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1. INTRODUÇÃO  

A Constituição Federal de 1988, nos seus artigos 182 e 183, definiu as diretrizes gerais para o 

desenvolvimento da política urbana nos municípios de forma a promover o ordenamento do pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. No bojo 

dessas diretrizes gerais, em 2001 foi instituído o Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257 de julho de 

2001, que regulamentou os referidos artigos da Carta Magna e proporcionou avanços no processo de 

planejamento e gestão territorial municipal com o desenvolvimento de instrumentos que permitiram 

a implementação de políticas públicas urbanas de forma participativa e institucionalmente 

sustentáveis. 

O Plano Diretor está estabelecido no Estatuto das Cidades como instrumento básico norteador 

da política de desenvolvimento e de ordenamento territorial do município. Trata-se de uma lei 

municipal, elaborada pelo executivo com a participação da sociedade local para posterior trâmite no 

legislativo municipal culminando com a instituição de Lei Complementar. 

Busca-se desta forma a construção do espaço planejado e organizado, com desenvolvimento 

social, qualidade ambiental e oferta de serviços adequados ao pleno desenvolvimento sustentável dos 

municípios em todas as instâncias do território, seja este urbano ou rural. 

Passados 19 anos da promulgação do Estatuto da Cidade, muitos municípios brasileiros 

elaboraram seus Planos Diretores e, em certa medida, implementaram as ações previstas nessa lei. No 

entanto, conforme prevê o próprio Estatuto em seu artigo 39, parágrafo terceiro, a lei que instituir o 

Plano Diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada 10 anos. 

No caso do município de Jataí, seu Plano Diretor está instituído pela Lei n° 3070/2010, cujo 

tempo de vigência encontra-se, atualmente, no prazo posto para revisão, conforme o Estatuto da 

Cidade. 

Neste contexto o poder executivo municipal mobilizou esforços no sentido de garantir que o 

município se coloque adimplente em relação aos propósitos legais instituídos na legislação federal e 

de forma que tenha condições de proporcionar segurança jurídica para o pleno desenvolvimento das 

potencialidades do município. 

Assim, contratou o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste – ITCO, 

instituição de renome nacional em elaboração de instrumentos de planejamento territorial, em 

especial Planos Diretores municipais. Foi firmado então o contrato n° 071/2020, que estipulou a forma, 

os serviços e as etapas a serem desenvolvidos no processo de revisão do Plano Diretor Democrático. 



 

   

 

 

 

 

 

5 
 

Nesta ocasião apresenta-se a ETAPA PRÉVIA, em atenção às disposições do contrato 

mencionado.  

 

2. ETAPAS 

O contrato n° 071/2020 prevê 08 (oito) etapas para a consecução da revisão do Plano Diretor. 

São elas: 

I – Etapa Prévia; 

II – Plano de Trabalho; 

III – Diagnóstico Comunitário; 

IV – Diagnóstico Técnico; 

V – Cenários propostos; 

VI – Projeto de Lei do Plano Diretor; 

VII – Revisão dos códigos pertinentes; 

VIII – Publicações e transferência de conhecimento. 

 

3.  OBJETIVO 

O presente documento tem como objetivo detalhar o cumprimento do escopo dos 

serviços técnicos da ETAPA PRÉVIA, contratados entre o Município de Jataí, Estado de Goiás, 

e o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro–Oeste – ITCO, inscrito no CNPJ-MF 

sob o número 06.030.675/0001-60, previstos no Termo de Referência da revisão do Plano 

Diretor Participativo. 

 

4. ETAPA PRÉVIA 

A ETAPA PRÉVIA constitui-se no momento de orientações, definições e ajustes entre o 

poder executivo municipal, contratante, e a instituição contratada, o ITCO, para o início das 

ações da revisão do Plano Diretor de Jataí. Lembrando sempre que esta deve ser uma ação 

capitaneada pelo executivo municipal e validada pela sociedade local. 

Neste sentido o ITCO assume o papel de consultor técnico das ações da revisão do Plano, 

oferecendo a expertise que possui, para que as aspirações da sua população, representada 
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neste momento pelo executivo municipal, pelas instâncias sociais constituídas e por cada 

cidadão individualmente, sejam materializadas no Plano Diretor e por meio deste. 

