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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 

DECRETO Nº 141/2021. 

 

DEFINE AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS PARA A 
ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE LEVANTAMENTO DE 

DEMANDA, PARA FINS DE CADASTRO, PLANEJAMENTO DA 
EXPANSÃO E PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA A 

EDUCAÇÃO INFANTIL E PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NO 
ANO LETIVO DE 2022, BEM COMO BUSCA ATIVA DE 

ESTUDANTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

O Prefeito do Município de Itaverava - MG, no uso de suas 

atribuições legais e,  

Considerando a necessidade de universalização da 
educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 
(cinco) anos de idade, bem como de ampliação da oferta de educação 
infantil em creches (de forma planejada e gradativa), para as crianças 

de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade, nos temos previstos na Meta 01 
do Plano Nacional de Educação, aprovado por meio da Lei Federal 

n.º 13.005 de 25 de junho de 2014; 

Considerando o disposto na Meta n. 01 do Plano Municipal 

de Educação, aprovado por meio da Lei Municipal n.º 636, de 22 de 

junho de 2015; 

Considerando a necessidade de se promover a busca ativa 
de crianças em idade correspondente à educação infantil, em parceria 
com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 

infância, preservando o direito de opção da família em relação às 

crianças de até 3 (três) anos; 

Considerando a Meta 02 do Plano Nacional de Educação, 
aprovado por meio da Lei Federal n.º 13.005 de 25 de junho de 2014, 

a qual prevê a universalização do ensino fundamental de 9 (nove) 
anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e a 

garantia de que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos 
alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano 

de vigência do Plano; 

  Considerando que a estratégia n.º 2.5 da Meta 02 do Plano 
Nacional de Educação, aprovado por meio da Lei Federal n. 13.005 
de 25 de junho de 2014, determina a busca ativa de crianças e 
adolescentes fora da escola, em parceria com órgãos públicos de 
assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e 

juventude;  

Considerando o intuito de se aprimorar os procedimentos 
para a organização do processo de levantamento de demanda, para 
fins de cadastro, planejamento da expansão e preenchimento de 
vagas para a educação infantil, creche e para o ensino fundamental 

no ano letivo de 2022; 

Considerando que nos termos do artigo 3, inciso I da Lei 
Federal n. 9.396/96 o ensino deverá ser ministrado com base, entre 
outros, no principio da igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola; 

Considerando que a data de corte etário vigente em todo o 
território nacional, para todas as redes e instituições de ensino, 
públicas e privadas, para matrícula inicial na Educação Infantil aos 4 
(quatro) anos de idade, e no Ensino Fundamental aos 6 (seis) anos de 
idade, é aquela definida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, ou 
seja, respectivamente, aos 4 (quatro) e aos 6 (seis) anos completos 
ou a completar até 31 de março do ano em que se realiza a matrícula, 
nos temos dispostos na Portaria MEC n° 1.035, de 05 de outubro de 

2018.  

DECRETA: 

Art. 1° As diretrizes e procedimentos para a organização 
do processo de levantamento de demanda, para fins de cadastro, 
planejamento da expansão e preenchimento de vagas para a educação 
infantil e para o ensino fundamental, no ano letivo de 2022, são as 

estabelecidas nos temos do presente Decreto.  

Art. 2º O levantamento de demanda de vagas para a 
educação infantil e para o ensino fundamental referentes ao ano 
letivo de 2022, será coordenado pela Secretaria Municipal de 
Educação, a qual contará com o apoio e a parceria das Secretarias 
Municipais de Saúde e Assistência Social, além dos órgãos de 

proteção à infância em atividade no Município.  

