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D E C R E T O Nº 47.888, DE 08 DE JULHO DE  2022

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA 
‘ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA 
MACROZONA DO RIO CALDA - ‘APA DO 
CALDAS.’

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso de suas atribuições 
legais, e em especial no disposto no artigo 82, inciso I, 
alínea ‘h’, da Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO o inteiro teor constante do Processo 
Administrativo nº 000025883/2020;
CONSIDERANDO a realização de audiências públicas 
que contou com a participação do Ministério Público do 
Estado de Goiás, por intermédio da 15ª Promotoria de 
Justiça e os resultados indicativos e orientativos delas 
decorrentes;
 CONSIDERANDO a Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho 
de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1º da Constituição 
Federal e institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar 
Municipal nº 349, de 07 de julho de 2016, que instituiu o 
Plano Diretor do Município, em especial seu art. 14, §1º 
que determinou a criação e implantação da Unidade de 
Conservação do Rio Caldas;
CONSIDERANDO as disposições do Código Municipal 
do Meio Ambiente e da Lei Municipal nº 2.666, de 16 de 
dezembro de 1999;     
   
CONSIDERANDO os estudos realizados para a criação da 
Unidade de Conservação, que concluíram pela necessidade 
de empreender a proteção da diversidade biológica, de 
modo a disciplinar o processo de ocupação humana e 
assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais;
CONSIDERANDO que a área em estudo é dotada de 
atributos abióticos, bióticos e culturais, imprescindíveis 
para a qualidade de vida e o bem-estar da população 

anapolina, das atuais e futuras gerações.
DECRETA:

Art. 1°. Fica criada a Área de Proteção Ambiental - APA 
do Caldas que abrangerá a bacia hidrográfica do Ribeirão 
Caldas, localizada no Município de Anápolis e nas suas 
águas jurisdicionais com extensão de 51,22 km².
Parágrafo único. A APA do Caldas está compreendida nas 
seguintes Coordenadas conforme a seguinte delimitação do 
perímetro: 
A)   LAT: 16°23’46.04”S LON: 48°57’41.59”O;
B)  LAT: 16°24’15.16”S LON: 48°54’39.46”O;
C) LAT: 16°26’31.76”S LON: 48°52’21.05”O;
D)  LAT:  16°27’43.60”S LON: 48°53’5.84”O;
E)  LAT: 16°27’36.42”S LON: 48°55’41.25”O;
F)  LAT: 16°26’15.01”S LON: 48°57’24.20”O; e
G: LAT  16°24’27.45”S LON: 48°58’42.57”O.
Art. 2°. A APA do CALDAS tem por objetivos:
I - Proteger os recursos hídricos da bacia hidrográfica do 
Ribeirão Caldas;
II - Assegurar condições para o uso do solo de modo 
compatível com a preservação dos recursos hídricos;
III - Conciliar as atividades econômicas e a preservação 
ambiental;
IV - Proteger os remanescentes do bioma cerrado;
V - Melhorar a qualidade de vida da população local por 
meio de orientação e do disciplinamento das atividades 
econômicas;
VI - Disciplinar o turismo ecológico e fomentar a educação 
ambiental.
Art. 3°. Compete ao órgão Municipal do Meio Ambiente 
a implantação e a administração da APA do Caldas, que 
poderá firmar convênios e acordos com órgãos e entidades 
públicas ou privadas, sem prejuízo de sua competência.
Art. 4°. Na implantação e gestão da APA do Caldas serão 
adotadas, dentre outras, as seguintes medidas:
I - Elaboração do Plano de Zoneamento Ecológico-
Econômico, o qual definirá as atividades a serem 
permitidas ou incentivadas em cada zona e as que deverão 
ser restringidas ou proibidas;
II - Utilização dos instrumentos legais e incentivos 
financeiros governamentais para assegurar a proteção da 
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biota, o uso racional do solo e outras medidas referentes à 
salvaguarda dos recursos ambientais;
III - Aplicação de medidas legais destinadas a impedir ou 
evitar o exercício de atividades causadoras de degradação 
da qualidade ambiental;
IV - Divulgação de medidas objetivando o esclarecimento 
da comunidade local sobre a APA e suas finalidades;
V - Promoção de programas específicos de educação 
ambiental, extensão rural e saneamento básico;
VI - Incentivo à criação de Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural - RPPN por proprietários rurais cujas 
propriedades encontram-se inseridas, no todo ou em parte, 
nos limites da APA.
Art. 5°. Os investimentos e financiamentos a serem 
concedidos por órgãos e entidades da administração 
pública direta ou indireta municipal, da iniciativa 
privada e de organismos internacionais, destinados 
à região compreendida pela APA, serão previamente 
compatibilizados com as diretrizes estabelecidas neste 
Decreto.
Art. 6°. Regulamentação suplementar de aplicação 
específica à APA do Caldas poderão ser estabelecidas na 
órbita do Plano de Manejo, que deverá ser elaborado em 
até 2 (dois) anos, a partir da publicação deste Decreto, 
prorrogável por igual período.
Art. 7°. O órgão municipal do Meio Ambiente, dentro das 
suas atribuições, expedirá atos normativos complementares 
e necessários ao cumprimento do presente Decreto.
Art. 8°. A APA do Caldas disporá de um Conselho presidido 
pelo(a) Titular da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 
Habitação e Planejamento Urbano, que será constituído 
por representantes de órgãos públicos, organizações da 
sociedade civil e da população residente, nos termos do 
regulamento próprio a ser expedido.
Art. 9°. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS, em 08 de julho de 2022.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

FABRÍCIO LOPES DA LUZ
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E 

PLANEJAMENTO URBANO 

DECRETO Nº_47.932, DE_18 DE  JULHO  DE  2022

“APROVA REGIMENTO INTERNO DO 
NÚCLEO GESTOR DE PLANEJAMENTO DO 
PLANO DIRETOR”

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso dos poderes e 
atribuições legais, CONSIDERANDO que Núcleo Gestor 
de Planejamento do Plano Diretor (NGPPD) foi instituído 
pelo artigo 268 da Lei Complementar nº 349, de 7 de julho 
de 2016.
D E C R E T A:

Art. 1°. Fica aprovado o Regimento Interno do Núcleo 
Gestor de Planejamento do Plano Diretor (NGPPD), 
no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Habitação e Planejamento Urbano, ou outra que a substitua, 

constante do anexo único deste decreto. 
Art. 2°. Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se todas as disposições em contrário, 
em especial o decreto n° 36.003 de 13 de maio de 2013.

PREFEITURA DE ANÁPOLIS,  18 de Julho de 2022.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

FABRÍCIO LOPES DA LUZ
Secretário Municipal de Meio Ambiente,

Habitação e Planejamento Urbano

DECRETO  Nº 47.935, DE 18 DE JULHO DE  2022

DISPÕE SOBRE A DISPENSA 
DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL DESTINADO À ALOCAÇÃO 
DA COOPERATIVA DE CATADORES DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS.

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso de suas atribuições 
legais e constitucionais, tendo em vista o que consta no 
processo nº 000057098/2021;
CONSIDERANDO que o imóvel foi escolhido pela 
diretoria de Limpeza Urbana por estar bem próximo ao 
Aterro Sanitário, ter espaço adequado para instalação 
e funcionamento dos equipamentos utilizados pela 
Cooperativa dos Catadores de Resíduos Sólidos 
(recicláveis);
CONSIDERANDO o Despacho nº 716/2022 da PGMA, 
acatando o parecer da Procuradoria Administrativa de nº 
519/2022, concluindo pela possibilidade de contratação 
direta, mediante dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 
24, inciso X, da Lei nº. 8.666/93, para locação de imóvel,
D E C R E T A:

Art. 1º  - Fica declarada a dispensa de licitação, com 
fulcro no Art. 24, inciso X, da Lei nº. 8.666/93, da despesa 
no valor mensal de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos 
reais), totalizando o valor anual de R$ 31.200,00 (trinta e 
um mil e duzentos reais), referente à locação do imóvel 
(galpão comercial) situado à Rua JP-1, QD. 03, LT. 01, 
Jardim Primavera, Anápolis-GO, pelo período de 12 meses 
a contar da publicação do Contrato no Diário Oficial do 
Município. 

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

PREFEITURA DE ANÁPOLIS, em 18 de julho de 2022.

* Faz parte deste documento o Anexo: 
REGIMENTO INTERNO DO  NÚCLEO  GESTOR 
DE PLANEJAMENTO DO PLANO DIRETOR

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

FABRÍCIO LOPES DA LUZ
Secretário Municipal de Meio Ambiente,

Habitação e Planejamento Urbano
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DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 425 DE 01 DE JULHO 
DE 2022

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO 
VIGENTE ORÇAMENTO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ANÁPOLIS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANÁPOLIS, no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 6º da Lei 
Complementar nº 474 de 07 de dezembro de 2021 e artigos 40, 
41, inciso I, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 
1964 – leis de meios em vigor
DECRETA:      

Art. 1º - Fica aberto no vigente orçamento da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ANÁPOLIS, um crédito suplementar no 
valor de R$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil reais), para 
reforço das seguintes dotações orçamentárias:
  0101 - Câmara Municipal   
01.031.0400.1019 - Reformar e Equipar o Prédio da 
Câmara Municipal 
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE- Fonte: 100.000
                    R$ 520.000,00
    01.031.0400.2014 - Apoio Administrativo e Manutenção 
da Câmara Municipal 
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO- Fonte: 100.000
                    R$ 100.000,00
   3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-
PESSOA JURIDICA- Fonte: 100.000
                    R$ 300.000,00
 Total geral:                                         R$ 920.000,00 

Art. 2º - O crédito aberto será financiado mediante recursos 
próprios com anulação parcial em igual quantia das seguintes 
dotações orçamentárias:

0101 - Câmara Municipal  
01.031.0400.2014 - Apoio Administrativo e Manutenção da 
Câmara Municipal 
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL- Fonte: 100.000
                    R$ 920.000,00
Total geral:                                         R$ 920.000,00 

Art. 3º - Em razão deste crédito, ficam automaticamente 
alterados e ajustados os Quadros de Detalhamento de Despesas 
anexados à Lei Complementar nº 474 de 07 de dezembro de 
2021.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto 
entrará em vigor na data da assinatura.        

PREFEITURA DE ANÁPOLIS, 01 de julho de 2022 

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

VALDIVINO JOSE DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Economia

ELZA BARBOSA DE SOUSA
Diretora do Orçamento

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 426 DE 01 DE JULHO 
DE 2022

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO 
VIGENTE ORÇAMENTO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ANÁPOLIS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE ANÁPOLIS, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 6º 
da Lei Complementar nº 474 de 07 de dezembro de 2021 e 
artigos 40, 41, inciso I, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 
de março de 1964 – leis de meios em vigor
DECRETA:    

Art. 1º - Fica aberto no vigente orçamento da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ANÁPOLIS, um crédito suplementar 
no valor de R$ 165.442,00 (cento e sessenta e cinco mil e 
quatrocentos e quarenta e dois reais), para reforço das 
seguintes dotações orçamentárias:
  
1429 - Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS   
08.244.0820.2912 - Manutenção das Ações e Serviços da 
Proteção Social Básica 
3.3.50.43 - SUBVENCOES SOCIAIS- Fonte: 129.514
                    R$ 65.442,00
    
08.244.0828.2913 - Manutenção das Ações e Serviços da 
Proteção Social Especial 
3.3.50.43 - SUBVENCOES SOCIAIS- Fonte: 129.514
                    R$ 100.000,00

Total geral:                                         R$ 165.442,00 

Art. 2º - O crédito aberto será financiado mediante excesso de 
arrecadação na fonte citada acima, como faculta a Lei nº 4.320 
de 17 de março de 1964 em seu art. 43, inciso II, no valor de 
R$ 165.442,00 (cento e sessenta e cinco mil e quatrocentos e 
quarenta e dois reais). 
 
Art. 3º - Em razão deste crédito, ficam automaticamente 
alterados e ajustados os Quadros de Detalhamento de Despesas 
anexados à Lei Complementar nº 474 de 07 de dezembro de 
2021.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto 
entrará em vigor na data da assinatura.    

PREFEITURA DE ANÁPOLIS, 01 de julho de 2022 

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

VALDIVINO JOSE DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Economia

ELZA BARBOSA DE SOUSA
Diretora do Orçamento
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DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 427 DE 01 DE JULHO 
DE 2022

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO 
VIGENTE ORÇAMENTO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ANÁPOLIS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANÁPOLIS, no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 6º da Lei 
Complementar nº 474 de 07 de dezembro de 2021 e artigos 40, 
41, inciso I, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 
1964 – leis de meios em vigor
DECRETA:    

 Art. 1º - Fica aberto no vigente orçamento da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS, um crédito 
suplementar no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias, 
criando a fonte citada:
  
0205 - Secretaria Municipal da Economia   
28.843.1202.2216 - Amortização e Encargos da Dívida 
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL 
RESGASTADO- Fonte: 193.032
                    R$ 1.000.000,00
 
Total geral:                                         R$ 1.000.000,00 

Art. 2º - O crédito aberto será financiado mediante recursos 
próprios com anulação parcial em igual quantia das seguintes 
dotações orçamentárias:
   
0211 - Secretaria Municipal de Planejamento, Compras e 
Licitação  

06.126.0408.2927 - Segurança e Monitoramento Eletrônico 
dos Próprios Públicos 

4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE- Fonte: 193.032
                    R$ 1.000.000,00

Total geral:                                         R$ 1.000.000,00 

Art. 3º - Em razão deste crédito, ficam automaticamente 
alterados e ajustados os Quadros de Detalhamento de Despesas 
anexados à Lei Complementar nº 474 de 07 de dezembro de 
2021.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto 
entrará em vigor na data da assinatura.    

