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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 44/2019
Processo: 39841/2019
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL N° 
060/2019
Interessado: VILMA MARTINS DE SOUSA 

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$ 80,44 (oitenta reais e quarenta e 
quatro 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 126/2020 - GSF, que 
julgou procedente o Auto de Infração e Notificação Fiscal 
de n° 060/2019, 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 cinco dias do mês de 
maio de dois mil e vinte (05/05/2020).

IDENILSON RODRIGUES MORAIS
DIRETOR DO CONTENCIOSO FISCAL

_____________________________________________________

EDITAL DE DECISÃO Nº 125/2020

PROCESSO: 229/2020
ASSUNTO: BAIXA DE INSCRIÇÃO  
CONTRIBUINTE: PRISMA RODOVIÁRIO CARGAS LTDA - ME

Considerando que o contribuinte acima identificado foi 
procurado pela Gerência do Contencioso Fiscal, e Correios 
que fizeram várias tentativas para entrega da notificação 
supra, não obtendo sucesso.

Considerando que à Fazenda Pública cabe o dever de buscar 
todos os meios de possibilitar o exercício da ampla defesa;

RESOLVE:

Fica notificado o (a) contribuinte PRISMA RODOVIÁRIO 
CARGAS LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o nº 
06.954.231/0001-10, nos termos do § 5º do art. 220, da 
Lei nº 1.445 de 27/12/1990, com redação consolidada, 
que instituiu o Código Tributário Municipal, a fim de que 
não possa alegar ignorância dos fatos. Conforme Decisão 
n° 125/2020 - GSF (fls.07) que o seu intento foi DEFERIDO, 
porém existem débitos a serem negociados, a ser acrescida 
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dos encargos legais, incidentes até a data do efetivo 
pagamento contados da consolidação do mesmo. 

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos cinco dias do mês de 
maio do ano de dois mil e vinte (05/05/2020).

IDENILSON RODRIGUES MORAIS
DIRETOR DO CONTENCIOSO FISCAL

_____________________________________________________

EDITAL DE DECISÃO Nº 142/2020

PROCESSO: 11808/2019
ASSUNTO: BAIXA DE INSCRIÇÃO  
CONTRIBUINTE: MAURISANGELA PEREIRA MARTINS

Considerando que o contribuinte acima identificado foi 
procurado pela Gerência do Contencioso Fiscal, e Correios 
que fizeram várias tentativas para entrega da notificação 
supra, não obtendo sucesso.

Considerando que à Fazenda Pública cabe o dever de buscar 
todos os meios de possibilitar o exercício da ampla defesa;

RESOLVE:

Fica notificado o (a) contribuinte MAURISANGELA PEREIRA 
MARTINS, inscrito no CPF sob o nº 972.138.881-53, nos 
termos do § 5º do art. 220, da Lei nº 1.445 de 27/12/1990, 
com redação consolidada, que instituiu o Código Tributário 
Municipal, a fim de que não possa alegar ignorância dos 
fatos. Conforme Decisão n° 142/2020 - GSF (fls.08) que o 
seu intento foi DEFERIDO, porém existem débitos a serem 
negociados, a ser acrescida dos encargos legais, incidentes 
até a data do efetivo pagamento contados da consolidação 
do mesmo. 

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos cinco dias do mês de maio do 
ano de dois mil e vinte (05/05/2020).

IDENILSON RODRIGUES MORAIS
DIRETOR DO CONTENCIOSO FISCAL

_____________________________________________________

EDITAL DE DECISÃO Nº 83/2020

PROCESSO: 3769/2020
ASSUNTO: REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO IPTU 
CONTRIBUINTE: ANTONIO MACHADO DA SILVEIRA 

Considerando que o contribuinte acima identificado foi 
procurado pela Gerência do Contencioso Fiscal, e Correios 
que fizeram várias tentativas para entrega da notificação 
supra, não obtendo sucesso.

Considerando que à Fazenda Pública cabe o dever de buscar 
todos os meios de possibilitar o exercício da ampla defesa;



Ano 8 | 1692ª Edição | Vigência: 05/05/2020 PAG. 2DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

RESOLVE:

Fica notificado o (a) contribuinte ANTONIO MACHADO DA 
SILVEIRA, inscrito no CPF sob o nº 315.718.241-20, nos 
termos do § 5º do art. 220, da Lei nº 1.445 de 27/12/1990, 
com redação consolidada, que instituiu o Código Tributário 
Municipal, a fim de que não possa alegar ignorância dos 
fatos. Conforme Decisão n° 83/2020 – GSF (fls.09/10) que o 
seu intento foi DEFERIDO.

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos cinco dias do mês de 
maio do ano de dois mil e dezenove (05/05/2019).