É nesta ocasião que se encaminha as orientações para formação do Núcleo Gestor do Plano 

Diretor  da revisão do Plano Diretor no município, se organiza a melhor forma de comunicação, 

as reuniões entre a equipe do ITCO e o Núcleo Gestor do Plano Diretor  no município e 

divulgação das primeiras ações e eventos a serem realizados. 

Para a consecução da etapa estão previstas as seguintes ações: 

a) Definição da estrutura de coordenação e organização dos trabalhos; 

b) Nomeação do Núcleo Gestor da Revisão do Plano Diretor; 

c) Nomeação do Núcleo Gestor Estendido da Revisão do Plano Diretor pela 

Prefeitura e demais instâncias; 

d) Capacitação do Grupo Técnico da Prefeitura – realização de oficinas de 

nivelamento de conhecimento com colaboradores do Município; 

e) Elaboração do site do Plano Diretor Participativo PDP; 

f) Lançamento Institucional do Plano Diretor Participativo. 

 

4.1. Estrutura de Coordenação e Organização dos Trabalhos 

Conforme estabelecido nas disposições contratuais, é papel do ITCO prestar consultoria 

técnica e operacional para a realização da revisão do Plano Diretor Municipal, da Lei de Uso e 

Ocupação do Solo (Zoneamento), da Lei de Particionamento do Solo e do Código de 

Edificações. Assim sendo, conforme as prerrogativas legais e as deliberações nas reuniões 

técnicas realizadas, a estrutura de Coordenação ficou estabelecida da seguinte forma: 
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Figura 1: Organograma da estrutura da Revisão do Plano Diretor de Jataí-GO. 

 

Nesta estrutura caberá a cada uma das partes envolvidas: 

• EXECUTIVO MUNICIPAL  

Na figura do Prefeito, estabelecer as diretrizes gerais para o desenvolvimento do 

trabalho; 

• SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO 

Realizar a coordenação geral; promover a “ligação” entre as equipes e o executivo 

municipal; promover os meios e ações necessárias para a realização dos serviços; 

fiscalizar a realização das atividades em conformidade às disposições contratuais, ao 

Termo de Referência e à legislação vigente. 

• NÚCLEO GESTOR DO PLANO DIRETOR   

Fiscalizar e auxiliar o levantamento de dados necessários para a revisão do Plano 

Diretor, dos estudos técnicos ambientais e sociais, dos relatórios técnicos; 

Definir participação social1 nas etapas do trabalho. 

 
1 Considerando a condição de pandemia e a impossibilidade de realização do processo de mobilização social de 
forma presencial. 

Nível de execução 

Executivo 
Municipal 

Secretaria Municipal 
de Obras e 

Planejamento Urbano

Núcleo Gestor 
(instituído pelo 

Decreto 3.637/2020)
ITCO
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Realizar a mobilização social; definir cronogramas; convocar a participação dos atores 

envolvidos nos eventos; acompanhar e fiscalizar os trabalhos realizados pela 

consultoria contratada. 

• ITCO 

Elaborar um diagnóstico ambiental do Município de Jataí em escala de 1:25.000 na 

área urbana e em escala de 1:100.000 na área Rural; revisar e elaborar o Plano Diretor 

Participativo do Município, considerando as áreas urbanas e rurais; examinar a 

legislação urbanística e adequá-la às novas propostas do Plano (da Lei de Uso e 

Ocupação do Solo – Zoneamento, da Lei de Particionamento do Solo e do Código de 

Edificações;  

Contemplar, na elaboração do Plano, os eixos temáticos Ordenamento Territorial, 

Gestão Urbana, Habitação, Desenvolvimento Socioeconômico, Mobilidade, transporte 

e acessibilidade, Desenvolvimento Sustentável. 

Adotar metodologia que assegure a participação da comunidade; mobilizar, 

sensibilizar e capacitar os atores sociais e articular parceiros, bem como realizar 

reuniões, debates, consultas e oficinas para discussão do processo de elaboração do 

Plano Diretor. 

Realizar oficinas de capacitação da equipe técnica da Prefeitura. 

Sistematizar os dados recolhidos pela equipe técnica da Prefeitura e pela própria 

consultoria; produzir cartas temáticas referentes aos diversos temas tratados. 

Propiciar acesso livre aos documentos e informações produzidos; dar publicidade aos 

documentos e informações. 

Capacitar dos técnicos envolvidos na implantação do PDP. 
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Para a organização do início das atividades e ações posteriores foram realizadas 

REUNIÕES TÉCNICAS2 de trabalho, nas quais o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do 

Centro–Oeste – ITCO, foi representado pelo seu presidente, Sr. Selomar Breda. 