PREFEITURA DE ANÁPOLIS, 01 de julho de 2022 

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

VALDIVINO JOSE DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Economia

ELZA BARBOSA DE SOUSA
Diretora do Orçamento

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 428 DE 01 DE JULHO 
DE 2022

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO 
VIGENTE ORÇAMENTO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ANÁPOLIS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANÁPOLIS, no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 6º da Lei 
Complementar nº 474 de 07 de dezembro de 2021 e artigos 40, 
41, inciso I, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 
1964 – leis de meios em vigor

DECRETA:    

Art. 1º - Fica aberto no vigente orçamento da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ANÁPOLIS, um crédito suplementar no 
valor de R$ 57.728,79 (cinquenta e sete mil e setecentos e 
vinte e oito reais e setenta e nove centavos), para reforço das 
seguintes dotações orçamentárias:

 1429 - Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS   
08.243.0826.2935 - Manutenção do Programa Primeira 
Infância no SUAS - Criança Feliz 
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 
JURIDICA- Fonte: 229.507
             
       R$ 4.330,83

08.244.0820.2912 - Manutenção das Ações e Serviços da 
Proteção Social Básica 
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 
JURIDICA- Fonte: 229.510
                
    R$ 53.397,96

Total geral:                                         R$ 57.728,79 

 Art. 2º - O crédito aberto será financiado mediante superávit 
financeiro na fonte citada acima, apurado em balanço 
patrimonial do exercício anterior, como faculta a Lei nº 4.320 
de 17 de março de 1964 em seu art. 43, inciso I, no valor de 
R$ 57.728,79 (cinquenta e sete mil e setecentos e vinte e oito 
reais e setenta e nove centavos). 
 
Art. 3º - Em razão deste crédito, ficam automaticamente 
alterados e ajustados os Quadros de Detalhamento de Despesas 
anexados à Lei Complementar nº 474 de 07 de dezembro de 
2021.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto 
entrará em vigor na data da assinatura.    

PREFEITURA DE ANÁPOLIS, 01 de julho de 2022 

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

VALDIVINO JOSE DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Economia

ELZA BARBOSA DE SOUSA
Diretora do Orçamento
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DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 429 DE 01 DE JULHO 
DE 2022

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO 
VIGENTE ORÇAMENTO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ANÁPOLIS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANÁPOLIS, no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 6º da Lei 
Complementar nº 474 de 07 de dezembro de 2021 e artigos 40, 
41, inciso I, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 
1964 – leis de meios em vigor
DECRETA:    

 Art. 1º - Fica aberto no vigente orçamento da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS, um crédito 
suplementar no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para 
reforço das seguintes dotações orçamentárias, criando 
elemento de despesa em consonância com o art. 6º, inciso II, 
da Lei Complementar nº 474 de 07 de dezembro de 2021:
  
0238 - Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte 
e Cultura   
08.122.0400.2797 - Apoio Administrativo e Financeiro à 
SEMIS 
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS- Fonte: 100.000
                    R$ 2.000,00
 
Total geral:                                         R$ 2.000,00 

Art. 2º - O crédito aberto será financiado mediante recursos 
próprios com anulação parcial em igual quantia das seguintes 
dotações orçamentárias:
   
0238 - Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte 
e Cultura  
08.122.0400.2797 - Apoio Administrativo e Financeiro à 
SEMIS 
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES- 
Fonte: 100.000
                    R$ 2.000,00

Total geral:                                         R$ 2.000,00 

Art. 3º - Em razão deste crédito, ficam automaticamente 
alterados e ajustados os Quadros de Detalhamento de Despesas 
anexados à Lei Complementar nº 474 de 07 de dezembro de 
2021.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto 
entrará em vigor na data da assinatura.    

PREFEITURA DE ANÁPOLIS, 01 de julho de 2022 

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

VALDIVINO JOSE DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Economia

ELZA BARBOSA DE SOUSA
Diretora do Orçamento

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 430 DE 01 DE JULHO 
DE 2022

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO 
VIGENTE ORÇAMENTO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ANÁPOLIS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANÁPOLIS, no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 6º da Lei 
Complementar nº 474 de 07 de dezembro de 2021 e artigos 40, 
41, inciso I, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 
1964 – leis de meios em vigor
DECRETA:    

 
Art. 1º - Fica aberto no vigente orçamento da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ANÁPOLIS, um crédito suplementar 
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para reforço das 
seguintes dotações orçamentárias:

  1631 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor   
04.123.0400.2013 - Manutenção do PROCON 
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) - PESSOA 
JURÍDICA- Fonte: 100.000
                    R$ 6.000,00
 
Total geral:                                         R$ 6.000,00 

 
Art. 2º - O crédito aberto será financiado mediante recursos 
próprios com anulação parcial em igual quantia das seguintes 
dotações orçamentárias:
   
1631 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor  
04.123.0400.2013 - Manutenção do PROCON 
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES- Fonte: 100.000
                    R$ 6.000,00

Total geral:                                         R$ 6.000,00 

Art. 3º - Em razão deste crédito, ficam automaticamente 
alterados e ajustados os Quadros de Detalhamento de Despesas 
anexados à Lei Complementar nº 474 de 07 de dezembro de 
2021.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto 
entrará em vigor na data da assinatura.    

PREFEITURA DE ANÁPOLIS, 01 de julho de 2022 

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

VALDIVINO JOSE DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Economia

ELZA BARBOSA DE SOUSA
Diretora do Orçamento
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DECRETO Nº. 47.938, DE 18 DE JULHO DE 2022

“EXONERA RODOLFO VALENTINI 
COSTA CAVALCANTI MATRÍCULA Nº 
16333 DO CARGO EM COMISSÃO DE 
DIRETOR DE EVENTOS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E 
MODERNIZAÇÃO”.

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso dos poderes e 
atribuições legais, e, considerando o que consta do inciso III, 
Parágrafo único, Art. 17 da Lei Complementar nº 456, de 23 de 
dezembro de 2020, e suas alterações posteriores. 
DECRETA:

Art. 1º. Fica exonerado do cargo em comissão de Diretor de 
Eventos da Secretaria Municipal de Comunicação, Eventos 
e Modernização, RODOLFO VALENTINI COSTA 
CAVALCANTI.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DE ANÁPOLIS, em 18 de julho de 2022.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

ELIZANGELA FLÁVIA DA CRUZ CAVALCANTE
Secretária Municipal de Governo

 e Recursos Humanos – em exercício

DECRETO Nº. 47.939,   DE  18 DE JULHO DE 2022.

“EXONERA AS PESSOAS QUE 
MENCIONA DO CARGO EM COMISSÃO 
DE ASSESSOR GERAL II DO BANCO 
DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E 
RECURSOS HUMANOS”.

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso dos poderes e 
atribuições legais, e, considerando o que consta do § 2º, Art. 20 
da Lei Complementar nº 456, de 23 de dezembro de 2020, e suas 
alterações posteriores.
DECRETA:

Art. 1º. Ficam exoneradas, em 18 de julho de 2022, do cargo 
em comissão de Assessor Geral II do Banco de servidores 
comissionados da Secretaria Municipal de Governo e Recursos 
Humanos, as pessoas que menciona: 

ITEM NOME MATRÍCULA  nº
1 ALTAMIRO GIMENES JUNIOR 35733
2 MOISES ALEXANDER TORRES ARTEAGA 35835

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

PREFEITURA DE ANÁPOLIS, em 18 de julho de 2022.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

ELIZANGELA FLÁVIA DA CRUZ CAVALCANTE
Secretária Municipal de Governo

 e Recursos Humanos – em exercício

DECRETO Nº. 47.940,   DE 18 DE JULHO DE 2022.

“EXONERA BRUNO HENRIQUE 
VELASCO MATRÍCULA Nº 33140 DO CARGO 
EM COMISSÃO DE ASSESSOR GERAL I DO 
BANCO DE SERVIDORES COMISSIONADOS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E 
RECURSOS HUMANOS”.

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso dos poderes e atribuições 
legais, e, considerando o que consta do § 2º, Art. 20 da Lei 
Complementar nº 456, de 23 de dezembro de 2020, e suas 
alterações posteriores;
DECRETA:

Art. 1º. Fica exonerado, em 18 de julho de 2022, do cargo 
em comissão de Assessor Geral I do Banco de servidores 
comissionados da Secretaria Municipal de Governo e Recursos 
Humanos, BRUNO HENRIQUE VELASCO.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DE ANÁPOLIS, em 18 de julho de 2022.

Prefeito de Anápolis
ROBERTO NAVES E SIQUEIRA

Prefeito de Anápolis

ELIZANGELA FLÁVIA DA CRUZ CAVALCANTE
Secretária Municipal de Governo

 e Recursos Humanos – em exercício

DECRETO Nº.  47.941, DE 18 DE JULHO DE 2022

“NOMEIA EDUARDA CRISTINA 
RODRIGUES RAMOS CPF/MF Nº. 061.665.974-10 
PARA O CARGO EM COMISSÃO DE DIRETORA 
DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COMUNICAÇÃO, EVENTOS E MODERNIZAÇÃO”

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso dos poderes e atribuições 
legais, e, considerando o que consta do inciso III, Parágrafo único, 
Art. 17 da Lei Complementar nº 456, de 23 de dezembro de 2020, 
e alterações constantes da Lei Complementar nº 485, de 27 de 
dezembro de 2021, e suas alterações posteriores;
DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada para o cargo em comissão de Diretora de 
Eventos da Secretaria Municipal de Comunicação, Eventos e 
Modernização, EDUARDA CRISTINA RODRIGUES RAMOS.
Parágrafo único. A servidora, ora nomeada, deverá se apresentar 
na Gerência da Folha de Pagamentos da Diretoria de Recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de Governo e Recursos 
Humanos para efetuação de seu cadastro admissional, munida de 
documentação pessoal, antes de dar início ao exercício de suas 
funções.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DE ANÁPOLIS, em 18 de julho de 2022.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

ELIZANGELA FLÁVIA DA CRUZ CAVALCANTE
Secretária Municipal de Governo

 e Recursos Humanos – em exercício
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DECRETO Nº.  47.942, DE 18 DE JULHO DE 2022.

“NOMEIA MARIA DE FATIMA BORGES 
DA SILVA CPF/MF Nº. 335.951.271-53 PARA O 
CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR GERAL II 
DO BANCO DE SERVIDORES COMISSIONADOS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E 
RECURSOS HUMANOS”.

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso dos poderes e atribuições 
legais, e, considerando o que consta do § 2º, Art. 20 da Lei 
Complementar nº 456, de 23 de dezembro de 2020, e suas 
alterações posteriores.
CONSIDERANDO ainda as disposições constantes do inciso 
VIII, § 2º, Art. 23 da referida Lei Complementar nº 456, de 23 de 
dezembro de 2020.
DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada para o cargo em comissão de Assessor Geral 
II do Banco de servidores comissionados da Secretaria Municipal 
de Governo e Recursos Humanos, MARIA DE FATIMA 
BORGES DA SILVA.
Parágrafo único. A servidora, ora nomeada, deverá se apresentar 
na Gerência da Folha de Pagamentos da Diretoria de Recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de Governo e Recursos 
Humanos para efetuação de seu cadastro admissional, munida 
de documentação pessoal (descrita nos links: Declarações; 
documentos), antes de dar início ao exercício de suas funções.
Art. 2º. A servidora identificada no Art. 1º deste Decreto fica 
designada para exercer suas atividades no âmbito da Secretaria 
Municipal de Governo e Recursos Humanos.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DE ANÁPOLIS, em 18 de julho de 2022.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

ELIZANGELA FLÁVIA DA CRUZ CAVALCANTE
Secretária Municipal de Governo

 e Recursos Humanos – em exercício

DECRETO Nº. 47.943, DE 18 DE JULHO DE 2022

“EXONERA DANILVA ALVES TEIXEIRA 
MATRÍCULA Nº 33820 DO CARGO EM 
COMISSÃO DE OUVIDOR-CHEFE DA AGÊNCIA 
REGULADORA DO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS ”.

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso dos poderes e atribuições 
legais, e, considerando o que consta do inciso III, Art. 6º e Art. 
16 da Lei nº. 4.115, de 17 de março de 2021, e suas alterações 
posteriores.
DECRETA:

Art. 1º. Fica exonerada do cargo em comissão de Ouvidor-Chefe 
da Agência Reguladora do Município de Anápolis, DANILVA 
ALVES TEIXEIRA.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DE ANÁPOLIS, em 18 de julho de 2022.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

ELIZANGELA FLÁVIA DA CRUZ CAVALCANTE
Secretária Municipal de Governo

 e Recursos Humanos – em exercício

DECRETO Nº.  47.944, DE 18 DE JULHO DE 2022

“EXONERA MAX LANIO DE 
ALMEIDA – MATRÍCULA Nº 32968 
DO CARGO EM COMISSÃO DE 
GERENTE DO BANCO DE SERVIDORES 
COMISSIONADOS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE GOVERNO E RECURSOS 
HUMANOS”.

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso dos poderes e 
atribuições legais, e, considerando o que consta do § 2º, 
Art. 20 da Lei Complementar nº. 456, de 23 de dezembro 
de 2020, e suas alterações posteriores.
DECRETA:

Art. 1º. Fica exonerado do cargo em comissão de Gerente 
do Banco de servidores comissionados da Secretaria 
Municipal de Governo e Recursos Humanos, MAX 
LANIO DE ALMEIDA.

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

PREFEITURA DE ANÁPOLIS, em 18 de julho de 2022.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

ELIZANGELA FLÁVIA DA CRUZ CAVALCANTE
Secretária Municipal de Governo

 e Recursos Humanos – em exercício

DECRETO Nº. 47.945, DE 18 DE JULHO DE 2022

“NOMEIA MAX LÂNIO DE ALMEIDA 
CPF/MF Nº 835.779.711-34 PARA O CARGO 
EM COMISSÃO DE OUVIDOR-CHEFE DA 
AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO 
DE ANÁPOLIS ”.

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso dos poderes e 
atribuições legais, e, considerando o que consta do inciso 
III, Art. 6º e Art. 16 da Lei nº. 4.115, de 17 de março de 
2021, e suas alterações posteriores.
DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado para o cargo em comissão de 
Ouvidor-Chefe da Agência Reguladora do Município de 
Anápolis, MAX LÂNIO DE ALMEIDA.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 19 de julho 
de 2022.