IDENILSON RODRIGUES MORAIS
Diretor do Contencioso Fiscal

_____________________________________________________

EDITAL DE DECISÃO Nº 107/2020

PROCESSO: 4658/2020
ASSUNTO: REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO IPTU 
CONTRIBUINTE: MARIVALDA ALVES 

Considerando que o contribuinte acima identificado foi 
procurado pela Gerência do Contencioso Fiscal, e Correios 
que fizeram várias tentativas para entrega da notificação 
supra, não obtendo sucesso.

Considerando que à Fazenda Pública cabe o dever de buscar 
todos os meios de possibilitar o exercício da ampla defesa;

RESOLVE:

Fica notificado o (a) contribuinte MARIVALDA ALVES, 
inscrito no CPF sob o nº 394.129.381-87, nos termos do § 
5º do art. 220, da Lei nº 1.445 de 27/12/1990, com redação 
consolidada, que instituiu o Código Tributário Municipal, a 
fim de que não possa alegar ignorância dos fatos. Conforme 
Decisão n° 107/2020 – GSF (fls.08/09) que o seu intento foi 
DEFERIDO.

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos cinco dias do mês de 
maio do ano de dois mil e dezenove (05/05/2019).

IDENILSON RODRIGUES MORAIS
Diretor do Contencioso Fiscal

_____________________________________________________

EDITAL DE DECISÃO Nº 74/2020

PROCESSO: 3557/2020
ASSUNTO: REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO IPTU 
CONTRIBUINTE: MAURO SERGIO ANICETO DE REZENDE 

Considerando que o contribuinte acima identificado foi 
procurado pela Gerência do Contencioso Fiscal, e Correios 
que fizeram várias tentativas para entrega da notificação 
supra, não obtendo sucesso.

Considerando que à Fazenda Pública cabe o dever de buscar 

todos os meios de possibilitar o exercício da ampla defesa;

RESOLVE:

Fica notificado o (a) contribuinte MAURO SERGIO ANICETO 
DE REZENDE, inscrito no CPF sob o nº 822.972.401-63, nos 
termos do § 5º do art. 220, da Lei nº 1.445 de 27/12/1990, 
com redação consolidada, que instituiu o Código Tributário 
Municipal, a fim de que não possa alegar ignorância dos 
fatos. Conforme Decisão n° 74/2020 – GSF (fls.09/10) que o 
seu intento foi DEFERIDO.

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos cinco dias do mês de 
maio do ano de dois mil e dezenove (05/05/2019).

IDENILSON RODRIGUES MORAIS
Diretor do Contencioso Fiscal

_____________________________________________________

EDITAL DE DECISÃO Nº 264/2020

PROCESSO: 620/2020
ASSUNTO: DESCARACTERIZAÇÃO DE DÉBITO POR PRESCRIÇÃO
CONTRIBUINTE: EDILEUZA MOREIRA SILVA 

Considerando que o contribuinte acima identificado foi 
procurado pela Gerência do Contencioso Fiscal, e Correios 
que fizeram várias tentativas para entrega da notificação 
supra, não obtendo sucesso.

Considerando que à Fazenda Pública cabe o dever de buscar 
todos os meios de possibilitar o exercício da ampla defesa;

RESOLVE:

Fica notificado o (a) contribuinte EDILEUZA MOREIRA SILVA, 
inscrito(a) no CPF sob o nº 604.780.471-34, nos termos do § 
5º do art. 220, da Lei nº 1.445 de 27/12/1990, com redação 
consolidada, que instituiu o Código Tributário Municipal, a 
fim de que não possa alegar ignorância dos fatos. Conforme 
Decisão n° 264/2020 – GSF (fls.09/10) que o seu intento foi 
DEFERIDO PARCIALMENTE.

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos cinco dias do mês de 
maio do ano de dois mil e dezenove (05/05/2019).

IDENILSON RODRIGUES MORAIS
Diretor do Contencioso Fiscal

_____________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 66/2020

PROCESSO: 5508/2020
ASSUNTO: DESCARACTERIZAÇÃO DE DÉBITO POR PRESCRIÇÃO
CONTRIBUINTE: ERIBERTO DANTAS DE ARAUJO 

Considerando que o contribuinte acima identificado foi 
procurado pela Gerência do Contencioso Fiscal, e Correios 
que fizeram várias tentativas para entrega da notificação 
supra, não obtendo sucesso.
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Considerando que à Fazenda Pública cabe o dever de buscar 
todos os meios de possibilitar o exercício da ampla defesa;

RESOLVE:

Fica notificado o (a) contribuinte ERIBERTO DANTAS DE 
ARAUJO, inscrito no CPF sob o nº 864.508.591-12, nos 
termos do § 5º do art. 220, da Lei nº 1.445 de 27/12/1990, 
com redação consolidada, que instituiu o Código Tributário 
Municipal, a fim de que não possa alegar ignorância dos 
fatos. Conforme Decisão n° 371/2020 – GSF (fls.18/19) que 
o seu intento foi DEFERIDO PARCIALMENTE.