Art. 3° A Secretaria Municipal de Educação, para fins de 
implementação e execução das atividades e procedimentos inerentes 
à organização do processo de levantamento de demanda para a 
educação infantil e para o ensino fundamental, designará Comissão 

de Apoio a ser composta pelos seguintes membros:  

I - 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Educação, 

dentre os quais um deverá presidir a Comissão;  
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IÁRIO 
Il - 2 (dois) representantes de Direção/Coordenação Escolar, sendo 
um de Escola Municipal de Educação Infantil e outro de Escola 

Municipal de Ensino Fundamental; 

III - 2 (dois) representantes dos Professores, sendo um de Escola 
Municipal de Educação Infantil e outro de Escola Municipal de 

Ensino Fundamental;  

IV-2 (dois) representantes de pais de alunos, sendo um de alunos de 
Escola Municipal de Educação Infantil e outro de alunos de Escola 

Municipal de Ensino Fundamental:  

V- 1 (um) representante do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança 

e do Adolescente;  

VI - 1 (um) representante do Conselho Municipal de Educação ou de 

Conselhos da área de educação.  

Art. 4º A Comissão de Apoio designada nos termos do 

artigo anterior, terá as seguintes atribuições:  

I - mapear, após realização do cadastro escolar da educação infantil 
e do ensino fundamental, os bairros ou localidades, urbanos e rurais, 
em que existam demanda por vagas, visando à construção ou reforma 
para ampliação de unidades escolares, priorizando aqueles ou 

aquelas em que se evidenciem maior vulnerabilidade social; 

Il - encaminhar para a matrícula as crianças cadastradas; 

III - indicar a necessidade de criação de novas vagas quando 

constatado o déficit de vagas; 

IV - participar das ações de busca ativa de estudantes ao fim do 
período de suspensão das aulas em decorrência da Pandemia do 

COVID-19.  

Art. 5° A Secretaria Municipal de Educação, para fins do 
cadastro escolar da educação infantil, creche e do ensino 
fundamental, deverá realizar o respectivo Chamamento Público, a ser 

divulgado por período mínimo de 30 (trinta) dias.  

Art. 6° O Chamamento Público será realizado em Edital 

Simplificado, em conformidade com os seguintes procedimentos:  

§ 1° A Secretaria Municipal de Educação informará ao Conselho 
Tutelar e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente sobre a realização do Chamamento Público em Edital 
Simplificado, o qual deverá ser amplamente divulgado por meio dos 
diversos veículos de comunicação, inclusive em locais de grande 
circulação de pessoas, com a divulgação sonora, visual, em rádios, 
redes sociais e site da Prefeitura Municipal, além da divulgação em 
escolas, comércio local, igrejas e associações comunitárias, a qual 

deverá abranger as zonas urbana e rural. 

§ 2° O Edital Simplificado de Chamamento Público deverá observar 

as diretrizes a seguir definidas:  

I - o período para inscrição no cadastro escolar da educação infantil, 
creche e do ensino fundamental, o qual não poderá ser inferior a 30 

(trinta) dias; 

Il - Deverão ser inscritas no cadastro escolar da educação infantil:  

a) crianças em idade de creche (0 a 3 anos), para as fases de berçário 
e maternais I, II e III, residentes no Município e ainda não 

matriculadas em creche no corrente ano letivo. 

b) crianças em idade de pré-escola (1 e 2 períodos - crianças com 4 

e 5 anos respectivamente), residentes no Município e ainda não 

matriculadas em pré-escola no corrente ano letivo.  

III - Deverão ser inscritas no cadastro escolar do ensino fundamental:  

a) crianças que irão ingressar no 1° ano do Ensino Fundamental, que 

completem 6 (seis) anos de idade até 31 de março de 2022. 

b) crianças que irão ingressar nos demais anos de escolaridade da 
Educação Básica, advindos de outras redes que não a Rede 
Municipal ou Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais (Rede 

Privada, Rede Federal ou de outros Estados e/ou Municípios). 