PREFEITURA DE ANÁPOLIS, em 18 de julho de 2022.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

ELIZANGELA FLÁVIA DA CRUZ CAVALCANTE
Secretária Municipal de Governo

 e Recursos Humanos – em exercício
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DECRETO Nº.  47.946, DE 18 DE JULHO DE 2022.

“NOMEIA DANILVA ALVES TEIXEIRA 
CPF/MF Nº. 019.359.911-24 PARA O CARGO 
EM COMISSÃO DE GERENTE DO BANCO 
DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E 
RECURSOS HUMANOS”.

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso dos poderes e 
atribuições legais, e, considerando o que consta do § 2º, Art. 
20 da Lei Complementar nº. 456, de 23 de dezembro de 2020, 
e suas alterações posteriores.
DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada para o cargo em comissão de Gerente do 
Banco de servidores comissionados da Secretaria Municipal 
de Governo e Recursos Humanos, DANILVA ALVES 
TEIXEIRA.

Art. 2º. A servidora identificada no Art. 1º deste Decreto fica 
designada para exercer suas atividades no cargo de Gerente 
de Políticas de Emprego da Diretoria de Trabalho, Emprego 
e Renda da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, 
Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura, conforme consta 
da alínea b, inciso IV, Art. 13 da Lei Complementar nº. 456, de 
23 de dezembro de 2020, e suas alterações posteriores.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir de 19 de julho de 2022.

PREFEITURA DE ANÁPOLIS, em 18 de julho de 2022.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

ELIZANGELA FLÁVIA DA CRUZ CAVALCANTE
Secretária Municipal de Governo

 e Recursos Humanos – em exercício 

DECRETO N° 47.937, DE 18 DE JULHO DE 2022.

“DECLARA INEXIGÍVEL DE 
LICITAÇÃO NA FORMA QUE ESPECIFICA E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”  

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANÁPOLIS, no uso de 
suas atribuições legais e constitucionais, tendo em vista o que 
consta no Processo n º 000035022/2022.
CONSIDERANDO o teor da legislação inerente à matéria 
em especial a que trata da contratação de serviços, que no 
caso em tela implica na contratação de profissional do ramo 
artístico, cuja competição objetiva torna-se inviável;

CONSIDERANDO que o Processo está adequadamente 
instruído, com a fundamentação legal pertinente;

CONSIDERANDO que foram atendidas as premissas do art. 
26, II e III, da Lei n° 8666/93:
II – razão da escolha;
III- justificativa do preço.

CONSIDERANDO o Parecer nº 1157/2022, da lavra da 
Procuradoria Geral do Município.

D E C R E T A :

Art. 1º. Fica DECLARADO INEXIGÍVEL DE 
LICITAÇÃO, com fulcro no  artigo 25, inciso III da Lei 
8.666/93, a contratação da empresa Andraus Araújo de Lima,  
CNPJ 18.261.740/0001-47, para a apresentação do locutor 
e apresentador de shows e festivais Cuiabanno Lima, no IV 
ARRAIANA, com o valor do cachê de R$ 12.000,00 (doze  
mil reais).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS, em 18 de 
julho  de 2022.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

ANDREA FERREIRA LINS
Secretária Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura

DECRETO N° 47.936, DE 18 DE JULHO DE 2022.

“DECLARA INEXIGÍVEL DE 
LICITAÇÃO NA FORMA QUE ESPECIFICA E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”  

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANÁPOLIS, no uso de 
suas atribuições legais e constitucionais, tendo em vista o que 
consta no Processo n º 000035033/2022;

CONSIDERANDO o teor da legislação inerente à matéria 
em especial a que trata da contratação de serviços, que no 
caso em tela implica na contratação de profissional do ramo 
artístico, cuja competição objetiva torna-se inviável;

CONSIDERANDO que o Processo está adequadamente 
instruído, com a fundamentação legal pertinente;

CONSIDERANDO que foram atendidas as premissas do art. 
26, II e III, da Lei n° 8666/93:
II – razão da escolha;
III- justificativa do preço.
CONSIDERANDO o Parecer nº 1156/2022, da lavra da 
Procuradoria Geral do Município.
D E C R E T A :

Art. 1º. Fica DECLARADO INEXIGÍVEL DE 
LICITAÇÃO, com fulcro no  artigo 25, inciso III da Lei 
8.666/93, a contratação da empresa Dom Produções Artísticas e 
Comércio Ltda CNPJ 42.552.234/0001-91 para a apresentação 
do cantor Padre Marcos Rogério, no IV ARRAIANA, no valor 
de R$ 46.700,00 (quarenta e seis mil e setecentos reais).
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS, em 18 de 
julho de 2022.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

ANDREA FERREIRA LINS
Secretária Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura
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D E C R E T O Nº  47.942, DE 18  DE    JULHO  DE  
2022

HOMOLOGA A 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº     ,  
DE 18 DE JULHO DE 2022, DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
E RECURSOS HUMANOS.

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso de suas 
atribuições legais, e competências previstas na Lei 
Orgânica do Município, no artigo 15, c/c artigo 81, inciso 
IX, e com artigo 82, inciso I, alínea ‘i’, e

CONSIDERANDO a Lei 2.073/1992, que dispõe sobre 
o regime jurídico único dos servidores do Município de 
Anápolis, das autarquias e das fundações municipais, e 
suas alterações;

CONSIDERANDO a Lei 212/2009, que dispõe 
sobre a estruturação do plano de cargos e carreiras da 
Administração Direta e Indireta;

CONSIDERANDO a Lei 213/2009, que institui o plano 
de cargos e carreiras de pessoal dos profissionais da 
saúde;

CONSIDERANDO a Lei 211/2009, que institui o plano 
de carreira do magistério;

CONSIDERANDO a Lei 484/2021, que dispõe sobre 
os horários de funcionamento das unidades de saúde, 
a jornada de trabalho e apuração da frequência dos 
servidores públicos no âmbito da Secretaria de Saúde do 
Município de Anápolis e dá outras providências; e

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar o 
controle de frequência dos servidores e a competência da 
Secretaria Municipal de Recursos Humanos para fazê-lo,

DECRETA:

Art. 1º. Fica homologada a Instrução Normativa nº         , 
de  18 de julho de 2022, da Secretaria Municipal de Governo 
e Recursos Humanos, para que surta seus legais e jurídicos 
efeitos em todos os órgãos da administração direta e 
indireta do Município de Anápolis.

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

MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS, 18  DE JULHO DE 
2022.

FAZ PARTE DESTE DOCUMENTO O ANEXO_I: 
INSTRUÇÃO NORMATIVA     

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
PREFEITO DE ANÁPOLIS

DECRETO Nº 47.889,      DE  11      DE       JULHO      
DE      2022

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso de suas atribuições 
legais, , tendo em vista o que consta do Processo nº 21096, 
de 29/04/2022  e considerando o disposto no  Art. 40, § 
7º, da Constituição Federal , cumulado com o art. 48 e 
seguintes da Lei Complementar n° 457/2020, Parecer 
Jurídico nº 085/2022, lavrado pela Diretoria  Jurídica do 
Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais 
de Anápolis, Despacho nº 1.149/2022, do Procurador Geral 
do Município.
DECRETA:

Art.1º Conceder pensão por morte em favor de IEDA 
MARIA DOS SANTOS GONDIM,  inscrito (a) no CPF 
sob o nº 002.352.471–54, cônjuge, do (a) ex–servidor 
WILLIAM MUNIZ GONDIM, matrícula 195, inscrito (a) 
no CPF sob o nº 194.556.741-49, aposentado no cargo de 
Fiscal de Edificações ,Classe 4, Nível I, Referencia “F” e 
falecido (a) em 17 de abril de 2022. 

Parágrafo Único. A pensão de que se trata este artigo, 
deverá ser outorgado na forma do art. 52, da Lei 
Complementar nº 457/2020 sendo, de forma vitalícia para 
o cônjuge, conforme art. 53, inciso V, alínea “b”, item 6, da 
Lei Complementar Municipal nº 457/2020. 

Art. 2º Os proventos corresponderão a 60% (sessenta por 
cento) dos proventos de aposentadoria, correspondente ao 
total de R$ 5.641,97 (cinco mil, seiscentos e quarenta e um 
reais noventa e sete centavos)  calculados na modalidade 
do art. 52, da Lei Complementar nº 457/2020, composto 
por 50% do valor da cota familiar, R$ 4.701,64 (quatro 
mil, setecentos e um  reais e sessenta e quatro centavos), 
acrescidos de 10% do valor da cota por dependente, R$ 
940,33 (novecentos e quarenta reais e trinta e três centavos 
);
§1ºTendo em vista que o dependente não possui outra 
fonte formal de renda, o valor do pensionamento exige 
complementação para atingir o valor do salário mínimo 
vigente, conforme art. 40, § 7º da Constituição Federal, 
circunstância prejudicada face ao valor dos proventos 
apurados.

§2º A forma de reajuste dos proventos de pensão, deverá ser 
aplicada a regra trazida pelo art. 52, § 5°, da LC n°457/2020, 
majorando-se o benefício na mesma data e índice em que 
se alterar os benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de abril de 2022, 
nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 
457/2020.

PREFEITURA DE ANÁPOLIS, 11 de junho de 2022.  

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

ELIZANGELA FLÁVIA DA CRUZ CAVALCANTE
Secretária Municipal de Governo

 e Recursos Humanos – em exercício 
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DECRETO Nº 47.890,      DE       11     DE    JULHO      
DE        2022

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que consta do Processo nº 9506, 
de 04/03/2022  e considerando o disposto no  Art. 40, § 
7º, da Constituição Federal , cumulado com o art. 48 e 
seguintes da Lei Complementar n° 457/2020, Parecer 
Jurídico nº 078/2022, lavrado pela Diretoria  Jurídica do 
Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais 
de Anápolis, Despacho nº 1.396/2022, do Procurador Geral 
do Município.
DECRETA:

Art.1º Conceder pensão por morte em favor de MARIA 
DE LOURDES PEREIRA,  inscrito (a) no CPF sob 
o nº 413.111.751–72, cônjuge , do (a) ex–servidor (a) 
REVANILDO NICEIAS PEREIRA, matrícula 287, inscrito 
(a) no CPF sob o nº 323.606.221-53, ocupante do cargo de 
Motorista ,Classe 2, Nível I, Referencia “F” e falecido (a) 
em 21 de fevereiro de 2022. 

Parágrafo Único. A pensão de que se trata este artigo, 
deverá ser outorgado na forma do art. 52, da Lei 
Complementar nº 457/2020 sendo, de forma vitalícia para 
o cônjuge, conforme art. 53, inciso V, alínea “b”, item 6, da 
Lei Complementar Municipal nº 457/2020. 

Art. 2º Os proventos corresponderão a 60% (sessenta por 
cento) dos proventos de aposentadoria, correspondente ao 
total de R$ 1.503,48 (um mil, quinhentos e três reais  e 
quarenta e oito centavos)  calculados na modalidade do art. 
52, da Lei Complementar nº 457/2020, composto por 50% 
do valor da cota familiar, R$ 1.252,90 (um mil, duzentos 
e cinquenta e dois reais noventa centavos), acrescidos de 
10% do valor da cota por dependente, R$ 250,58 (duzentos 
e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos );

§1ºTendo em vista que o dependente não possui outra 
fonte formal de renda, o valor do pensionamento exige 
complementação para atingir o valor do salário mínimo 
vigente, conforme art. 40, § 7º da Constituição Federal.

§2º A forma de reajuste dos proventos de pensão, deverá 
ser aplicada a regra trazida pelo art. 52, § 5°, da LC 
n°457/2020, majorando-se o benefício na mesma data e 
índice em que se alterar os benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de fevereiro de 
2022, nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar 
nº 457/2020.

PREFEITURA DE ANÁPOLIS, 11 de julho de 2022.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

ELIZANGELA FLÁVIA DA CRUZ CAVALCANTE
Secretária Municipal de Governo

 e Recursos Humanos – em exercício 

DECRETO Nº  47.891,      DE       11   DE     JULHO      
DE      2022

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso de suas atribuições 
legais, , tendo em vista o que consta do Processo nº 18219, 
de 18/04/2022  e considerando o disposto no  Art. 40, § 
7º, da Constituição Federal , cumulado com o art. 48 e 
seguintes da Lei Complementar n° 457/2020, Parecer 
Jurídico nº 079/2022, lavrado pela Diretoria  Jurídica do 
Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais 
de Anápolis, Despacho nº 1.392/2022, do Procurador Geral 
do Município.
DECRETA:

Art.1º Conceder pensão por morte em favor de IRAIDES 
GOMES DE MEDEIROS,  inscrito (a) no CPF sob o nº 
642.057.461–72, cônjuge , do (a) ex–servidor BENEDITO 
VARGAS DO NASCIMENTO, matrícula 60369, inscrito 
(a) no CPF sob o nº 165.545.661-04, aposentado (a) no 
cargo de Vigia, Classe 1, Nível I, Referencia “C” e falecido 
(a) em 31 de março de 2022. 

Parágrafo Único. A pensão de que se trata este artigo, 
deverá ser outorgado na forma do art. 52, da Lei 
Complementar nº 457/2020 sendo, de forma vitalícia para 
o cônjuge, conforme art. 53, inciso V, alínea “b”, item 6, da 
Lei Complementar Municipal nº 457/2020.
 
Art. 2º Os proventos corresponderão a 60% (sessenta por 
cento) dos proventos de aposentadoria, correspondente ao 
total de R$ 727,20 (setecentos e vinte e sete reais vinte 
centavos)  calculados na modalidade do art. 52, da Lei 
Complementar nº 457/2020, composto por 50% do valor da 
cota familiar, R$ 606,00 (seiscentos e seis reais), acrescidos 
de 10% do valor da cota por dependente, R$ 121,20 (cento 
e vinte e um reais e vinte centavos );

§1ºTendo em vista que o dependente possui outra fonte 
formal de renda, o valor do pensionamento não exige 
complementação para atingir o valor do salário mínimo 
vigente, conforme art. 40, § 7º da Constituição Federal.