Ressalta-se que já foram realizadas reuniões entre o ITCO e a Prefeitura Municipal, 

dentre as quais destacam-se duas, que foram realizadas por meio de web conferência devido 

à situação de pandemia decretada no país. 

i) Reunião realizada no dia 20/05/2020 com o executivo municipal (Anexo 1) representado 

pelo Núcleo Gestor e com representante da Câmara Municipal, na figura de sua presidente, 

Nesta ocasião foi apresentado o que é o Plano Diretor, qual o processo que está se iniciando 

no Município, ou seja, a revisão do Plano Diretor municipal, os atores sociais e institucionais 

e a função de cada um e método proposto para o desenvolvimento do trabalho. Ressaltou-

se a importância da mobilização social e da divulgação de todo o processo. Após a 

explanação geral, esclareceu-se os eventos principais a serem realizados, tanto os da etapa 

prévia, quanto os realizados ao longo do processo. Em seguida encaminhou-se sobre a 

realização dos eventos da etapa prévia, ou seja, o evento do lançamento institucional das 

atividades de revisão do Plano Diretor e da capacitação inicial para os servidores da 

prefeitura municipal;  

ii) Reunião realizada na tarde do dia 03/06/2020, após o evento de capacitação dos servidores 

municipais. Nesta reunião discutiu-se o processo de mobilização social e a forma de seu 

desenvolvimento em face da impossibilidade da realização de eventos presencias. 

 

 
2 As REUNIÕES TÉCNICAS se constituem como momentos de encontro entre o ITCO e os representantes do 

executivo municipal, tanto entre o Instituto e o chefe do executivo e seu secretariado quanto com os 

representantes indicados por decreto municipal para atuar no processo de revisão do Plano.  

Estas reuniões têm como objetivo de definir diretrizes e métodos de trabalho, cronogramas e ações a serem 

realizadas no processo de revisão do Plano Diretor. Ocorrerão durante todo o processo de revisão do Plano 

Diretor. 
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4.2. Nomeação do Núcleo Gestor do Plano Diretor do Plano 

Em conformidade com as orientações para a definição do Núcleo Gestor do Plano 

Diretor  do Plano e estabelecida a melhor composição, pelo Prefeito Municipal, este emitiu o 

Decreto n° 3.637, de 20 de fevereiro de 2020 (Anexo 2), nomeando o denominado Núcleo 

Gestor para a Revisão do Plano Diretor do Município de Jataí, que ficou com a seguinte 

composição: 

• Douglas Zanuzzi Palharini – Coordenador do Núcleo Gestor 

Assessor de processamento de dados, representante da Superintendência de Comunicação 

• Ricardo de Assis Morais 

Advogado, representante da Procuradoria Geral do Município 

• Andrea Gomes dos Santos Borges Mascarini 

Engenheira Civil, representante da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano 

• Pollyana Lima Morais 

Professora, representante da Secretaria Municipal de Educação 

• Thiago Silva Oliveira 

Geógrafo, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 

• Soraia Rodrigues de Oliveira Pereira 

Advogada, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania 

• Luiz Alberto Assis Carvalho 

Arquiteto e Urbanista, representante da área de aprovação de projetos 

• Cantimiro Melo Martins 

Engenheiro Civil, representante da Associação de Engenheiros e Agrônomos de Jataí 

• Juciana Giacomini Borges 

Arquiteta e Urbanista, representante da Associação de Arquitetos e Urbanistas de Jataí 

 

4.3. Nomeação do Núcleo Gestor Estendido do Plano Diretor 

Ficou acordado entre o ITCO e o Núcleo Gestor do Plano Diretor que a definição do 

Núcleo Gestor Estendido ocorrerá no início da etapa seguinte, qual seja, a etapa do Plano de 

Trabalho. 
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4.4. Site do Plano Diretor 

Conforme preconiza a legislação federal, a participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, é peça 

fundamental na construção ou revisão do Plano Diretor e é legalmente garantida. 