IV - Nos termos da Portaria MEC n. 1.035 de 05 de outubro de 2018. 
o cadastro observará a data de corte etário vigente em todo o 
território nacional, para todas as redes e instituições de ensino, 
públicas e privadas, para matrícula inicial na Educação Infantil aos 4 
(quatro) anos de idade e no Ensino Fundamental aos 6 (seis) anos de 
idade, conforme definida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, ou 
seja, respectivamente, aos 4 (quatro) e aos 6 (seis) anos completos 
ou a completar até 31 de março do ano em que se realiza a matricula 

(2022); 

V- As crianças que completarem 4 (quatro) anos de idade após o dia 
31 de março (2022), devem ser cadastradas para serem matriculadas 

em creches, primeira etapa da Educação Infantil; 

VI - As crianças que completarem 6 (seis) anos de idade após o dia 
31 de março (2022), devem ser cadastradas para serem matriculadas 

em pré-escola. 

Art. 7º Por ocasião do cadastro deverão ser observadas e 
adotadas todas as medidas referentes às restrições sanitárias e 
medidas de distanciamento social decorrentes da Pandemia do 
COVID-19, conforme determinação das autoridades competentes, 
inclusive eventuais protocolos ou restrições referentes ao Programa 

Minas Consciente, do Estado de Minas Gerais. 

Parágrafo único. Por ocasião de realização do cadastro os pais e/ou 
responsáveis deverão estar munidos dos seguintes documentos da 

criança: 

a) Fotocópia (xerox) da Certidão de Nascimento e do 

Comprovante de Residência (conta CEMIG dos últimos dois meses); 

b) Laudo Médico (no caso de criança deficiente); 

c) Laudo de Vulnerabilidade Social (se for o caso); 
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IÁRIO 
d) Comprovante de Trabalho dos Pais e/ou Responsáveis (se 

for o caso); 

e) Certidão de Nascimento de irmão que estude na mesma 

unidade escolar (se for o caso); 

f) Comprovante de participação em Programa Social (se for 

o caso); 

g) Formulário/ registro de Cadastro a ser preenchido no local. 

Art. 8° Em conformidade com as disposições previstas no 
artigo 4° da Lei Federal n. 9.394/96 a matrícula das crianças em 
idade de creche (0 a 3 anos) é facultativa, ao passo que a matrícula a 
partir da pré-escola (1° e 2 períodos - crianças com 4 e 5 anos 

respectivamente) tem caráter compulsório / obrigatório.  

Art. 9º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 

de Apolo, ouvida a Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.  

Art. 11 Revogadas as disposições em contrário.  

Itaverava, 13 de dezembro de 2021. 

JOSÉ FLAVIANO PINTO 
Prefeito Municipal 

______________________________________________________ 

 

DECRETO Nº 150/2021 
 

FICA AUTORIZADO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 
ITAVERAVA, NO PERÍODO DE 31/12/2021 A 31/01/2022, O 

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

ONDA VERDE CONSTANTES NA VERSÃO 3.10 DE 15/09/2021 
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 197, DE 30 DE DEZEMBRO 
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 31/12/2021 a 31/01/2022 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 3.10 (15/09/2021), ficam 

autorizadas, no Município de Itaverava, no período de 31/12/2021 a 
31/01/2022, 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 3.10 de 15/09/2021. 
 

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 3.10 

de 15/09/2021, 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. 
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IÁRIO 
Art. 6º - Fica revogado o Decreto nº 144, DE 17 de 

Dezembro de 2021, e outras disposições em contrário, entrando este 
decreto em vigor nesta data, com efeitos a partir de 31/12/2021, 
sendo dado por publicado com sua fixação no quadro de divulgações 
dos atos da Administração e na forma da Lei. 
 

Itaverava, 30 de dezembro de 2021. 
 

