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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 

PORTARIA Nº 38/2021 

 

“NOMEIA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DÁ 

OUTRAS PROVIDENCIAS “. 

 

 O Prefeito Municipal de Itaverava, Estado de Minas 
Gerais, no uso das atribuições que lhe confere e as garantias 

constitucionais elencadas em nossa Carta Magna. 

 CONSIDERANDO que a empresa J Cota Construção e 
Locação Eirelli-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.707.566/0001-01 
foi notificada para retorna os serviços para cumprir o cronograma 

físico da obra. 

 CONSIDERANDO que quando constatado o 
descumprimento das obrigações elencadas no processo licitatório é 
dever da Administração Pública promover a  apuração e punição da 

infração administrativa. 

 CONSIDERANDO os Princípios Legais da 
Administração Pública, em especial o Princípio do Contraditório e 

Ampla Defesa. 

RESOLVE : 

 Art. 1º - Nomear para atuar na comissão de Procedimento 
para apuração de suposto descumprimento das obrigações elencadas 
em Processo Licitatório Nº 83/2021, Modalidade Pregão Nº 
002/2021, em que consta no Edital, 2º Parte-Condições Gerais- item 
1- que as obras seriam executadas no prazo de noventa dias, contados 
após o quinta dia útil da emissão da ordem de serviço, bem como 
deveriam atender as normas técnicas, especificações, métodos de 
ensaio da ABNT e dos anexos do presente edital pela a empresa J 
Cota Construção Eirelli-ME , inscrita no CNPJ sob o 
nº10.707.556/0001-01, estabelecida na Rua Dr Campolina, nº 168 

,Centro, na cidade de Santana dos Montes Minas Gerais, CEP 

36.430-000.  

 Art. 2º- Ficam nomeados os seguintes servidores, sob a 

Presidência do primeiro Servidor: 

 - Ingreti Aparecida Gomes 
 - Adilson Santos Viera, 
       -Polyanna  Andréa Guedes; 

 

 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.  

                 Itaverava 29 de setembro 

JOSÉ FLAVIANO PINTO 
Prefeito Municipal 

______________________________________________________ 
 

DECRETO Nº 107 DE 28 DE SETEMBRO DE 2021. 
 
 

“DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO E PARCELAMENTO DO 
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) PARA O 

EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
 
 O Prefeito Municipal de Itaverava, no uso de suas 
atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal. 
 
 CONSIDERANDO o que o artigo 10º do CTM impõe 
lançamento anual do IPTU; 
 
 CONSIDERANDO que a guia a ser expedida valerá como 
notificação do lançamento, nos termos do disposto no Parágrafo 
único do artigo 12 do CTM; 
 
 CONSIDERANDO ser imprescindível informar prazo 

para eventuais impugnações; 
 

DECRETA: 
 
 Art. 1º - O reajuste em 5,67%( Cinco vírgula seis sete) o 
IPTU 2021,com base no acumulo do IPCA, observada as normas 
emanadas da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal e do 
Código Tributário Municipal. 
 
 Art. 2º - A guia única com cobrança do IPTU 2020, que 
terá força de notificação do lançamento, vencerá até 31/12/2021. 
 
 Art. 3º - Poderá o contribuinte optar pela quitação do IPTU 

na forma parcelada, sendo que nesse caso as guias serão emitidas 
com o valor do pagamento mínimo, com o total em atraso, mais a 
parcela do mês e demonstrativo do quantum para quitação integral. 
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 §1º - As parcelas vencerão da seguinte forma: 
 I - 1ª parcela em 30/11/2021; 
 II – 2ª parcela em 31/12/2021; 
 
 §2º - Sobre os pagamentos posteriores à data de 
vencimento incidirão multa, atualização monetária e juros na forma 
da lei. 

 
 Art. 4º - As guias de IPTU de lotes vagos, sem endereço 
de cobrança cadastrado no Município, deverão ser retiradas pelos 
seus proprietários, mediante apresentação de CPF, conforme o caso, 
no setor de arrecadação e tributos, localizado no prédio da Prefeitura 
Municipal de Itaverava , Praça José da Costa Carvalho, n°109, Bairro 
Centro. 
 
 Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, sendo dado por publicação mediante afixação no quadro 
de avisos da Administração e na forma da Lei. 
 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAVERAVA, AOS 28 

DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 
 

JOSÉ FLAVIANO PINTO 
Prefeito Municipal 

______________________________________________________ 
 

DECRETO Nº 106./2021  
 

FICA AUTORIZADO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 
ITAVERAVA, NO PERÍODO DE 25/09/2021 A 01/10/2021, O 

EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES  ECONÔMICAS DE ACORDO 
COM OS PROTOCOLOS SANITÁRIOS PREVISTOS PARA A 

ONDA VERDE CONSTANTES NA VERSÃO 3.7 DE 03/06/2021 
DO PLANO “MINAS CONSCIENTE” E ESTABELECE  MEDIDAS 

 SANITÁRIAS  COMPLEMENTARES E DÁ  OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.  