Para que essa participação seja motivada, se faz necessária a disponibilização de todas 

as informações produzidas ao longo do processo. Neste sentido e com vistas a garantia do 

acesso às informações está disponibilizado um SITE que será alimentado com as informações 

da revisão do Plano Diretor e está apto a receber as contribuições da população. O SITE poderá 

ser acessado por meio dos seguintes endereços eletrônicos:  

 

www.jataí.go.gov.br 

ou 

http://itco.org.br/plano-diretor/jatai/ 

 

 

 

Figura 2: Leiaute da página principal do site do Plano Diretor de Jataí-GO 

http://www.jataí.go.gov.br/
http://itco.org.br/plano-diretor/jatai/
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Justifica-se o uso deste recurso tecnológico pois a internet, atualmente, é uma das 

principais ferramentas de comunicação e divulgação de conteúdo pois é de acesso amplo e 

irrestrito a todos. Soma-se a isto a atual situação de pandemia decretada no País, o que leva 

a necessidade de promoção e intensificação de novos meios de contato e participação com a 

sociedade na modalidade à distância. 

 

4.5. Lançamento institucional do Plano 

Por definição da Prefeitura Municipal e as condições da pandemia em que se encontra 

o país, o lançamento institucional do processo de revisão do Plano Diretor Democrático de 

Jataí ocorrerá por meio de vídeo gravado, pelo Prefeito, a ser divulgado nas redes sociais da 

Prefeitura Municipal. 

O registro deste evento será apresentado no Relatório do Plano de Trabalho. 

 

4.6. Capacitação do Grupo Técnico da Prefeitura 

Para o sucesso das ações da revisão do Plano Diretor do município, é importante que 

os servidores da prefeitura estejam capacitados para o atendimento das demandas do 

processo, tanto para atender ao Núcleo Gestor do Plano Diretor  nas demandas sobre 

informações e dados, quanto no atendimento ao público em geral no que tange aos temas da 

revisão do Plano Diretor. 

Assim sendo, o ITCO promoveu no dia 03/06/2020 uma capacitação aos servidores, 

realizada por meio de conferência via web, da qual participaram, em média, 105 ouvintes, 

dentre servidores e convidados. 

O objetivo da capacitação foi informar e qualificar os servidores municipais para que 

possam dar informações qualificadas sobre o processo de revisão do Plano Diretor aos 

cidadãos e promover conhecimento básico aos servidores de forma que possam, durante toda 

a revisão do Plano, colaborar em aspectos relacionados à suas respectivas atuações no âmbito 

municipal. 

O ITCO, representado por seu Presidente Selomar Célio Breda, apresentou as 

premissas para a realização da revisão do Plano Diretor, as linhas gerais de trabalho, as ações 

a serem desencadeadas.  
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Em seguida da apresentação abriu-se a fala aos participantes que se posicionaram em 

relação a aspectos diversos, tais como: convite para universidades, conselhos e associações; 

cronograma; importância do Código de Posturas no contexto da revisão do Plano Diretor; 

participação efetiva da SMT; dentre outros. 

Na ocasião foi informado o registro das intervenções e que as questões apontadas 

serão tratadas durante o processo dos estudos técnicos e consolidação da Lei do Plano Diretor. 

O registro deste evento encontra-se no Anexo 3 deste relatório. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

   

  Esta Etapa Prévia é de fundamental importância para a aproximação entre a 

consultoria contratada e o poder executivo municipal, tanto na figura do Prefeito e dos 

Secretários diretamente envolvidos, quanto do Núcleo Gestor da Revisão do Plano Diretor de 

Jataí, este último constituindo o nível de execução da revisão do Plano no âmbito do 

município. 

  Reitera-se que foram cumpridas as ações e serviços sob responsabilidade direta do 

ITCO e deixadas preparadas ações que dependem de definição do executivo municipal, quais 

sejam, a nomeação do Núcleo Gestor Estendido e o lançamento institucional da revisão do 

Plano Diretor. 

  Para além das ações descritas e que formalmente comprovam o cumprimento da 

etapa, foram realizadas inúmeras atividades meio que deram suporte para o cumprimento da 

etapa, tais como, contatos diretos com o Núcleo Gestor, reuniões extraordinárias para 

definição de ações, suporte com informações, dentre outras. 

Com a realização das ações contratuais previstas conclui-se, portanto, a Etapa Prévia.  
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ANEXO 1 

Registro da Reunião do dia 20/05/2020 

ATA E LISTA DE PARTICIPANTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

ANEXO 2 

 

DECRETO N° 3.637, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020 

“Dispõe sobre a formação de Núcleo Gestor para a Revisão do Plano Diretor do 

Município de Jataí – Goiás.” 
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adquirir todos os itens contratados.