§2º A forma de reajuste dos proventos de pensão, deverá 
ser aplicada a regra trazida pelo art. 52, § 5°, da LC 
n°457/2020, majorando-se o benefício na mesma data e 
índice em que se alterar os benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de março de 2022, 
nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 
457/2020.

PREFEITURA DE ANÁPOLIS, 11 de julho de 2022.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

ELIZANGELA FLÁVIA DA CRUZ CAVALCANTE
Secretária Municipal de Governo

 e Recursos Humanos – em exercício 
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DECRETO Nº  47.899,     DE    13    DE      JULHO    DE      2022

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que consta do Processo nº 000011012, de 
14/03/2022. Em conformidade do art. 40, § 1º, inciso III, alínea 
“a”, da Constituição Federal,  em consonância com o art. 38 da Lei 
Complementar nº 457/2020, Parecer Jurídico nº 091/2022, emitido 
pela Diretoria do Instituto de Seguridade Social dos Servidores 
Municipais de Anápolis, com aquiescência da Procuradora Geral 
do Município, Despacho nº 1.150/2022.
DECRETA:

Art. 1º Fica o(a) servidor (a) OSVALDO RODRIGUES 
DAMASCENA, matrícula nº 11316, CPF nº 121.865.031-15, 
ocupante do cargo efetivo de Agente de Combate ás Endemias,  
Nível Auxiliar em Saúde Epidemiológica, Referência E, do quadro 
de pessoal desta municipalidade, aposentado (a) no serviço público 
municipal, na modalidade de jubilação voluntaria, mediante 
regra geral prevista no Art. 40, § 1º, inciso III, alínea “ a”,  da 
Constituição Federal, ( com redação anterior a vigência  da Emenda 
Constitucional  nº 103, de 12 de novembro de 2019).
Art. 2º Os proventos serão referentes a 42 (quarenta e dois) anos, 
07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias, de contribuição, calculados 
na forma do § 3º, do art. 40 da Constituição Federal, fixados em 
R$ 1.951,10 (um mil, novecentos e cinquenta e um reais e dez 
centavos) mensais, consoante Memória de Cálculo.
§1º No cálculo dos proventos foi considerada a média 
aritmética simples do salário de contribuição do (a) servidor (a), 
correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todos o período 
contributivo desde julho de 1994, aplicando – se sobre esta média 
a integralidade de tempo de contribuição.
§2º Quanto ao critério de revisão dos proventos de aposentadoria 
ora em analise, contida no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, 
cumulado com o parágrafo único do art. 36 da LC n° 077/2003, o 
reajuste se dará na mesma data e no mesmo índice da majoração 
dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DE ANÁPOLIS, 13 de julho de 2022.
    

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

ELIZANGELA FLÁVIA DA CRUZ CAVALCANTE
Secretária Municipal de Governo

 e Recursos Humanos – em exercício 

DECRETO Nº  47.900,    DE      13     DE     JULHO   DE         
2022

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que consta do Processo nº 000012377, de 
21/03/2022. Em conformidade do art. 40, § 1º, inciso III, alínea 
“b”, da Constituição Federal,  em consonância com o art. 38 da 
Lei Complementar nº 457/2020, Jurídico nº 088/2022, emitido 
pela Diretoria do Instituto de Seguridade Social dos Servidores 
Municipais de Anápolis, com aquiescência da Procuradora Geral 
do Município, Despacho nº 1.264/2022.

DECRETA:

Art. 1º Fica o(a) servidor (a) SERGIO CARRIE PIMENTEL 
GOMES, matrícula nº 9622, CPF nº 296.901.537-49, ocupante 
do cargo efetivo de Agente Administrativo, Classe 3, Nível 
I, Referência B, do quadro de pessoal desta municipalidade, 
aposentado (a) no serviço público municipal, na modalidade de 
jubilação voluntaria por idade, mediante regra geral prevista no 
Art. 40, § 1º, inciso III, alínea “ b”,  da Constituição Federal, ( com 
redação anterior a vigência  da Emenda Constitucional  nº 103, de 
12 de novembro de 2019).
Art. 2º Os proventos serão referentes a 17 (dezessete) anos, 03 

(três) meses e 25 (vinte e cinco) dias, de contribuição, calculados 
na forma do § 3º, do art. 40 da Constituição Federal, fixados em 
R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais) mensais, consoante 
Memória de Cálculo.
§1º No cálculo dos proventos foi considerada a média 
aritmética simples do salário de contribuição do (a) servidor (a), 
correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todos o período                    
contributivo desde julho de 1994, aplicando – se sobre esta média 
a proporcionalidade de tempo de contribuição.
§2º Quanto ao critério de revisão dos proventos de aposentadoria 
ora em analise, contida no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, 
cumulado com o parágrafo único do art. 36 da LC n° 077/2003, o 
reajuste se dará na mesma data e no mesmo índice da majoração 
dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DE ANÁPOLIS, 13 de julho de 2022.
    

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

ELIZANGELA FLÁVIA DA CRUZ CAVALCANTE
Secretária Municipal de Governo

 e Recursos Humanos – em exercício 

DECRETO Nº  47.901,     DE    13    DE     JULHO     DE         
2022

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que consta do Processo nº 000017108, de 
11/04/2022. Em conformidade do art. 40, § 1º, inciso III, alínea 
“b”, da Constituição Federal,  em consonância com o art. 38 da Lei 
Complementar nº 457/2020, Parecer Jurídico nº 087/2022, emitido 
pela Diretoria do Instituto de Seguridade Social dos Servidores 
Municipais de Anápolis, com aquiescência da Procuradora Geral 
do Município, Despacho nº 1.175/2022.
DECRETA:

Art. 1º Fica o(a) servidor (a)  ROSA MARIA DOS SANTOS, 
matrícula nº 7142, CPF nº 246.613.921-91, ocupante do cargo 
efetivo de Auxiliar de Serviços de Higiene e Alimentação, Classe 1, 
Nível I, Referência C, do quadro de pessoal desta municipalidade, 
aposentado (a) no serviço público municipal, na modalidade de 
jubilação voluntaria por idade, mediante regra geral prevista no 
Art. 40, § 1º, inciso III, alínea “ b”,  da Constituição Federal, ( com 
redação anterior a vigência  da Emenda Constitucional  nº 103, de 
12 de novembro de 2019).
Art. 2º Os proventos serão referentes a 20 (vinte) anos, 02 (dois) 
meses e 29 (vinte e nove) dias, de contribuição, calculados na 
forma do § 3º, do art. 40 da Constituição Federal, fixados em 
R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais) mensais, consoante 
Memória de Cálculo.
§1º No cálculo dos proventos foi considerada a média 
aritmética simples do salário de contribuição do (a) servidor (a), 
correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todos o período                    
contributivo desde julho de 1994, aplicando – se sobre esta média 
a proporcionalidade de tempo de contribuição.
§2º Quanto ao critério de revisão dos proventos de aposentadoria 
ora em analise, contida no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, 
cumulado com o parágrafo único do art. 36 da LC n° 077/2003, o 
reajuste se dará na mesma data e no mesmo índice da majoração 
dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DE ANÁPOLIS, 13 de julho de 2022.
    

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

ELIZANGELA FLÁVIA DA CRUZ CAVALCANTE
Secretária Municipal de Governo

 e Recursos Humanos – em exercício 
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DECRETO Nº   47.902,     DE    13      DE      JULHO    DE        
2022

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que consta dos Processos nº 13474, de 
24/03/2022 e considerando o disposto no Art. 40, § 7º, inciso 
II, da Constituição Federal, (na redação anterior a Emenda 
Constitucional n° 103/2019, cumulado com o art. 48 e seguintes da 
Lei Complementar nº 457 de 2020 e Parecer Jurídico nº 069/2022, 
lavrados pela Diretoria Jurídica do Instituto de Seguridade Social 
dos Servidores Municipais de Anápolis, Despacho nº 1.369/2022, 
do Procurador Geral do Município.
DECRETA:

Art.1º Conceder pensão por morte em favor de LEANDRA 
GARCIA CARDOSO, inscrito (a) no CPF sob o nº 426.662.951-
68, companheiro (a) do (a) ex–servidor(a) JOSUE PARREIRA DA 
SILVA, matrícula 3517, inscrito (a) no CPF sob o nº 044.795.561-
68, aposentado(a) do cargo de Professor, Nível III, Referencia “D” 
e falecido(a) em 12 de julho de 2020.
Parágrafo único. A pensão de que se trata este artigo, deverá ser 
outorgado na forma do art. 9, da Lei Complementar nº 077/2003, 
sendo, de forma vitalícia para o(a) companheiro(a), conforme 
art. 9, inciso I, alínea “b”, da Lei Complementar Municipal nº 
077/2003. 
Art. 2ºOs proventos corresponderão ao total deR$ 5.535,21 (cinco 
mil, quinhentos e  trinta e cinco reais e vinte e um centavos)
e calculados na forma do art. 40, § 7º, inciso I, da Constituição 
Federal.
§1º A forma de reajuste deverá ser aplicada em consonância 
comArt. 40, § 8º da Constituição Federal, cumulado com o 
parágrafo único do art.36 da Lei Complementar n° 077/2003, 
majorando-se na mesma data e índice em que se alterarem os 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
Art. 3ºEste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 24 de março de 2022, nos termos do 
art. 42, inciso II, e 44, §§ 3º e 4º, ambos, da Lei Complementar nº 
077/2003.
   
            PREFEITURA DE ANÁPOLIS, 13 de julho de 2022.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

ELIZANGELA FLÁVIA DA CRUZ CAVALCANTE
Secretária Municipal de Governo

 e Recursos Humanos – em exercício 

DECRETO Nº  47.903, 14 DE JULHO DE 2022

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que consta dos Processos nº 000017251, 
de 12/04/2022 e considerando o disposto no Art. 40, § 7º, inciso 
I, da Constituição Federal, (na redação anterior a Emenda 
Constitucional n° 103/2019, cumulado com o art. 48 e seguintes da 
Lei Complementar nº 457 de 2020 e Parecer Jurídico nº 092/2022, 
lavrados pela Diretoria Jurídica do Instituto de Seguridade Social 
dos Servidores Municipais de Anápolis, Despacho nº 1.289/2022, 
do Procurador Geral do Município.
DECRETA:
Art.1º Conceder pensão por morte em favor de JOSÉ  JOAQUIM 
ALVES, inscrito (a) no CPF sob o nº 387.277.571-53, 
companheiro(a) da (o) ex–servidor(a) RITA DE CASTRO ALVES, 
matrícula 1579, inscrito (a) no CPF sob o nº 310.612.811-91, 
aposentado(a) do cargo de Auxiliar de Obras e Serviços, Classe 1,  
Nível I, Referencia “F” e falecido em 22 de maio de 2019.

Parágrafo único. A pensão de que se trata este artigo, deverá ser 
outorgado na forma do art. 9, da Lei Complementar nº 077/2003, 
sendo, de forma vitalícia para o(a) companheiro(a), conforme 
art. 9, inciso I, alínea “b”,  da Lei Complementar Municipal nº 
077/2003. 
Art. 2º Os proventos corresponderão ao total deR$ 1.342,30 
(um mil, trezentos e  quarenta e dois reais e trinta centavos)
e calculados na forma do art. 40, § 7º, inciso I,  da Constituição 
Federal .
§1º A forma de reajuste deverá ser aplicada em consonância 
comArt. 40, § 8º da Constituição Federal, cumulado com o 
parágrafo único do art.36 da Lei Complementar n° 077/2003, 
majorando-se na mesma data e índice em que se alterarem os 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 12 de abril de 2022, nos termos do art. 
42, inciso II, e 44, §§ 3º e 4º, ambos da Lei Complementar nº 
077/2003.

PREFEITURA DE ANÁPOLIS, 14 de julho de 2022.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

ELIZANGELA FLÁVIA DA CRUZ CAVALCANTE
Secretária Municipal de Governo

 e Recursos Humanos – em exercício 

DECRETO Nº 47.906, DE 14 DE JULHO DE 2022

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso de suas atribuições 
legais, , tendo em vista o que consta do Processo nº 000028062, 
de 01/06/2022  e considerando o disposto no  Art. 40, § 7º, da 
Constituição Federal , cumulado com o art. 48 e seguintes da 
Lei Complementar n° 457/2020, Parecer Jurídico nº 095/2022, 
lavrado pela Diretoria  Jurídica do Instituto de Seguridade Social 
dos Servidores Municipais de Anápolis, Despacho nº 1.070/2022, 
do Procurador Geral do Município.
DECRETA:

Art.1º Conceder pensão por morte em favor de MARIA 
BRIGIDA GONÇALVES DE ARAUJO,  inscrito (a) no CPF sob 
o nº 391.960.541–15, cônjuge , do (a) ex–servidor(a) MANOEL 
JOVINO DE ARAUJO, matrícula 1523, inscrito (a) no CPF sob 
o nº 219.096.951-49, aposentado (a)  no cargo efetivo de Auxiliar 
de Obras e Serviços, Classe 1, Nível I, Referencia “F” e falecido 
(a) em 28 de maio de 2022. 
Parágrafo Único. A pensão de que se trata este artigo, deverá 
ser outorgado na forma do art. 53, da Lei Complementar nº 
457/2020 sendo, de forma vitalícia para o cônjuge, conforme art. 
53, inciso V, alínea “b”, item 6, da Lei Complementar Municipal 
nº 457/2020. 
    Art. 2º Os proventos corresponderão a 60% (sessenta por cento) 
dos proventos de aposentadoria, correspondente ao total de R$ 
1.735.38 (um mil, setecentos e trinta e cinco reais e trinta e 
oito centavos)  calculados na modalidade do art. 52, da Lei 
Complementar nº 457/2020, composto por 50% do valor da cota 
familiar, R$ 1.446,15 (um mil,  quatrocentos e quarenta e seis 
reais e quinze centavos), acrescidos de 10% do valor da cota por 
dependente, R$ 289,23 (duzentos e oitenta e nove  reais e vinte e 
três centavos );
§1ºTendo em vista que o dependente possui outra fonte formal de 
renda, o valor do pensionamento não exige complementação para 
atingir o valor do salário mínimo vigente, conforme art. 40, § 7º 
da Constituição Federal.
§2º A forma de reajuste dos proventos de pensão, deverá ser 
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aplicada a regra trazida pelo art. 52, § 5°, da LC n°457/2020, 
majorando-se o benefício na mesma data e índice em que se alterar 
os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 28 de maio de 2022, nos termos do art. 
48, inciso I, da Lei Complementar nº 457/2020.
PREFEITURA DE ANÁPOLIS, 14 de julho de 2022 