JOSÉ FLAVIANO PINTO 
Prefeito Municipal 

______________________________________________________ 
 

DECRETO Nº 002/2022 

 

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DO 
MUNICÍPIO DE ITAVERAVA AFETADAS PELA SITUAÇÃO 

ANORMAL, CARACTERIZADA PELO VOLUME IMPREVISÍVEL 

DE CHUVAS INTENSAS E SEUS EFEITOS NO TERRITÓRIO DO 
MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O Prefeito Municipal de Itaverava, no uso das atribuições 

que lhe confere o disposto na Lei Orgânica Municipal, pelo inciso 
VI do art. 8º da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, pelo 
art. 7º, do Decreto Federal nº 7.257, de 4 de agosto de 2010 e pela 
Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil; 
 

Considerando a ocorrência das volumosas chuvas que 
assolaram o território da cidade, nos últimos dias, bem como os seus 
efeitos desastrosos na vida dos cidadãos, moradores da Cidade; 
 

Considerando os danos e necessidade urgente de limpeza 
e manutenção das vias públicas, edificações, áreas de ocupação, bens 
públicos, com o risco de desabastecimento de energia e água potável, 
além da dificuldade do atendimento pleno e integral pela 
Administração Pública dos serviços públicos, em razão da demanda 
decorrente das chuvas; 
 

Considerando o risco de graves prejuízos à saúde, 
segurança, mobilidade e transporte público, envolvendo os bens 
públicos municipais afetados pelo evento, dentre outros; 

 
Considerando a notoriedade dos efeitos das chuvas, 

noticiados pelos meios de comunicação e demais Secretarias 

Municipais, os quais indicam os potenciais danos decorrentes das 
Chuvas ocorridas na Cidade, com significativos e visíveis riscos às 
pessoas, bens e serviços; e Considerando a necessidade de requisitar 
e ocupar bens e serviços, como também obter recursos financeiros 
públicos e promover a contratação dos meios necessários para 
debelar o grave estado que se encontra a cidade, de maneira a 
resguardar os interesses públicos, 
 

DECRETA: 

Art1º Fica declarado situação de emergência nas áreas do 
Município de Itaverava afetadas pela situação anormal, caracterizada 
pelo volume imprevisível de chuvas intensas e seus efeitos no 
território do Município. 

 
Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é válida 

apenas para as áreas deste Município comprovadamente afetadas, 
conforme comprovará documentalmente o Relatório Preliminar de 

Ocorrência da Defesa Civil do Município e demais documentos 
comprobatórios. 

 
Art.2º Fica autorizada a mobilização e disponibilização de 

todos os meios e órgãos municipais, para atuarem no sentido da 
preservação da continuidade dos serviços públicos para a construção, 
manutenção, reparos e limpeza de equipamentos públicos, de forma 
a conferir as soluções necessárias à situação de emergência instalada, 
restabelecer a normalidade da cidade, dos serviços e do uso de bens 
públicos. 

 
Parágrafo único. Para tal finalidade, e somente na absoluta 

necessidade, ficam as autoridades administrativas autorizadas, e os 

agentes de defesa civil, desde que diretamente responsáveis pelas 
ações de resposta em situação de emergência, a usar de propriedade 
particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao 
proprietário indenização ulterior, se houver dano, de acordo com o 
estabelecido no inciso XXV, do artigo 5º, da Constituição Federal. 

 
Art.3º Caberão aos agentes públicos e servidores 

municipais, da administração direta e indireta, a estrita observância 
e cumprimento das disposições contidas neste Decreto, podendo ser 
requisitados os seus serviços em qualquer hora e data. 

 
Art.4º Com base no inc. IV do art. 24 da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, observando a Lei Complementar 101, 

de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), ficam 
dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens e serviços 
estritamente necessários às atividades das respectivas Secretarias 
Municipais, destinadas a salvaguardar a vida, saúde e incolumidade 
das pessoas atingidas, em resposta e para debelar em situação de 
emergência o, ainda, ser adotadas as medidas necessárias para 
requisitar, solicitar e ocupar bens e serviços privados, nos termos do 
inciso XXV do art. 5º da Constituição Federal, tudo para iguais fins. 

 
Art.5ºAs medidas de que trata este Decreto e que visam 

efetivar a prestação de serviços públicos pertinentes às Secretarias 
do Município, voltadas aos efeitos das chuvas suportadas, vigorarão 
até a publicação de novo Decreto, quando da reversão do estado de 

emergência. 
 