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos cinco dias do mês de 
maio do ano de dois mil e dezenove (05/05/2019).

IDENILSON RODRIGUES MORAIS
Diretor do Contencioso Fiscal

_____________________________________________________

EDITAL DE DECISÃO Nº 129/2020

PROCESSO: 5174/2020
ASSUNTO: REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO IPTU 
CONTRIBUINTE: WENDER FERREIRA MARTINS 

Considerando que o contribuinte acima identificado foi 
procurado pela Gerência do Contencioso Fiscal, e Correios 
que fizeram várias tentativas para entrega da notificação 
supra, não obtendo sucesso.

Considerando que à Fazenda Pública cabe o dever de buscar 
todos os meios de possibilitar o exercício da ampla defesa;

RESOLVE:

Fica notificado o (a) contribuinte WENDER FERREIRA 
MARTINS, inscrito no CPF sob o nº 839.680.831-72, nos 
termos do § 5º do art. 220, da Lei nº 1.445 de 27/12/1990, 
com redação consolidada, que instituiu o Código Tributário 
Municipal, a fim de que não possa alegar ignorância dos 
fatos. Conforme Decisão n° 129/2020 – GSF (fls.08/09) que 
o seu intento foi DEFERIDO.

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos cinco dias do mês de 
maio do ano de dois mil e dezenove (05/05/2019).

IDENILSON RODRIGUES MORAIS
Diretor do Contencioso Fiscal

_____________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 47/2020

PROCESSO: 7437/2020
ASSUNTO: ISENÇÃO DE IPTU
CONTRIBUINTE: DORALINA CABRAL TERRA

Considerando que o contribuinte acima identificado foi 
procurado pelo Setor de Fiscalização Tributária, e Correios 

que fizeram várias tentativas para entrega da notificação 
supra, não obtendo sucesso.

 Considerando que à Fazenda Pública cabe o dever de buscar 
todos os meios de possibilitar o exercício da ampla defesa;

RESOLVE:
Fica notificado o(a) contribuinte DORALINA CABRAL TERRA, 
inscrito  no CPF sob o nº 231.332.871-68, nos termos do § 
5º do art. 220, da Lei nº 1.445 de 27/12/1990, com redação 
consolidada, que instituiu o Código Tributário Municipal, a 
fim de que não possa alegar ignorância dos fatos. Conforme 
Decisão n° 156/2020 - GSF (fls. 10), que o seu intento foi 
INDEFERIDO.

Caso haja discordância quanto a esta disposição, caberá 
recurso voluntário à Egrégia Junta de Recursos Fiscais, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da publicação do 
presente edital.

 
SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos cinco dias do mês de maio do 
ano de dois mil e vinte (05/05/2020).

IDENILSON RODRIGUES MORAIS
DIRETOR DO CONTENCIOSO FISCAL

DECRETO SGP Nº. 006.                                  JATAÍ, 04 DE MAIO DE 2020.

“Altera o Decreto SGP nº. 003, de 23 de março de 2020, e 
dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO a pandemia do COVID-19 e, ainda, a 
declaração de estado de emergência de saúde no Município 
de Jataí;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº. 9.653, de 19 de 
abril de 2020, bem como a sua modificação estabelecida 
pelo Decreto Estadual nº. 9.656, de 24 de abril de 2020;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº. 3.685, 
de 18 de março de 2020, do Decreto Municipal nº. 3.689, 
de 30 de março de 2020, do Decreto Municipal nº. 3.713, 
de 19 de abril de 2020, do Decreto Municipal nº. 3.714, de 
23 de abril de 2020, e do Decreto Municipal nº. 3.718, de 30 
de abril de 2020;

CONSIDERANDO a suspensão das atividades educacionais 
até a data de 31 de maio de 2020;

DECRETA

Artigo 1º - Altera o artigo primeiro do Decreto SGP nº. 
003, de 23 de março de 2020, passando o mesmo a ter a 
seguinte redação:
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Artigo 1º - Fica suspenso até o dia 31 de maio de 2020 
os prazos para que os candidatos aprovados no concurso 
público aberto pelo Edital nº. 001/2019 sejam nomeados, 
empossados e/ou entrem em exercício.

Artigo 2º - Mantêm inalterados os demais termos do 
Decreto SGP nº. 003/2020.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de abril de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

Notificação nº 004860, de 03 de Março de 2020.