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

ELIZANGELA FLÁVIA DA CRUZ CAVALCANTE
Secretária Municipal de Governo

 e Recursos Humanos – em exercício 

DECRETO Nº  47.907, DE 14 DE JULHO DE 2022

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso de suas atribuições 
legais, , tendo em vista o que consta do Processo nº 25142, 
de 20/05/2022  e considerando o disposto no  Art. 40, § 7º, da 
Constituição Federal , cumulado com o art. 48 e seguintes da 
Lei Complementar n° 457/2020, Parecer Jurídico nº 086/2022, 
lavrado pela Diretoria  Jurídica do Instituto de Seguridade Social 
dos Servidores Municipais de Anápolis, Despacho nº 1.169/2022, 
do Procurador Geral do Município.
DECRETA:

Art.1º Conceder pensão por morte em favor de GILBERTO 
VIEIRA DA SILVA,  inscrito (a) no CPF sob o nº 136.013.001–25, 
cônjuge , do (a) ex–servidor(a) MARIA  LUIZA DE SOUZA DA 
SILVA, matrícula 7586, inscrito (a) no CPF sob o nº 235.975.931-
00, aposentado (a) no cargo de Professor, Nível IV, Referencia 
“B” e falecido (a) em 09 de maio de 2022. 
Parágrafo Único. A pensão de que se trata este artigo, deverá 
ser outorgado na forma do art. 53, da Lei Complementar nº 
457/2020 sendo, de forma vitalícia para o cônjuge, conforme art. 
53, inciso V, alínea “b”, item 6, da Lei Complementar Municipal 
nº 457/2020. 
Art. 2º Os proventos corresponderão a 60% (sessenta por cento) 
dos proventos de aposentadoria, correspondente ao total de R$ 
944.69 (novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e 
nove centavos)  calculados na modalidade do art. 52, da Lei 
Complementar nº 457/2020, composto por 50% do valor da 
cota familiar, R$ 787,24 (setecentos e oitenta e sete  reais e 
vinte e quatro centavos), acrescidos de 10% do valor da cota por 
dependente, R$ 157,45 (cento e cinquenta e sete  reais e quarenta 
e cinco centavos );
§1ºTendo em vista que o dependente não possui outra fonte formal 
de renda, o valor do pensionamento exige complementação para 
atingir o valor do salário mínimo vigente, conforme art. 40, § 7º 
da Constituição Federal.
§2º A forma de reajuste dos proventos de pensão, deverá ser 
aplicada a regra trazida pelo art. 52, § 5°, da LC n°457/2020, 
majorando-se o benefício na mesma data e índice em que se alterar 
os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 09 de maio de 2022, nos termos do art. 
48, inciso I, da Lei Complementar nº 457/2020.PREFEITURA 
DE ANÁPOLIS, 14 de julho de 2022.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

ELIZANGELA FLÁVIA DA CRUZ CAVALCANTE
Secretária Municipal de Governo

 e Recursos Humanos – em exercício 

EDITAL 025/2022 DE COMUNICAÇÃO DO C.M.C.- 
SME.

O Conselho Municipal de Contribuintes, no uso de 
suas atribuições, informa aos interessados a Pauta de 
Julgamento de Segunda Instância Administrativa, a 
realizar-se dia 21/07/2022, a partir das 10:00 horas, na 
sala de reuniões da Secretaria Municipal de Economia 
no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de 
Anápolis, localizada na Avenida Brasil, Nº 200 - Centro, 
Nesta Comarca de Anápolis – GO, do(s) processo(s) abaixo 
relacionados(s):

 Recurso Voluntário - Processo(s): 000032783/2020 
 Matéria......: ISENÇÃO TRIBUTÁRIA
 Recorrente:  FUNDAÇÃO JAMES FANSTONE
 Recorrido..:  MUNICIPIO DE ANÁPOLIS      
 Relator(a)..: CONSELHEIRA AMANDA ISAIAS NAVES
 Voto divergente: CONSELHEIRA VALESKA ROSA DE 
PAIVA

 Recurso Voluntário - Processo(s): 000017146/2013  
 Matéria......: AUTO DE INFRAÇÃO DE ISS
 Recorrente: LEIA UBALDINO VERISSIMO
 Recorrido..: MUNICIPIO DE ANAPOLIS    
 Relator(a..): CONSELHEIRO WASHINGTON JOÃO DE 
SOUSA PACHECO
 
Conselho Municipal de Contribuintes de Anápolis, 
Instância Superior Administrativa - SME, aos 18 de julho 
de 2022.
                                                   

SANDRA JORDÃO DE ARRUDA
Secretária do C.M.C.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 – 
MEU LOTE, MINHA HISTÓRIA

O MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS, por meio da Secretaria 
Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, com 
observância das disposições da Lei Complementar Municipal 
nº 493, de 19 de maio de 2022, pelos demais normativos 
aplicáveis, e por intermédio da Comissão de Seleção e 
Avaliação constituída pela Portaria nº 66 de 15 de julho de 
2022, torna público o presente Edital de Chamamento Público 
visando à seleção de beneficiários para o recebimento de 
doação de lotes, no quantitativo de 2.800 (dois e oitocentos). 
Os lotes serão sorteados de acordo com a classificação dos 
beneficiários, pelo Programa Social de Habitação Popular 
“Meu Lote, Minha História”, desde que atendidos os critérios 
e as condições estabelecidas nesse instrumento. A doação dos 
lotes em questão se dará em estrita observância à Lei Federal 
nº 8.666/93.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O objeto do presente chamamento público é a seleção de 
beneficiários aptos ao recebimento da doação de lotes, para 
posterior edificação e habitação, a encargo do beneficiário, pelo 
Programa “Meu Lote, Minha História”, mediante a assinatura 
de Termo de Compromisso e concessão de Autorização de 
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Construção, na forma da Lei Complementar Municipal nº 493, 
de 19 de maio de 2022.
1.2 Fica estabelecido o quantitativo de 2.800 (dois mil 
e oitocentos) lotes a serem doados pelo Programa “Meu 
Lote, Minha História”, aos candidatos que atendam as 
condições exigidas neste instrumento, observados a ordem de 
classificação, o sorteio das unidades de lotes por regiões e a 
realização da visita técnica.
1.3 A seleção será de abrangência municipal, sendo vedada 
a participação daqueles que não residirem no Município ao 
tempo da realização da inscrição, observado o subitem 6.1, 
inciso V.
1.4 O procedimento de seleção reger-se-á pelas disposições 
da Lei Complementar Municipal nº 493, de 19 de maio de 
2022, da Lei Municipal nº 4.056, de 26 de dezembro de 
2019 (Sistema Único de Assistência Social do Município de 
Anápolis/GO), e das Leis Federais nº 10.741, de 1º de outubro 
de 2003 (Estatuto do Idoso), nº 13.146, de 6 de julho de 2015 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência) e nº 8.069 , de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), por 
este edital e seus anexos, e pelas demais normas aplicáveis ao 
Programa “Meu Lote, Minha História”, inclusive as adstritas 
à regulamentação interna, ficando, portanto, os beneficiários 
subordinados a referidos diplomas legais.
1.5 As inscrições serão recebidas, nas condições previstas 
nesse edital, implicando desde logo, o conhecimento prévio 
e a aceitação pelos interessados das condições estabelecidas 
no inteiro teor do edital e de seus anexos, não podendo os 
inscritos, posteriormente, sob qualquer hipótese, alegarem 
desconhecimento.
1.6 É de exclusiva responsabilidade dos candidatos a 
observância dos prazos estabelecidos no presente Edital, bem 
como o acompanhamento de eventuais alterações.
1.7 O responsável pela inscrição, o beneficiário e/ou seu 
responsável ou representante legal responderão legalmente 
pela veracidade e autenticidade de todas as informações 
pelos mesmos prestadas para fins de participação na presente 
seleção.
1.8 Os horários estabelecidos nesse Edital referem-se aos 
horários oficiais de Brasília-DF.

2. DO QUANTITATIVO DE LOTES
Lotes para 
ampla con-
corrência

Lotes reservados para 
candidatos idosos 
(3%, conforme ar-
tigo 38, I, da Lei nº 
10.741/03)

Lotes reservados 
para candidatos 
com deficiência 
(3%, conforme 
artigo 32, I, da Lei 
13.146/15)

Total

2.632 84 84 2.800

3. DO QUANTITATIVO DE LOTES DESTINADOS AOS 
IDOSOS E AOS DEFICIENTES
3.1 Ao idoso, titular da inscrição, com idade igual ou superior 
a 60 (sessenta) anos, será reservado o quantitativo de 3% 
(três por cento) do total dos lotes habitacionais, conforme 
estabelece o artigo 38, inciso I, da Lei Federal nº 10.741/03.
3.2 Serão reservados 3% (três por cento) dos lotes habitacionais 
à pessoa com deficiência (PCD) ou para a família de que faça 
parte a pessoa com deficiência, de acordo com o artigo 32, 
inciso I, da Lei Federal nº 13.146/15.
3.2.1 Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

3.2.2 A comprovação da deficiência alegada se dará mediante 
o upload de laudo médico, atualizado, com data máxima de 12 
(meses) de expedição, no momento da inscrição, o qual deverá 
conter a Classificação Internacional de Doenças (CID).
3.3 Os idosos e deficientes não classificados dentro do número 
de vagas destinadas à reserva legal passarão a integrar a lista 
de classificação relativa à ampla concorrência, conforme os 
seus critérios de enquadramento.

4. DA SELEÇÃO
4.1 A inscrição na presente seleção não gera automaticamente 
o direito ao recebimento em doação de lote, para fins de 
edificação e habitação.
 4.2 A seleção dos beneficiários será realizada em 3 (três) 
etapas classificatórias e eliminatórias, conforme descrito a 
seguir:

PRIMEIRA ETAPA
Preenchimento do formulário de inscrição 
via internet, através do site: www.anapolis.
go.gov.br/meuloteminhahistoria 

SEGUNDA ETAPA
Envio, pelos habilitados na primeira etapa, 
de documentos por Upload por meio do nú-
mero de protocolo gerado na inscrição 

TERCEIRA ETAPA Realização de visitas técnicas para conferên-
cia de documentos e informações.

4.3 A inclusão de beneficiários selecionados em instância final 
dentro do Programa “Meu Lote, Minha História” sujeitar-se-á 
tanto ao cumprimento de todas as etapas do processo seletivo 
pelo interessado, quanto à disponibilidade de lotes.
4.4 O resultado de todas as etapas da seleção será publicado 
no Diário Oficial do Município.

5. DO CRONOGRAMA
DATAS/PERÍODOS DESCRIÇÃO DA ETAPA
18/07/2022 Publicação do Edital;

19/07/2022 a 16/09/2022 Primeira Etapa - Preenchimento do formulário 
de inscrição;

17/09/2022 a 17/10/2022
Filtro - Análise das informações prestadas no 
formulário de inscrição, com eliminação dos 
candidatos que não preencham os requisitos 
deste Edital;

17/10/2022 Publicação do resultado preliminar da Primeira 
Etapa no Diário Oficial;

18/10/2022 a 24/10/2022 Prazo para interposição de recurso contra o 
resultado preliminar da Primeira Etapa;

25/10/2022 a 18/11/2022 Prazo para análise dos recursos interpostos;

18/11/2022

Publicação do resultado final da Primeira 
Etapa no Diário Oficial – lista dos candidatos 
habilitados ao upload de documentos de que 
trata a Segunda Etapa acesso ao portal por meio 
do protocolo de inscrição;

21/11/2022 a 16/12/2022
Segunda Etapa - Envio de documentos por 
upload por meio do acesso ao portal www.
anapolis.go.gov.br/meuloteminhahistoria;

19/12/2022 a 10/02/2023 Análise dos documentos enviados pelos 
candidatos;

17/09/2022 a 10/02/2023 Cruzamento de dados através dos sistemas 
disponíveis ao Poder Público;

17/02/2023 Publicação do resultado preliminar da Segunda 
Etapa no Diário Oficial – lista de habilitados;

20/02/2023 a 24/02/2023 Prazo para interposição de recurso contra o 
resultado preliminar da Segunda Etapa;

27/02/2023 a 20/03/2023 Prazo para análise dos recursos interpostos;

21/03/2023
Publicação do resultado final da Segunda 
Etapa no Diário Oficial – lista com número 
da classificação dos candidatos habilitados ao 
recebimento das visitas técnicas;
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A partir de 27/03/2023 Terceira Etapa – Início da Realização das 
Visitas Técnicas

5.1 Os prazos de que trata o presente cronograma, poderão ser 
alterados/prorrogados a qualquer tempo, bastando, para todos 
os efeitos legais, sua comunicação publicada no Diário Oficial 
do Município.
5.2 A Administração Pública se reserva ao direito de proceder 
ao cruzamento dos dados informados pelos candidatos 
e aqueles constantes no banco de dados disponíveis ao 
Poder Público ou aqueles constantes no banco de dados das 
instituições oficiadas pela Administração, durante o período 
17/09/2022 (data de início do filtro) a 10/02/2023 (data final da 
análise de documentos da segunda etapa), podendo, quando e/
ou se for identificado o descumprimento de qualquer requisito 
deste Edital, o(a) candidato(a) ser desclassificado a qualquer 
tempo nesse interregno.
5.3 Observada a ordem classificatória, após o final da Segunda 
Etapa, a Administração promoverá o sorteio das unidades de 
lotes por região, sendo que, se na fase de realização das visitas 
técnicas for constatada qualquer causa de desclassificação do 
candidato, o lote anteriormente sorteado voltará ao banco de 
dados para futura destinação.
5.4 As visitas técnicas poderão ser realizadas a qualquer 
tempo, a partir da data estabelecida no cronograma.
5.5 Havendo desclassificação na fase de realização das 
visitas técnicas, será aberto o prazo de 07 (sete) dias corridos, 
contados da data de sua realização, para a interposição de 
recurso. Após, a Comissão de Avaliação e Seleção terá o prazo 
de 30 (trinta) dias para análise e resposta. 

