º ao art. 1º da Lei 3.272/2012, 
com a seguinte redação: 

“Art.1º (...) 

§5º O permissionário do transporte público individual poderá 
se manter permanentemente vinculados a um aplicativo 
(app) ou, ainda, para fins desta Lei, denominado aplicativo 
móvel, de forma a possibilitar ao usuário a interação por 
meio digital e a incrementar a segurança e a qualidade do 
serviço.”

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro 
Administrativo, aos 08 dias do mês de abril do ano de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

LEI Nº 4.180, DE 08 DE ABRIL DE 2020.

“Dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas 
com fibromialgia nos locais que especifica e dá outras 
providências.”

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

Art. 1º. Ficam os órgãos públicos, empresas públicas, 
empresas concessionárias de serviços públicos e empresas 
privadas localizadas no Município de Jataí/GO, obrigadas 
a dispensar, durante todo o horário de expediente, 
atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia. 

Art. 2º. As empresas comerciais que recebem pagamentos 
de contas deverão incluir as pessoas com fibromialgia 
nas filas de atendimento preferencial já destinadas... "as 
pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual 
ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes 
e as pessoas acompanhadas por crianças de colo terão 
atendimento prioritário, de acordo com a Lei nº 10.741/03.

Art. 3º. A identificação dos beneficiários se dará por meio de 
cartão expedido, gratuitamente, pela Secretaria Municipal 
de Saúde. 

Art. 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro 
Administrativo, aos 08 dias do mês de abril do ano de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

LEI Nº 4.181, DE 08 DE ABRIL DE 2020.

“Altera a Lei 3067/2010, e dá outras providências.” 

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

Art. 1º. Fica alterado o art. 22-A, VII na Lei 3.067/2010, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 22-A. (...) 

VII - Quando se tratar de habitação geminada ou geminadas 
em série, poderá ocorrer dois rebaixos consecutivos de 
até 3,00 (três) metros para cada unidade, não havendo 
necessidade de espaço entre eles”. 

Art. 2º. Os demais artigos permanecem inalterados. 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro 
Administrativo, aos 08 dias do mês de abril do ano de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal
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