 Art.6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Prefeitura Municipal de Itaverava, aos 09 dias do mês de 

janeiro de 2022. 
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IÁRIO 
JOSÉ FLAVIANO PINTO 

Prefeito Municipal 
______________________________________________________ 

 

DECRETO Nº 004/ 2022  
    
                                                                                                                                                            

DECRETA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA  NO MUNICIPIO 
DE ITAVERAVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

  
O Prefeito Municipal de Itaverava, no uso das atribuições 

que lhe confere o disposto na Lei Orgânica Municipal.  
 

CONSIDERANDO, o requerimento protocolizado pela 
Sra. Mirian Magalhães de Oliveira, junto a esta municipalidade no 
sentido que seja Decretado desmembramento da área de 411,07m 
situada na antiga Rua “A”, atualmente denominada Rua José 
Cândido de Rezende, no Bairro São Sebastião, nesta cidade de 
ITAVERAVA de propriedade; ÁLISSON THIAGO DOS SANTOS, 
brasileiro, solteiro, pedreiro, portador da cédula de identidade n. 
MG-19.645.101 SSP/MG, CPF: 133.497.336-97, filho de Geremias 
Miguel dos Santos e Zilda do Carmo dos Santos e ANDRÉ 
WILLIAM DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, carpinteiro, cédula 
de identidade nº MG-19.687.686 SSP/MG, CPF:133.149.526-19, 
filho de Geremias Miguel dos Santos e Zilda do Carmo dos Santos, 
ambos, residentes e domiciliados na localidade de José da Costa, 

zona rural do município de Itaverava-MG, CEP: 36440-000, 
conforme a matrícula 20517, do livro nº 2BX, do 1º Ofício de 
Registro de Imóveis da comarca de Conselheiro Lafaiete-MG.   
 

CONSIDERANDO que área total encontra-se da seguinte 
forma: A área total é o LOTE nº 08 (oito), medindo 411,07m², com 
a seguinte descrição: Iniciase a descrição deste perímetro no vértice 
0=PP, de coordenadas N 7.713.260,001 e E 644.329.479, deste 
segue por divisa, confrontando com a Rua José Cândido de Rezende, 
com azimute de 78º 42’ 31”, e distância de 5.00m, até o ponto 1; 
Deste segue por divisa, confrontando com a Rua José Cândido de 
Rezende, com azimute de 76º 20’ 59”, e distância de 10.00m, até o 
ponto 2; Deste segue por divisa, confrontando com a propriedade do 

Sr. Wellington João de Carvalho, com azimute de 171º 05’ 21”, e 
distância de 27,30m, até o ponto 3; Deste segue por divisa, 
confrontando com a propriedade do Sr. Emerson Carvalho Leão, 
com azimute de 256º 54’ 07”, e distância de 10.00m, até o ponto 4; 
Deste segue por divisa, confrontando com a propriedade do Sr. 
Emerson Carvalho Leão, com azimute de 260º 01’ 26”, e distância 
de 5,00m, até o ponto 5; Deste segue por divisa, confrontando com 
a propriedade dos Srs. André Willian dos Santos e Alisson Thiago 
dos Santos, com azimute de 351º 06’ 47”, e distância de 27,51m, até 
o ponto 6 até o ponto 0=PP.  
 

Ficando assim desmembrada em:   
 

ÁREA 01, de 269,206m²: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice 0=PP, de coordenadas N 7.713.263,309 e 
644.343,943, deste segue por divisa, confrontando com a 

propriedade do Sr. Welligton João de Carvalho, com azimute de 171° 
05' 21", e distância de 27.07m, até o ponto 1 ; Deste segue por divisa, 
confrontando com a propriedade do Sr. Emerson Carvalho Leão, 
com azimute de 256° 54' 07", e distância de 10.00m, até o ponto 2 ;  
Deste segue por divisa, confrontando com Área Remanescente, com 
azimute de 351° 05' 23", e distância de 26.97m, até o ponto 3 ;  Deste 
segue por divisa, confrontando com Rua José Cândido de Rezende, 
com azimute de 76° 20' 59", e distância de 10.00m, até o ponto 0=PP.  