Sauli dos Santos Junior, CPF: 763.934.881-15, proprietário 
(a) do imóvel situado à Rua Dep. Honorato de Carvalho, s/n, 
Qd. 27F, Lt. 09, Setor Vila Fátima, nesta cidade, infringiu a 
Lei nº 3.066/10 – Código de Posturas Municipal, Art.;  9º 
- Valor da multa   R$ : 892,94 – item 7 da tabela do Art. 
169. Considerando que o (a) contribuinte acima identificado 
(a), foi procurado (a) pelo Departamento de Fiscalização 
de Limpeza Urbana da Secretaria do Meio Ambiente e 
Urbanismo e pelos Correios, e o endereço de cadastro não 
corresponde ao contribuinte.

Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, 
segundo o Art. 25-A da Lei nº 3.066/10, para que o mesmo 
providencie, em um prazo máximo de 20 dias, contados a 
partir da data da publicação do edital, a limpeza do lote que 
se encontra com mato alto.

Felipe Maia Soares
Fiscal de Limpeza Urbana

_____________________________________________________

Notificação nº 004547, de 30 de Janeiro de 2020.

Juracy Candida das Dores Morais, CPF: 364.487.021-72, 
proprietário (a) do imóvel situado à Rua Castro Alves, nº 
348, Qd. 24, Lt. 13, Setor Centro, nesta cidade, infringiu a 
Lei nº 3.066/10 – Código de Posturas Municipal, Art.;  9º 
- Valor da multa   R$ : 855,40 – item 7 da tabela do Art. 
169. Considerando que o (a) contribuinte acima identificado 
(a), foi procurado (a) pelo Departamento de Fiscalização 
de Limpeza Urbana da Secretaria do Meio Ambiente e 
Urbanismo e pelos Correios, e o endereço de cadastro não 
corresponde ao contribuinte.
Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, 
segundo o Art. 25-A da Lei nº 3.066/10, para que o mesmo 
providencie, em um prazo máximo de 20 dias, contados a 
partir da data da publicação do edital, a limpeza do imóvel 
que se encontra abandonado e com mato.

Felipe Maia Soares
Fiscal de Limpeza Urbana

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa abaixo descrita para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerência de Contratos, com a 
finalidade de assinar seu respectivo contrato oriundo da Chamada 
Pública 01/2020. Informa ainda, que o não comparecimento 
acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
COOPERATIVA 

MISTA 
AGROPECUÁRIA 
DO RIO DOCE - 

COPARPA 

01.673.330/0001-
00

085/2020

COOPERATIVA 
MISTA DOS 

AGRICULTORES 
E DAS 

AGRICULTORAS 
FAMILIARES DE 

MINEIROS – 
COOPERMIN

13.574.622/0001-
75

086/2020

                                                             Jataí – GO, 05 de maio de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

_____________________________________________________

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa abaixo descrita para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerência de Contratos, com 
a finalidade de assinar seu respectivo aditivo oriundo do Pregão 
055/2020. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
NEUDES OLIVEIRA 

DE JESUS - ME
07.563.511/0001-

60
    087/2020

Jataí – GO, 05 de maio de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

_____________________________________________________

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ADITIVO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
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publicamente a empresa abaixo descrita para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerência de Contratos, com 
a finalidade de assinar seu respectivo aditivo oriundo do Convite 
014/2019. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
SIMETRICA 

ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES 

EIRELI

22.915.633/0001-
62

    Termo Aditivo
Nº 02 – Contrato 

166/2019

Jataí – GO, 05 de maio de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

PORTARIA SGP Nº 323                         JATAÍ, 28 DE ABRIL 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 invalidez concedida à 
servidora IRANI SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, esta convalidada 
por meio da Portaria nº. 30/2020 do Jataí-Previ;

RESOLVE:

I - DECLARAR, na conformidade da legislação municipal 
vigente, a vacância do cargo de PROFESSOR ADJUNTO I, 
ocorrida em virtude do gozo de benefício previdenciário 
advindo da invalidez da servidora IRANI SEBASTIÃO 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 01.02.2020, revogadas as 
disposições em contrário.

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

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 322.                        JATAÍ, 28 DE ABRIL 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. 2521/19 e convalidado por meio da 
Portaria SGP nº. 082/19;

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. 082, de 01 de 
fevereiro de 2019, a qual concedeu licença para tratar de 
interesse particular a servidora ANA PAULA GOUVEIA 
MENDES, isto pelo período de 14 de fevereiro de 2019 a 
14 de fevereiro de 2022, deixando a mesma de surtir seus 
jurídicos efeitos.

II - DETERMINAR que a Servidora se apresente na Secretaria 
Municipal de Saúde 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, 
retroagindo seus efeitos a 14.04.2020, revogando-se as 
disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal
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