6. DAS INSCRIÇÕES:
6.1 Poderá se inscrever para seleção pública e adesão ao 
Programa Social de Habitação Popular “Meu Lote, Minha 
História” de que trata o presente edital, o interessado que se 
enquadrar nas seguintes condições: 
I- Possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
II- Possuir renda familiar1 mensal bruta mínima de zero, e 
máxima de um salário-mínimo e meio;
III- O inscrito ou qualquer membro maior de 18 (dezoito) 
anos do grupo familiar2 não poderá ter sido beneficiado 
anteriormente em Programas Habitacionais e no Programa 
Minha Casa Minha Vida, de qualquer município do País;
IV- O inscrito ou qualquer membro do grupo familiar, 
maior de 18 (dezoito) anos, não poderá, nos 12 doze meses 
que antecedem a data de início da inscrição, ser ou ter sido 
detentor de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro 
de Habitação e nem proprietário de outro imóvel urbano 
ou rural, seja ou não registrado no devido serviço notarial, 
cuja verificação será realizada através do Sistema Cadastro 
Nacional de Mutuários - CADMUT e Sistema de Apropriação 
e Controle da Informação – SIACI; O inscrito e qualquer 
membro de seu grupo familiar também não poderão ser ou 
terem sido, promitente comprador de imóvel residencial, nos 
últimos 12 meses;
V- Residir no município de Anápolis há pelo menos 5 (cinco) 

1  Para fins deste Edital, considera-se renda familiar o 
somatório da renda individual dos componentes do mesmo Grupo 
Familiar
2  O grupo familiar será composto pelo requerente, o cônjuge 
ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou 
o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os 
menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

anos consecutivos e ininterruptos, em período  anterior a 
inscrição, mediante ato autodeclaratório e posteriormente 
confirmado na fase de visitas técnicas, com a apresentação de 
documentos oficiais3;
6.2 As inscrições estarão disponíveis, exclusivamente, via 
Internet, no portal do Programa, pelo site www.anapolis.
go.gov.br/meuloteminhahistoria, a partir do dia 19 de julho 
de 2022, encerrando-se às 23h59 do dia 16 de setembro de 
2022, e deverão ser realizadas mediante preenchimento do 
dados solicitados pelo sistema. Não serão aceitas inscrições 
efetuadas de forma diversa da estabelecida neste item.
6.2.1 Os CRAS e CREAS do Município, bem como a Secretaria 
Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, através 
de atendimento presencial ou pelo “ZAP da Secretaria”, 
estarão disponíveis aos interessados para fins de orientação 
e esclarecimentos quanto a forma de inscrição e upload de 
documentos.
6.3 A inscrição poderá ser realizada pelo próprio interessado, 
por seu representante legal ou por qualquer pessoa do grupo 
familiar.
6.4 No ato da inscrição o candidato deverá preencher todas 
as informações solicitadas pelo Portal. As informações serão 
pontuadas conforme critérios definidos neste Edital.
6.5 A inscrição deverá ser feita apenas no nome do candidato 
interessado na presente seleção, não sendo admitida mais de 
uma inscrição por grupo familiar.
6.5.1 No caso de duas ou mais inscrições de pessoas inseridas 
no mesmo grupo familiar, todos os inscritos do mesmo grupo 
familiar serão desclassificados.
6.5.2 Após finalizado o preenchimento da Inscrição, será 
permitido ao candidato alterar as informações declaradas a 
partir do dia 25/07/2022 até a data final do prazo de inscrição. 
Após o encerramento do período de inscrições, somente será 
possível ao candidato a alteração de seu endereço, e-mail e do 
número de seu telefone, a fim de que tais dados se mantenham 
atualizados até o momento da realização da visita técnica.  

7. DO ENVIO DE DOCUMENTOS 
7.1 Os documentos a serem encaminhados por upload, para 
efeito de cumprimento da Segunda Etapa do processo seletivo, 
serão:
I- Prova de identificação do candidato e de todos os membros 
do Grupo Familiar: RG e CPF para membros maiores 
de 18 anos; e/ou Certidão de Nascimento para crianças e 
adolescentes;
II- Comprovante de endereço em nome próprio ou em nome 
de algum dos membros do Grupo Familiar;
III- Certidão de casamento ou Declaração de união estável;
IV- Laudo médico comprobatório de Deficiência, conforme 
item 3.2.2;
V- Documento comprobatório de renda4 do candidato e de 
todos os membros do Grupo Familiar;
VI- Documento comprobatório de violência doméstica: Cópia 
de inquérito policial; ou denúncia – Ação Penal; ou Pedido de 
medida protetiva; ou Sentença condenatória, todos com data 
3  Exemplos: Contas de energia e/ou água; Espelho 
do Cadastro Único; Ficha de atendimento no SUS; Ficha de 
inscrição escolar etc.
4  Exemplos: contracheque dos últimos 03 (três) meses, 
carteira de trabalho com anotação do último vínculo; declaração 
de imposto de renda; extrato bancário dos últimos 03 (três) meses, 
Cadastro Único, Declaração de Renda para Trabalhador Informal, 
etc.
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anterior a data de início das inscrições;
7.2 É vedada a juntada de documentos após a data de término 
do período descrito no item 5.

8. DA PONTUAÇÃO 
8.1 A ordem de classificação da seleção se dará conforme a 
maior pontuação obtida na análise e somatória dos seguintes 
critérios:

CRITÉRIO PONTUA-
ÇÃO

Renda per capita igual ou menor a 1 salário mínimo 5 pontos

Renda per capita igual ou menor a ½ salário mínimo 10 pontos

2 ou mais pessoas com idade igual ou superior a 60 anos 5 pontos

1 pessoa com idade igual ou superior a 60 anos 3 pontos

Grupo familiar com 2 ou mais crianças e/ou adolescentes 5 pontos

Grupo familiar com 1 criança ou adolescente 3 pontos

1 ou mais pessoas portadoras de deficiência 5 pontos

Grupo familiar composto por 4 ou mais membros 5 pontos

Mulher arrimo de família 3 pontos

Mulher vítima de violência doméstica 5 pontos

9. DOS CRITÉRIOS PARA DESEMPATE
9.1 Em caso de empate terá preferência aquele candidato que, 
seguindo-se a ordem excludente seguinte:
I- Possuir menor renda per capita familiar;
II- Possuir maior número de crianças no grupo familiar, assim 
consideradas aquelas de até 12 anos de idade incompletos.
9.2 Persistindo o empate de pontuação após a aplicação dos 
critérios definidos no subitem anterior, será realizado sorteio 
para a escolha do beneficiário.

10. DO PROCEDIMENTO DE VISITA TÉCNICA
10.1 Será realizada a visita no endereço indicado pelos 
candidatos no formulário de inscrição, para atestar a veracidade 
das informações apontadas nos itens 6 e 8.
10.2 É de inteira responsabilidade do candidato a indicação 
correta de seu endereço de residência e, em caso de alteração, 
o novo endereço deverá ser informado antes do início do prazo 
designado para a realização da visita. 
10.3 Após a classificação da 2ª Etapa, serão divulgadas listas 
com o número de classificados que deverão, no prazo de até 
10 (dez) dias corridos, entrar em contato com a Secretaria 
Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, através 
do “ZAP da Secretaria”, para fins de agendamento da visita 
técnica.
10.3.1 A Prefeitura de Anápolis abrirá o sistema para que 
através do ZAP do Social, o candidato possa agendar a visita 
técnica, conforme ordem classificatória.
10.3.2 O calendário de agendamento da visita técnica será 
divulgado por edital de comunicação no Diário Oficial do 
Município, após a publicação da lista de classificados na 2ª 
Etapa.
10.3.3 Caso aconteça de, no momento da visita técnica, o 
técnico não encontrar nenhum membro do grupo familiar 
maior de 18 anos no local, a Prefeitura aguardará durante 7 
(sete) dias corridos um novo contato por parte do candidato 
para um reagendamento. 
10.3.4 No caso de frustração da 2ª visita (reagendamento), o 
candidato será desclassificado. 
10.4.5. Sendo devidamente recebido por pelo menos um 

dos moradores da residência, desde que maior de 18 anos, 
o servidor designado passará à verificação das informações 
apresentadas pelo interessado, lavrando o respectivo Relatório 
Social. 
10.4.6. Havendo a desclassificação de candidatos, será 
realizada a visita social dos classificados subseqüentes. 
10.4.7. Constatando-se a regularidade das informações 
prestadas pelos candidatos visitados, serão estes convocados 
para a assinatura dos documentos necessários à entrega dos 
respectivos lotes.

11. DA EDIFICAÇÃO
11.1 Considerando que o Programa Social de Habitação 
Popular “Meu Lote, Minha História” de que trata este Edital 
é declarado para fins de habitação popular, conforme dispõe 
a Lei Complementar Municipal nº 493, de 19 de maio de 
2022, a edificação da unidade habitacional é por conta única e 
exclusiva do beneficiário selecionado.
11.2 O selecionado terá o prazo de 12 (doze) meses, para o 
início da edificação no lote e o prazo de 60 (sessenta) meses 
para conclusão da edificação, contados da publicação da 
Autorização de Construção no Diário Oficial do Município.
11.3 A Escritura Pública de doação será entregue ao selecionado 
apenas ao final da construção estabelecida no Item 11.2.
11.4 Haverá fiscalização periódica do início ao fim das 
obras, por intermédio da Secretaria Municipal competente, 
que designará os servidores responsáveis por tal, mediante 
Portaria.
11.5 Em não sendo obedecido o prazo estabelecido no item 
11.2, estará o Município autorizado a reaver o respectivo lote. 
A comunicação será feita ao beneficiário através de notificação 
escrita, a ser enviada via correio, ou outro meio que julgar 
conveniente. O beneficiário não terá o direito a qualquer 
indenização sobre as edificações e benfeitorias realizadas.
11.6 De acordo com a Lei Complementar Municipal nº 493, 
de 19 de maio de 2022 a edificação será feita de acordo com 
projeto Arquitetônico de no mínimo 50m² e no máximo 80m². 
11.7 A regulamentação da concessão do Cheque Habitacional 
será procedida mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo, 
nos termos da Lei Complementar Municipal nº 493, de 19 de 
maio de 2022, e será concedido aos selecionados em instância 
final dentro do Programa “Meu Lote, Minha História”.

12. DA DESCLASSIFICAÇÃO E SANÇÕES
12.1 Serão causas de desclassificação do Programa:
I- O não preenchimento dos requisitos estabelecidos no item 
6.1 do presente Edital;
II- A não apresentação de documentação exigível, no prazo 
estabelecido para tanto;
III- A prestação de quaisquer informações em desacordo com 
a veracidade fática ou diferente das normas estabelecidas 
pelo Programa e suas respectivas normativas, incluindo-se o 
presente Edital;
IV- A apuração, por meio de visitas in loco, devidamente 
comprovada, ou por meio de procedimentos administrativos, 
que verifiquem o cometimento de fraude, simulação ou 
dolo, por si ou por terceiros interessados em obter vantagem 
indevida para inclusão e manutenção no Programa “Meu Lote, 
Minha História”.
V- Não permitir ou criar qualquer empecilho à realização 
de visita técnica, nos termos deste Edital, bem como omitir, 
falsear a verdade, fraudar ou falsificar documentos e/ ou 
informações, em qualquer das etapas do Programa “Meu Lote, 
Minha História”.
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VI- A frustração da visita técnica, na forma do subitem 10.3.4.
12.2 A hipóteses estabelecidas nos incisos III, IV e V do item 
acima serão sempre precedidas de apuração pela Coordenação 
do Programa, em procedimento administrativo, assegurando-
se ao interessado, o direito ao contraditório e a ampla defesa.
12.3 Caso ocorra alguma das irregularidades como 
transferência, venda ou aluguel fica o beneficiário vedado de 
participar de qualquer programa de Habitação Social.
12.4 A constatação, ainda que após a concessão da Autorização 
de Construção, de quaisquer das hipóteses abaixo, implicará 
na perda do lote, sendo o mesmo reavido ao domínio do 
Município de Anápolis, sem o pagamento de qualquer 
indenização.
I- Adulteração de documento ou falsificação de informação 
com a finalidade de fraudar o procedimento de cadastramento, 
seleção ou acompanhamento do benefício;
II- Omissão de informação necessária ou relevante aos fins do 
Programa;
III- Inobservâncias dos prazos para início e conclusão da 
edificação.
12.5 O candidato que for desclassificado por apresentar dados, 
declarações, informações e/ou documentos falsos, não poderá 
participar de outras inscrições do Programa Meu Lote, Minha 
História.

13. DOS RECURSOS
13.1 Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente 
através de acesso ao sistema pelo protocolo de cadastramento, 
conforme cronograma estabelecido no item 5.
13.2 O recurso deverá conter as razões do pedido recursal, 
sendo instruído com upload dos documentos que se julgarem 
necessários.

14. DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 As condições deste chamamento são universais e, 
portanto, são as mesmas para todos, razão pela qual são 
formalizadas seguindo disposições rígidas e inegociáveis, 
em que se obrigam tanto a Administração Municipal como os 
interessados, após o deferimento do chamamento público.
14.2 A Comissão de Avaliação e Seleção ficará responsável 
pelo acompanhamento de todas as etapas da presente seleção, 
pela atribuição de pontuação aos inscritos e elaboração da 
lista de classificados, bem como pelo julgamento dos recursos 
apresentados durante a seleção.
14.3 Poderá o Município de Anápolis, através da Secretaria 
Municipal de Integração Social, Esporte, e Cultura, revogar 
a chamada pública, no todo ou em parte, por conveniência 
administrativa e interesse público, ou por fato superveniente, 
devidamente justificado, ou anulá-lo, em caso de ilegalidade, 
sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de 
qualquer natureza.
14.4 A negativa ou o não comparecimento, no prazo de 05 
dias, contados da notificação do habilitado para firmar o 
Termo de Compromisso acarretará na decadência do direito.
14.5 Por se tratar de habitação de interesse social, os 
beneficiários não poderão transferir, alugar e/ou vender a 
terceiros, em hipótese alguma, durante o período de 15 (quinze) 
anos contados da publicação da Autorização de Construção no 
Diário Oficial do Município de Anápolis ao beneficiário (a), 
ressalvada tão somente a aquisição de direito decorrente de 
sucessão hereditária, sob pena de o Município reaver a posse 
ou a propriedade do lote, sem direito a indenização pelas 
benfeitorias constantes no imóvel. 
14.6 A manutenção e a conservação do lote são de inteira 

responsabilidade do beneficiário.
14.7 Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, 
referentes a este Edital, serão publicados no Diário Oficial do 
Município.      
14.8 A Comissão de Avaliação e Seleção resolverá os casos 
omissos e as situações não previstas no presente Edital, 
observadas as disposições legais e os princípios que regem a 
Administração Pública.
14.9 Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte 
integrante:

ANEXO ÚNICO - DECLARAÇÃO DE RENDA DE 
TRABALHADOR INFORMAL;

Anápolis, 18 de julho de 2022

FLÁVIA FERNANDA XAVIER
LUIZ CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA JUNIOR

LUCIANNA DE JESUS CASTELO VASCONCELOS
ALLISON ERICK GOMES DE SENA
VALÉRIA CRISTINA DE FREITAS

LEI COMPLEMENTAR Nº 498, DE 18 DE JULHO DE 
2022

ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 
493, DE 19 DE MAIO DE 2022, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS aprovou e 
eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei 
Complementar:
Art. 1º. Ficam alterados os parágrafos 1º, 4º e 5º e acrescentados 
os parágrafos 6º, 7º, 8º e 9º, ao artigo 1º da Lei Complementar 
nº 493, de 19 de maio de 2022, que passam a viger com a 
seguinte redação:
“Art. 1º. (...)
§ 1º. A venda direta das áreas constantes do Anexo I deverá 
ser precedida de edital de licitação, na modalidade leilão, 
com ampla divulgação na forma da legislação vigente, sendo 
que os lances deverão ser ofertados publicamente a partir da 
avaliação oficial, na qual serão adotadas, como parâmetro 
oficial, as diretrizes da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), e com acréscimos de no mínimo 1% e 
sempre por percentuais inteiros;
(...)
§ 4º. Os recursos captados com a venda direta dos imóveis 
apresentados no Anexo I desta Lei Complementar serão 
depositados na conta única do Fundo Municipal de Habitação- 
Agência 2511, Conta Corrente 71113-9 Caixa Econômica 
Federal - e serão aplicados nos gastos do financiamento de 
moradias populares, em especial do Programa Meu Lote 
Minha História;
§ 5º. Os recursos captados com a venda direta dos imóveis 
apresentados no Anexo I desta Lei Complementar poderão, 
ainda, ser objeto de ajuda de custo para construção de 
moradia nos lotes destinados aos beneficiários, em programa 
denominado CHEQUE HABITACIONAL;
§ 6º. Os valores e critérios do ‘CHEQUE HABITACIONAL’ 
serão fixados por meio de Decreto do Poder Executivo, com 
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ciência ao Poder Legislativo e ampla publicidade legal;
§ 7º. O CHEQUE HABITACIONAL será utilizado 
exclusivamente para aquisição de materiais de construção na 
rede atacadista e/ou varejista sediada neste ente federado;
§ 8º. As pessoas jurídicas da atacadista ou varejista 
sediadas no Município de Anápolis que optarem por alienar 
materiais de construção por meio do programa CHEQUE 
HABITACIONAL,  deverão realizar seu credenciamento em 
cadastro de preço prévio, cuja regulamentação dar-se-á por 
Decreto do Poder Executivo, com vistas a promover a defesa 
dos interesses do consumidor e não permitir a majoração de 
preços aleatória por meio do referido sistema de aquisição.”
§ 9º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar, 
por meio do fundo especificado no § 4º deste artigo, empresas 
de assessoria técnica, com especialização em topografia, 
engenharia e arquitetura para realizar a orientação e 
consultoria técnica aos beneficiários do Programa Meu Lote 
Minha História, observadas as normas federais, estaduais e 
municipais aplicáveis.”
Art. 2º. Fica alterada a redação do inciso I, dá nova redação 
aos incisos II a VIII, e acrescenta o inciso IX, ao parágrafo 3º 
do artigo 3º da Lei Complementar nº 493, de 19 de maio de 
2022, que passam a viger com a seguinte redação:
“Art. 3º. (...)
(...)
§ 3º. (...)
I - A transferência das áreas destinadas ao Programa 
de Habitação Popular ‘Meu Lote Minha História’ para 
particulares beneficiários, dar-se-á por meio de Escritura 
Pública, com cláusula de inalienabilidade pelo período de 
15 (quinze) anos, que será concedida por ato do Chefe do 
Poder Executivo, após a conclusão do processo de seleção 
mencionado no § 1º do art. 3º;
II - Excetua-se a vedação de alienação descrita no inciso I 
para os casos de financiamento imobiliário para edificação 
na respectiva unidade, que tenha como parte contratante 
exclusivamente o beneficiário, seu cônjuge ou companheiro, 
e/ou descendentes;
III - Fica o Município de Anápolis, por meio do Chefe do 
Poder Executivo, autorizado a aderir à alienação do imóvel 
junto às instituições financeiras para o fim descrito no inciso 
II deste artigo, vedada a oferta de qualquer outra garantia 
pelo ente municipal além da própria unidade imobiliária;
IV - Poderá o Prefeito Municipal delegar a atribuição descrita 
no inciso III ao Procurador-Geral, na forma do art. 95 da Lei 
Orgânica do Município de Anápolis e art. 3º, inciso I, da Lei 
Complementar Municipal nº 144, de 17 de abril de 2007;
V - O prazo para início das edificações será de 12 (doze) 
meses, contados da efetivação do ato de transferência 
do domínio, e de 60 (sessenta) meses para conclusão, 
contados da publicação da Autorização de Construção no 
Diário Oficial do Município de Anápolis, de acordo com 
projeto Arquitetônico de no mínimo 50 m² e máximo 80 m², 
conforme padrões constantes do Anexo IV desta lei, vedada(s) 
alteração(ões) no referido projeto sem aprovação prévia do 
órgão municipal competente;
VI - Constatada divergência e/ou erro entre o projeto 
aprovado e o que está em execução, o (a) beneficiário (a) será 
notificado (a), pelo servidor previamente designado, para 
promover a adequação do mesmo, no prazo de até 30 (trinta) 
dias úteis, sob pena de revogação do benefício e retorno do 
domínio e propriedade do bem ao Município de Anápolis, sem 
indenização na via administrativa;
VII - As áreas retornarão ao patrimônio do Município de 

Anápolis caso não seja iniciada ou concluída a edificação no 
prazo estipulado no inciso V deste artigo, volvendo de plano 
a posse e o domínio ao ente municipal, vedado qualquer 
ressarcimento na via administrativa ao beneficiário; 
VIII - A fiscalização do cumprimento do prazo para início das 
obras será realizada por servidor integrante da Secretaria 
Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, ou outro 
órgão que a suceder, nomeado por portaria específica, após a 
publicação da Autorização de Construção Precária no Diário 
Oficial do Município de Anápolis;
IX - A fiscalização do andamento das obras e a certificação 
da sua conclusão no prazo e regras fixadas nesta Lei 
Complementar, bem como atos suplementares porventura 
necessários, serão realizados por servidor integrante da 
Secretária Municipal de Meio Ambiente, Habitação e 
Planejamento Urbano ou outro órgão que a suceder, nomeado 
por portaria específica, quando então poderá ser conferido o 
‘habite-se’;
 Art. 3º. Fica acrescentado o § 7º ao art. 3º da Lei 
Complementar nº 493, de 19 de maio de 2022, que passa a 
viger com a seguinte redação:
 “Art. 3º. (...)
(...)
§ 7º. As hipóteses de retomada de imóvel descritas nesta 
Lei Complementar poderão ser adotadas por meio da 
desconstituição dos atos administrativos que lhes deram 
origem e independem de decisão judicial.”
Art. 4º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS, 18 DE JULHO DE 2022.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE ANÁPOLIS-GO - AVISO DE 
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 048/2022

O MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS torna pública a SUSPENSÃO 
TEMPORÁRIA do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022, 
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é A 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO 
DE DIREITO DE USO DE UM SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTÃO EDUCACIONAL, SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO para 
atendimento da Secretaria Municipal de Educação, conforme 
Solicitação de Material/Serviço n° 000391/2022, constante 
no Processo Administrativo nº 000030294/2022. Maiores 
informações: no Centro Administrativo na Avenida Brasil, nº. 
200, Setor Central, Anápolis-GO. CEP 75075-210, Tel.: (62) 
3902-2000, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 
18h00min ou pelos portais eletrônicos: www.anapolis.go.gov.
br; e www.comprasnet.go.gov.br.

Anápolis-GO, 18 de julho de 2022.

THAMIRES BARBOSA OLIVEIRA
Pregoeiroa
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 EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº  682/2022
PROCESSO Nº 000018822/2022 PE 062/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS
CONTRATADA: ATIVIDADE COMERCIO DE 
MEDICAMENTO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
OPERACIONAIS
VALOR TOTAL: R$ 10.749,27 (dez mil setecentos e quarenta 
e nove reais e vinte e sete centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
publicação.
DATA DE ASSINATURA: 18 de julho de 2022

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº  683/2022
PROCESSO Nº 000018936/2022 PE 062/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS
CONTRATADA: ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
OPERACIONAIS
VALOR TOTAL: R$ 5.060,00 (cinco mil e sessenta reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
publicação.
DATA DE ASSINATURA: 18 de julho de 2022

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº  684/2022
PROCESSO Nº 000018301/2022 PE 062/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS
CONTRATADA: SERMIDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE 
RESGATE E SEGURANÇA EIRELI - EPP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
OPERACIONAIS
VALOR TOTAL: R$ 65.673,98 (sessenta e cinco mil seiscentos 
e setenta e três reais e noventa e oito centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
publicação.
DATA DE ASSINATURA: 18 de julho de 2022

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº  685/2022
PROCESSO Nº 000018399/2022 PE 062/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS
CONTRATADA: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
OPERACIONAIS
VALOR TOTAL: R$ 936,80 (novecentos e trinta e seis reais e 
oitenta centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
publicação.
DATA DE ASSINATURA: 18 de julho de 2022

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº  686/2022
PROCESSO Nº 000018908/2022 PE 062/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS
CONTRATADA: CELTROVIC COMÉRCIO DE PEÇAS E 

EQUIPAMENTOS ELTRÔNICOS LTDA – ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
OPERACIONAIS
VALOR TOTAL: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
publicação.
DATA DE ASSINATURA: 18 de julho de 2022

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº  687/2022
PROCESSO Nº 000018705/2022 PE 062/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS
CONTRATADA: DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
OPERACIONAIS
VALOR TOTAL: R$ 8.946,00 (oito mil e novecentos e quarenta 
e seis reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
publicação.
DATA DE ASSINATURA: 18 de julho de 2022

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº  688/2022
PROCESSO Nº 000018425/2022 PE 062/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS
CONTRATADA: PROMEDI DIST. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
OPERACIONAIS
VALOR TOTAL: R$ 2.554,62 (dois mil quinhentos e cinquenta 
e quatro reais e sessenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
publicação.
DATA DE ASSINATURA: 18 de julho de 2022

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº  689/2022
PROCESSO Nº 000018953/2022 PE 062/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS
CONTRATADA: AIALA EVENTOS EIRELI
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
OPERACIONAIS
VALOR TOTAL: R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
publicação.
DATA DE ASSINATURA: 18 de julho de 2022

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº  690/2022
PROCESSO Nº 000009168/2022 PE 031/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS
CONTRATADA: FRIGORÍFICO CALAFATE LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – 
CARNES E FRIOS
VALOR TOTAL: R$ 1.940,40 (Um mil novecentos e quarenta 
reais e quarenta centavos)
VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2022, contados a partir da 
data de publicação.
DATA DE ASSINATURA: 18 de julho de 2022
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TERMO ADITIVO V DE ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO  
AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS 
E O INSTITUTO CRISTÃO EVANGÉLICO DE 
GOIÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INTEGRAÇÃO SOCIAL, ESPORTE E CULTURA, NA 
FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.067.479/0001-46, 
com sede administrativa à Avenida Brasil nº 200, Anápolis-GO, 
neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Roberto Naves e Siqueira, 
inscrito no CPF sob o nº 901.770.701-10, e pela Secretária 
Municipal signatária, assistidos juridicamente pela Procuradoria-
Geral do Município, e de outro lado o INSTITUTO CRISTÃO 
EVANGÉLICO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob o nº 01.057.579/0001-
91, com sede na Av. Bernardo Sayão, nº 300, Jardim das Américas 
1ª etapa, Anápolis-GO, representado por seu representante legal 
infra-assinado, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo V de 
acréscimo e prorrogação ao Termo de Colaboração nº 001/2017, 
celebrado em 20.06.2017, mediante as cláusulas e condições a 
seguir enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ACRÉSCIMO
1.1. Fica acrescida ao Termo de Colaboração nº 001/2017, a 
importância de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), que 
corresponde a 30% do seu valor mensal, a ser repassada a partir 
de julho de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
2.1. O montante total de recursos a serem repassados durante a 
vigência deste aditivo será de R$234.000,00 (duzentos e trinta 
e quatro mil reais), distribuídos em 12 (doze) meses, a partir de 
julho de 2022.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO
3.1. Pelo presente Termo Aditivo, fica PRORROGADO o prazo 
de vigência do Termo de Colaboração nº 001/2017 por mais 12 
(doze) meses, tendo início a partir de 26/06/2022.
4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
   4.1. Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas 
do contrato principal e aditivos não alcançadas pelo presente 
instrumento, sendo ratificados em todas as suas demais cláusulas 
e condições.
E, para documento legal, assinam este em 3 (três) vias de igual 
teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas e 
indicadas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Anápolis 25 de junho de 2022.