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

Jataí, 06 de março de 2020.

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

Luiz Carlos Bandeira Santos Jr. 
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP 007/2019
Gestor do FMS

Decreto 3.249/2019
_____________________________________________________

EXTRATO DA DISPENSA – FMS 023/2020

PROCESSO N°: 742/2020

OBJETO: Aquisição de “Materiais de Papelaria”, que serão utilizados 
no Departamento da Vigilância Sanitária.

CONTRATADA: Neudes Oliveira De Jesus - CNPJ: 07.563.511/0001-
60

Nº DESCRIÇÃO QTD UND

NEUDES OLIVEIRA DE JESUS 
CNPJ: 07.563.511/0001-60

PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1

Calculadora Média de Mesa 
c/ 8 digitos. Ref. Tipo: Sr. 

2404. Alimentação Pilha Palito 
(AAA).

2 UND  R$ 20,00 R$ 40,00

2
Lacre azul numerado, material 
plastico resistente, pacote com 
100 unidades, tamanho 23 cm.

8 PCT  R$ 20,00 R$ 160,00

3
Lacre azul numerado, material 
plastico resistente, pacote com 
100 unidades, tamanho 16 cm.

7 PCT  R$ 19,00 R$ 133,00

TOTAL    R$ 333,00

Assinatura: 06/03/2020

Vigência: 05/06/2020

Valor Global: R$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais)

Fundamentação: Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93.

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde

Dotação orçamentária: 10.304.1039.2080.3.3.90.30.00

AVISOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2020

O Município de Jataí, através do seu Pregoeiro, avisa a todos os 
interessados a participarem do Pregão presencial nº 060/2020, 
que tem por objeto a contratação de empresa para a realização 
de manutenção e substituição de peças das impressoras, nobreaks, 

monitores e retroprojetores existentes no centro administrativo e 
demais órgãos integrantes da Prefeitura de Jataí – GO, que a sessão 
anteriormente marcada para a data de 24/03/2020 foi adiado para 
o dia 30/03/2020 para adaptações no edital. 

Nova data de abertura: 30/03/2020- às 08h30min.
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura de Jataí – Rua Itarumã, 355 – 
Setor Santa Maria. Jataí/GO.
Site: www.jatai.go.gov.br.
Fone Licitações: (64) 3632-8812

THULIO REIS SOUZA
Pregoeiro

Oficio n°014/2020                             Jataí GO, 17 de Março de 2020.

Notificação de Liberação de Recursos Federal

O Município de Jataí-GO, nos termos do art. 2º da lei Federal nº 
9.452 de 20/03/97, notifica a comunidade, os partidos políticos, 
sindicatos dos trabalhadores e as entidades empresariais a 
liberação dos seguintes recursos federais: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ

Data do Crédito Origem Conta Bancária Valor (R$)

17/03/2020 SALARIO EDUCAÇÃO 27907-2 165.431,82

17/03/2020 TRANSPORTE ESCOLAR 7735-3 186.199,00

 
Atenciosamente, 

Clenia Severino Lima
Tesoureira

DECRETO Nº 3.637, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020

“Dispõe sobre formação de Núcleo Gestor para Revisão do 
Plano Diretor do Município de Jataí – Goiás. ”

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

CONSIDERANDO, atividades de Planejamento Urbano, inerentes à 
Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, conforme dispõe 
a Lei Ordinária nº 3.947, do dia 10 de novembro de .2017 (Lei 
que Institui a nova Estrutura Administrativa do Poder Executivo 
Municipal):

CONSIDERANDO, urgência nas discussões acerca da construção da 
legislação urbanística do Município;

CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de constituir o Núcleo 
Gestor da Elaboração do Plano Diretor do Município de Jataí;
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DECRETA:

Art. 1º. Fica constituído o Núcleo Gestor da Elaboração do Plano 
Diretor do Município de Jataí – GO, constituído por representantes 
da Sociedade Civil Organizada e Representantes do Poder Executivo 
Municipal, abaixo indicados:

1. RICARDO DE ASSIS MORAIS, Procurador Geral do Município, 
CPF: 024.837.821-08 – representante da Procuradoria Geral do 
Município de Jataí;

2. ANDREA GOMES DOS SANTOS BORGES MACARINI, Engenheira 
Civil, CPF: 772.236.591-49, representante da Secretaria Municipal 
de Obras e Planejamento urbano;

3. POLLYANA LIMA MORAIS, Professora/Diretora, CPF: 039.290.381-
45 – representante da Secretaria Municipal de Educação;

4. THIAGO SILVA OLIVEIRA, Geógrafo, CPF: 041.920.421-00, 
representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo;

5. SORAIA RODRIGUES DE OLIVEIRA PEREIRA, Advogada, CPF: 
577.285.421-68, representante da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e Cidadania;

6. DOUGLAS ZANUZZI PALHARINI, assessor de processamento de 
dados, CPF: 033.434.981-81, representante da Superintendência 
de Comunicação;

7. LUIS ALBERTO ASSIS CARVALHO, Arquiteto Urbanista, CPF: 
392.326.621-91, representante da área de aprovação de projetos;

8. CANTIMIRO MELO MARTINS, Engenheiro Civil, CPF 546.506.581-
87, representante da Associação de Engenheiros e Agrônomos de 
Jataí;

9. JUCIANA GIACOMINI BORGES, Arquiteta Urbanista, CPF 
912.256.391-15, representante da Associação de Arquitetos e 
Urbanistas de Jataí.

Parágrafo único.  Fica nomeado DOUGLAS ZANUZZI PALHARINI, 
assessor de processamento de dados da Prefeitura, como 
Coordenador do Núcleo Gestor.

Art. 2°. São atribuições do Núcleo Gestor da Revisão do Plano 
Diretor do Município de Jataí - GO:

I- Fiscalização e auxílio do levantamento dos dados necessários para 
a elaboração do Plano Diretor, dos estudos técnicos ambientais 
e sociais, relatórios técnicos, mobilização social e outros dados 
técnicos;

II- Definição da participação popular nas etapas de trabalho 
quando necessário;

III- Orientação e fiscalização da realização da Mobilização Social;

IV- Fiscalização e orientação do levantamento dos representantes 
da sociedade civil no município (lideranças comunitárias);

V- Definição do cronograma de trabalho na elaboração dos serviços;

VI- Convocação de Reuniões Técnicas de Trabalho setoriais, sociais 
e Audiências Públicas;

VII- Fiscalização e acompanhamento das etapas intermediárias e 
final dos trabalhos realizados pela consultoria contratada.

Art. 3°. Fica determinado que o Núcleo Gestor da Revisão do Plano 
Diretor do Município de Jataí, terá sua vigência até aprovação da 
Lei de Revisão do Plano Diretor na Câmara Municipal.

Art. 4°. 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 20 dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

VINICÍUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO Nº 3.683, DE 17 DE MARÇO DE 2020.

“Altera membros do Conselho Municipal da Saúde, e dá 
outras providências”.

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

DECRETA:

Art. 1º. Ficam alterados os representantes abaixo relacionados: 

LIONS CLUBE DE JATAI GOIÁS

Titular: Vanessa Oliveira Lopes Moura
Suplente: Luciana Melo Martins

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 17 dias do mês de março do ano de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO Nº. 3.682, DE 16 DE MARÇO DE 2020.

“Complementa o Decreto nº 3.680 de 13 de março de 2020, que 
dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 
COVID-19 (novo Coronavírus), e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO Decreto Estadual nº 9.633 de 13 de março de 
2020 que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na 
saúde pública do Estado de Goiás, em razão da disseminação do 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

ANEXO 3 

 

REGISTRO DO PRIMEIRO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS NAS AÇÕES DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE 

JATAÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Figura 1: Captura de tela do Google Meet na primeira capacitação realizada para servidores da 
Prefeitura Municipal de Jataí. 

 

 

 

Figura 2: Captura de tela do Google Meet na primeira capacitação realizada para servidores da 
Prefeitura Municipal de Jataí. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Figura 3: Captura de tela do Google Meet na primeira capacitação realizada para servidores da 
Prefeitura Municipal de Jataí. 

 

 

 

Figura 4: Captura de tela do Google Meet na primeira capacitação realizada para servidores da 
Prefeitura Municipal de Jataí no momento da apresentação do vídeo do Plano Diretor de Jataí 
produzido pelo ITCO. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Figura 5: Captura de tela do Google Meet na primeira capacitação realizada para servidores da 
Prefeitura Municipal de Jataí. Apresentação do site do Plano Diretor com destaque para assinatura da 
Ordem de Serviço. 

 
 