 
ÁREA 02, de 141.864m²; Inicia-se a descrição deste 

perímetro no vértice 0=PP, de coordenadas N 7.713.260,950 e 
644.334,229, deste segue por divisa, confrontando com Área a ser 
desmembrada, com azimute de 171° 05' 23", e distância de 26.97m, 
até o ponto 1; Deste segue por divisa, confrontando com a 
propriedade do Sr. Emerson Carvalho Leão, com azimute de 260° 
01' 26", e distância de 5.02m, até o ponto 2 ; Deste segue por divisa, 
confrontando com a propriedade dos Srs. André William dos Santos 
e Alisson Thiago dos Santos, com azimute de 351° 06' 47", e 
distância de 26.86m, até o ponto 3 ; Deste segue por divisa, 
confrontando com Rua José Cândido de Rezende, com azimute de 
78° 42' 31", e distância de 5.01m, até o ponto 0=PP.  

  
DECRETA: 

 
Art. 1º - Fica aprovado o desmembramento referente à área 

medindo 411,07m² de propriedade; ÁLISSON THIAGO DOS 
SANTOS, brasileiro, solteiro, pedreiro, portador da cédula de 
identidade n. MG-19.645.101 SSP/MG, CPF: 133.497.336-97, filho 
de Geremias Miguel dos Santos e Zilda do Carmo dos Santos e 
ANDRÉ WILLIAM DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, carpinteiro, 
cédula de identidade nº MG-19.687.686 SSP/MG, 
CPF:133.149.526-19, filho de Geremias Miguel dos Santos e Zilda 
do Carmo dos Santos, ambos, residentes e domiciliados na localidade 
de José da Costa, zona rural do município de Itaverava-MG, CEP: 

36440-000, conforme a matrícula 20517, do livro nº 2BX, do 1º 
Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Conselheiro Lafaiete- 
MG.   
 

Fica esta área total de 411,07m², desmembrada em 02 áreas 
identificadas como: ÁREA 01 de 269,206m², de ÁREA 02 de 
141,864m², conforme memorial descritivo e projeto topográfico que 
instrumentalizaram o requerimento.   

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revoga-se as disposições em contrário.  
  

Município de Itaverava, 17 de janeiro de 2022.  
 

José Flaviano Pinto 
Prefeito Municipal 

______________________________________________________ 
 

LICITAÇÃO 
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IÁRIO 
A Prefeitura de Itaverava, através do seu Prefeito, o Sr. José Flaviano 
Pinto torna público que irá realizar no prédio da Prefeitura Municipal 
licitação na modalidade Pregão nº 003/2022 Objeto:  AQUISIÇÃO 
DE MOTONIVELADORA NOVA PARA O MUNICÍPIO DE 
ITAVERAVA/MG, abertura dia 01/02/2022 ás 08:00 horas na sala 
de reuniões situado no prédio da Prefeitura Municipal de Itaverava, 

maiores informações e editais no site www.itaverava.mg.gov.br 

 

A Prefeitura de Itaverava, através do seu Prefeito, o Sr. José Flaviano 
Pinto torna público que irá realizar no prédio da Prefeitura Municipal 
licitação na modalidade Pregão nº 004/2022 Objeto:  AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE MADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE 
ITAVERAVA/MG, abertura dia 01/02/2022 ás 10:00 horas na sala 
de reuniões situado no prédio da Prefeitura Municipal de Itaverava, 

maiores informações e editais no site www.itaverava.mg.gov.br 

 
 
 

 
 
 

 

 


		2022-01-20T18:20:12-0300
	JOSE FLAVIANO PINTO:88973026615