  
 O Prefeito Municipal de Itaverava, Estado de Minas 

Gerais, no uso das atribuições que lhe confere e as garantias 
constitucionais elencadas em nossa Carta Magna e a Lei Orgânica 
Municipal.  
 
 CONSIDERANDO que DELIBERAÇÃO DO COMITÊ 
EXTRAORDINÁRIO COVID-19 Nº 185, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 2021, que altera a Deliberação do Comitê Extraordinário 
COVID-19 nº 45, de 13 de maio de 2020, aprovando a 
reclassificação das fases de funcionamento das atividades 
socioeconômicas nas macrorregiões de saúde previstas no Plano 
Minas Consciente, na qual a região Centro-Sul foi classificada, no 
período de 25/09/2021 a 01/10/2021 como Onda Verde;  
 

 CONSIDERANDO ser imprescindível a colaboração da 
população e a adoção de cuidados conforme protocolos sanitários;  
 

DECRETA: 
 
 Art. 1º - Por recomendação do Comitê Macrorregional 
Centro-Sul COVID-19, no âmbito do Programa “Minas Consciente”, 
conforme atualização em sua versão 3.7 (03/06/2021), ficam 
autorizadas, no Município de Itaverava, no período de 25/09/2021 a 
01/10/2021, o exercício das atividades econômicas de acordo com 
os protocolos sanitários previstos para a “onda verde”, estabelecidos 

pelo Governo de Minas Gerais, no endereço eletrônico do “Plano 
Minas Consciente”, disponível em 
https://www.mg.gov.br/minasconsciente/empresarios.   
 
 Parágrafo Único - No que se refere às recomendações 
gerais sobre distanciamento constantes no Protocolo do “Plano 
Minas Consciente”, os estabelecimentos ficam obrigados a afixarem 
na entrada, em local visível, a limitação máxima (absoluta ou 
percentual da capacidade máxima) de pessoas nas atividades 
conforme estabelecido na versão 3.7 de 03/06/2021.  
 
 Art. 2º - As celebrações religiosas, nas Igrejas e Templos, 
devem seguir o Protocolo Sanitário próprio, conforme Decreto 

n°43/2021,de 09 de abril de 2021.  
 
 Art. 3º - Ficam os estabelecimentos com atendimento ao 
público obrigados a  organizar o atendimento interno de seus 
estabelecimentos e garantir que seus clientes observem a distância 
mínima de segurança entre si, especialmente nas filas que porventura 
se formem, impedindo a formação de aglomeração de pessoas, 
observadas as regras de distanciamento previsto no Protocolo do 
Minas Consciente, estabelecidos pelo Governo de Minas Gerais, no 
endereço eletrônico do “Plano Minas Consciente”, disponível em 
https://www.mg.gov.br/minasconsciente/empresarios, versão 3.7 de  
03/06/2021, bem como a exigência de uso obrigatório de máscara.   
 

 Art. 4º - A responsabilidade pela implementação das 
medidas previstas no protocolo do “Plano Minas Consciente” e neste 
Decreto, ficará a cargo do proprietário do estabelecimento, 
ensejando, no caso de descumprimento, a atuação das autoridades e 
órgãos fiscalizadores, inclusive de Vigilância Sanitária, que poderá 
culminar na aplicação de sanções cabíveis, incluindo a imposição de 
interdição cautelar do estabelecimento e demais legislações 
pertinentes e correlatas, sem prejuízo de outras sanções 
administrativas, cíveis e penais.   
 
 Art. 5º - O descumprimento do disposto neste Decreto 
poderá acarretar responsabilização dos infratores, nos termos 
previstos nos arts. 268 e 330 do Código Penal, se a infração não 

constituir crime mais grave, sem prejuízo de aplicação das 
penalidades previstas na Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 
1977 ou instrumento legal que venha a cominar sanção mais 
específica, além da responsabilidade civil e/ou penal cabíveis.  
 
 Art. 6º - Fica revogado o Decreto nº 104, DE 17 de 
SETEMBRO de 2021, e outras disposições em contrário, entrando 
este decreto em vigor nesta data, com efeitos a partir de 25/09/2021, 
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sendo dado por publicado com sua fixação no quadro de divulgações 
dos atos da Administração e na forma da Lei.  

 
Itaverava, 24 de setembro de 2021. 

 
JOSÉ FLAVIANO PINTO 

Prefeito Municipal 
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