TERMO ADITIVO V DE ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO 
AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2017, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS E O 
INSTITUTO LUZ DE JESUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, ESPORTE E 
CULTURA, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.067.479/0001-
46, com sede administrativa à Avenida Brasil nº 200, Anápolis-
GO, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Roberto Naves 
e Siqueira, inscrito no CPF sob o nº 901.770.701-10, e pela 
Secretária Municipal signatária, assistidos juridicamente pela 
Procuradoria-Geral do Município, e de outro lado o INSTITUTO 
LUZ DE JESUS, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, inscrito no CNPJ sob o nº 74.025.511/0001-02, com 
sede à Rua 38, Qd. 46, Lt. 06 a 12, Recanto do Sol, Anápolis-GO, 
representado por seu representante legal infra-assinado, resolvem 
celebrar o presente Termo Aditivo V de acréscimo e prorrogação 
ao Termo de Colaboração nº 003/2017, celebrado em 20.06.2017 
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ACRÉSCIMO
1.1. Fica acrescida ao Termo de Colaboração nº 003/2017, a 
importância de R$ 4.500,00 (quatro mil e quientos reais), que 
corresponde a 30% do seu valor mensal, a ser repassada a partir 
de julho de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
2.1. O montante total de recursos a serem repassados durante a 
vigência deste aditivo será de R$234.000,00 (duzentos e trinta 
e quatro mil reais), distribuídos em 12 (doze) meses, a partir de 
julho de 2022.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO
3.1. Pelo presente Termo Aditivo, fica PRORROGADO o prazo 
de vigência do Termo de Colaboração nº 003/2017 por mais 12 
(doze) meses, tendo início a partir de 26/06/2022.
4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
4.1. Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas 
do contrato principal e aditivos não alcançadas pelo presente 
instrumento, sendo ratificados em todas as suas demais cláusulas 
e condições.
E, para documento legal, assinam este em 3 (três) vias de igual 
teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas e 
indicadas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Anápolis 25 de junho de 2022.

ERRATA 03  - RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 071 
DE 14 DE JULHO DE 2022.

Comunico a todos os interessados a seguinte retificação:

Onde se lê:
Art. 1º - Designar a servidora ELIANE BENTO MOREIRA 
DE LIMA, inscrita no CPF sob o n° 774.702.141-00, cargo: 
Coordenadora, e-mail: elianebento@anapolis.go.gov.br, 
como fiscal do contrato oriundo do processo nº 000022662/2022, 
cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS ZERO 
KM, PARA USO DOS SUPERVISORES DE ENDEMIAS, 
DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE, 
conforme especificações do Anexo I do Edital do Pregão 
Eletrônico n.º 035/2022.
(...)
Leia-se: 
Art. 1º - Designar a servidora ELIANE BENTO MOREIRA 
DE LIMA, inscrita no CPF sob o n° 774.702.141-00, cargo: 
Coordenadora, e-mail: elianebento@anapolis.go.gov.br, 
como fiscal do contrato oriundo do processo nº 000022662/2022, 
cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MOTOLÂNCIAS PARA 
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO 
DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), 
conforme especificações do Anexo I do Edital do Pregão 
Eletrônico n.º 035/2022.
(...)
Anápolis/GO, 18 de julho de 2022.

JÚLIO CÉSAR TELES SPÍNDOLA
Secretário Municipal de Saúde
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PORTARIA Nº 193/2022

 “DETERMINA INSTAURAÇÃO DE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
EM DESFAVOR DA SERVIDORA N.K.F.D.S E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso de suas atribuições 
legais; 

CONSIDERANDO que o Processo Administrativo 
Disciplinar é o meio pelo qual a autoridade competente 
promove apuração de irregularidades no serviço público;
CONSIDERANDO ainda o Ofício nº 110/2022/SEMUSA/
GGP que solicita abertura de Processo Administrativo 
Disciplinar em desfavor da servidora N.K.F.D.S, tendo em 
vista o abandono de plantão e fatos relatados no Memorando  
Diretoria da  UPA SUL e documentos anexos, necessário se 
faz averiguar a culpabilidade da servidora em tela, acusada 
de cometer as infrações tipificadas no Artigo 5º, incisos I, V, 
VI, VIII e XI e Artigo 6º, incisos II e  XIII  da lei 4.167/2021 
– Processo Administrativo no âmbito da Administração 
Pública Municipal de Anápolis-GO e/ou outros que ficarem 
constatados no decorrer do procedimento disciplinar, podendo 
ser aplicadas as penalidades constantes do Art. 205 da Lei nº 
2.073/92 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;
CONSIDERANDO finalmente que o princípio da ampla 
defesa, garante ao acusado a efetiva participação no apuratório, 
possibilitando-lhe a utilização de todos os meios de defesa 
admitidos pelo ordenamento jurídico, conforme disposições 
constantes do Art. 23 da Lei nº 4.167/21;
RESOLVE:

Art. 1º. Determinar a instauração de Processo Administrativo 
Disciplinar, para apurar, fatos relatados nos autos nº 
000026355/2022 em desfavor da servidora N.K.F.D.S, lotada 
na Secretaria Municipal de Saúde;

Art. 2º. Designar os servidores efetivos nomeados para 
compor a Comissão Permanente de Processo Administrativo 
Disciplinar, instituída através da Portaria nº 257 de 15 de maio 
de 2019, retificado pela Portaria nº 307 de 11 de junho de 2019 
e alterada pela Portaria 022, de 25 de janeiro de 2021, para 
apurar os fatos relatados no processo acima mencionado;

Art. 3º.  Deliberar que os membros da comissão acima 
designada poderão reportar – se diretamente aos demais órgãos 
da Administração Pública, realizando diligência, inquirindo 
testemunhas, buscando provas, e, quando a natureza do caso 
exigir, recorrendo a perito e/ou especialista, para o fim de 
instrução processual;

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE ANÁPOLIS, 18 de julho 2022.  

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

ELIZÂNGELA FLÁVIA DA CRUZ CAVALCANTE
    Secretária Municipal de Governo

  e Recursos Humanos  - em exercício

PORTARIA Nº. 194/2022

DESIGNA A SERVIDORA GLYBE 
REJAINE DE JESUS OLIVEIRA – MATRÍCULA 
Nº 13443 PARA SUBSTITUIR O SERVIDOR 
MILTON EURÍPEDES DA SILVA – 
MATRÍCULA Nº 129.

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso de suas atribuições 
legais,
CONSIDERANDO o que consta do Art. 12 da Lei nº 3.843, 
de 30 de junho de 2016, que alterou o Art. 43 da Lei nº 2.073, 
de 21 de dezembro de 1992, bem como, as          disposições 
constantes dos Art.s 44 a 46 da Lei nº 2.073/92;
CONSIDERANDO ainda que o titular MILTON 
EURÍPEDES DA SILVA, ocupante do cargo em comissão 
de Gerente de Fiscalização de Obras e Plano Diretor da 
Diretoria de Fiscalização Conjunta da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, estará 
usufruindo de suas férias funcionais no período de 18 de julho 
de 2022 a 16 de agosto de 2022;
CONSIDERANDO finalmente a necessidade de substituição 
do referido          servidor no período de sua ausência, visando 
dar continuidade às atividades por ele desenvolvidas, conforme 
consta do Ofício nº 003/2022-DFC, de 29/06/2022, exarado 
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e 
Planejamento Urbano.
RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora GLYBE REJAINE DE 
JESUS OLIVEIRA para exercer às funções de Gerente 
de Fiscalização de Obras e Plano Diretor da Diretoria de 
Fiscalização Conjunta da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, em caráter de 
substituição ao titular MILTON EURÍPEDES DA SILVA, 
no período compreendido entre 18 de julho de 2022 e 16 de 
agosto de 2022.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DE ANÁPOLIS, em 18 de  julho de 2022.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

ELIZÂNGELA FLÁVIA DA CRUZ CAVALCANTE
    Secretária Municipal de Governo

  e Recursos Humanos  - em exercício

PORTARIA Nº. 195/2022

“COLOCA A SERVIDORA ANA LÍDIA 
LIMA DAMASCENO À DISPOSIÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA - 
GO, CPF/MF Nº 029.079.071-90”.

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso de suas atribuições 
legais; 
CONSIDERANDO as disposições constantes do Art. 8º da 
Lei nº 3.843, de 30 de junho de 2016, que alterou o Art. 31 da 
Lei nº 2.073/92, bem como o que consta do Art. 32 do referido 
Estatuto;
CONSIDERANDO ainda o que consta do Ofício nº 160/2022/
GABIN, de 14 de junho de 2022, exarado pelo Excelentíssimo 
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Prefeito Municipal de Alexânia-GO, Allysson Silva Lima. 
RESOLVE:

Art. 1º - Colocar a servidora Ana Lídia Lima Damasceno, 
à disposição da Prefeitura Municipal de Alexânia - GO, no 
período de 1º de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022, 
com ônus para o órgão requisitante.
Parágrafo único. À disposição, ora prorrogada, deverá ser 
renovada no início de cada ano, mediante solicitação do órgão 
requisitante e prévia autorização do Chefe do Executivo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir de 1º de agosto de 2022.

PREFEITURA DE ANÁPOLIS, em 18 de julho de 2022.
  

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

ELIZÂNGELA FLÁVIA DA CRUZ CAVALCANTE
    Secretária Municipal de Governo

  e Recursos Humanos  - em exercício

PORTARIA Nº. 196/2022

“ATRIBUI AO SERVIDOR 
MUNICIPAL RODOLFO VALENTINI COSTA 
CAVALCANTI, MATRÍCULA Nº 16333, 
FUNÇÃO GRATIFICADA VIII, SÍMBOLO 
FG-VIII NO ÂMBITO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E 
MODERNIZAÇÃO”

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso de suas atribuições 
legais, considerando o que consta dos artigos 111 a 114 da Lei 
nº 2.073, de 21 de dezembro de 1992.
CONSIDERANDO ainda o que consta da Lei Complementar 
nº 456/2020, e suas alterações posteriores, combinado com as 
disposições constantes do Decreto n.º 46.125, de 10 de março 
de 2021- Anexos I e II;
CONSIDERANDO finalmente a análise dos requisitos 
ensejadores referente à concessão e manutenção das 
gratificações de função, proferida pela Comissão Especial 
instituída por meio da Portaria nº. 64/2021, alterada por meio 
da Portaria nº 46/2022.
RESOLVE:

Art. 1º. Atribuir ao servidor municipal RODOLFO 
VALENTINI COSTA CAVALCANTI, Função Gratificada 
VIII, símbolo FG-VIII no âmbito da Secretaria Municipal 
de Comunicação, Eventos e Modernização, no valor de R$ 
8.000,00 (oito mil reais).

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir de 19 de julho de 2022.

PREFEITURA DE ANÁPOLIS, em 18 de julho de 2022.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

ELIZÂNGELA FLÁVIA DA CRUZ CAVALCANTE
    Secretária Municipal de Governo

  e Recursos Humanos  - em exercício

PORTARIA Nº. 197/2022

“REVOGA O ITEM 2, ART. 1º DA PORTARIA 
Nº. 259, DE 23 DE SETEMBRO DE 2021, QUE 
ATRIBUI AO SERVIDOR MUNICIPAL SILLAS 
BEN HUR CASTILHO JÚNIOR - MATRÍCULA Nº. 
50043, FUNÇÃO GRATIFICADA IV, SÍMBOLO FG-
IV, NO ÂMBITO DA AGÊNCIA REGULADORA DO 
MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS”.

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:

Art. 1º. Revogar o item 2, Art. 1º da Portaria nº. 259, de 23 de 
setembro de 2021, que atribui ao servidor municipal SILLAS BEN 
HUR CASTILHO JÚNIOR, Função Gratificada IV, símbolo FG-
IV, no âmbito da Agência Reguladora do Município de Anápolis.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DE ANÁPOLIS, em 18 de julho de 2022.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

ELIZÂNGELA FLÁVIA DA CRUZ CAVALCANTE
    Secretária Municipal de Governo

  e Recursos Humanos  - em exercício

PORTARIA Nº.  198/2022

“ATRIBUI AO SERVIDOR MUNICIPAL 
SILLAS BEN HUR DE CASTILHO JÚNIOR, 
MATRÍCULA Nº 50043, FUNÇÃO GRATIFICADA 
VI, SÍMBOLO FG-VI NO ÂMBITO DA  AGÊNCIA 
REGULADORA DO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS”

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que consta dos artigos 111 a 114 da Lei nº 2.073, de 
21 de dezembro de 1992.
CONSIDERANDO ainda o que consta da Lei Complementar 
nº 456/2020, e suas alterações posteriores, combinado com as 
disposições constantes do Decreto n.º 46.125, de 10 de março de 
2021- Anexos I e II;
CONSIDERANDO finalmente a análise dos requisitos ensejadores 
referente à concessão e manutenção das gratificações de função, 
proferida pela Comissão Especial instituída por meio da Portaria nº. 
64/2021, alterada por meio da Portaria nº 46/2022.
RESOLVE:

Art. 1º. Atribuir ao servidor municipal SILLAS BEN HUR DE 
CASTILHO JÚNIOR, Função Gratificada VI, símbolo FG-VI no 
âmbito da  Agência Reguladora do Município de Anápolis, no valor 
de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir de 19 de julho de 2022.

PREFEITURA DE ANÁPOLIS, em  18 de julho de 2022.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
    Prefeito de Anápolis

ELIZANGELA FLÁVIA DA CRUZ CAVALCANTE
Secretária Municipal de Governo e
Recursos Humanos – em exercício
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Documentos conferem com os originais - Decreto Nº 30.375, de 28 
de Maio DE 2010, que Dispõe sobre a implantação do Diário Oficial 
Eletrônico e, com base na MP Nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui 

a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil


