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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO  

 

LICITAÇÃO 

 

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 Presencial nº 044/2022 
Objeto: Aquisição de Materiais de Construção, abertura dia 
14/06/2022 ás 09:00 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 Presencial nº 045/2022 
Objeto: Aquisição de Placas de Inauguração, abertura dia 
14/06/2022 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 Presencial nº 046/2022 
Objeto: Prestação de Serviços de Patrolamento de Estradas para a 
Prefeitura Municipal, abertura dia 14/06/2022 ás 15:00 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 Presencial nº 029/2022 
Objeto: Prestação de Serviços de Transporte Eventual, abertura dia 
16/06/2022 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 

______________________________________________________ 
 

PORTARIA Nº 18/2022 
 
“CONCEDE FÉRIAS-PRÊMIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
O Prefeito Municipal de Itaverava, Estado de Minas 

Gerais, no uso das atribuições e permissões legais, conferidas pelo 
artigo 90, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal. 
 

CONSIDERANDO que o Servidor Lucas Ribeiro Matos, 
é ocupante do cargo de Professor, na Escola Telesforo Candido de 
Rezende- Macuco, devidamente empossado no dia 02 do mês de 
junho 2006. 
 

CONSIDERANDO que o servidor já goza do direito de 
Férias- Prêmio adquirido durante o período de 02 de maio de 2011 
a 02 de maio de 2016. 

 
CONSIDERANDO o disposto no art. 89 da Lei 

Complementar nº 02 de 01 de agosto de 2005 “Estatuto do Servidor 
Público Municipal de Itaverava”. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Fica concedido o benefício de Férias-Prêmio ao 
Servidor efetivo Senhor Lucas Ribeiro Matos, ocupante do cargo 
de Professor, três meses de férias prêmio referente ao período de 23 
de Maio de 2022 a 20 de agosto de 2022. 
 

Art.2º: Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Itaverava, 23 de maio de 2022. 
 

JOSÉ FLAVIANO PINTO 
Prefeito Municipal 

______________________________________________________ 
 

LEI N° 817/2022 
 
 

ALTERA A LEI MUNICIPAL N.º 693 DE 07 DE DEZEMBRO DE 
2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O Povo do Município de Itaverava, por seus 

representantes, decreta, e eu sanciono a seguinte lei: 
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IÁRIO 
 

Art. 1°- Fica alterada a Lei Municipal nº 693/2017 de 07 
de dezembro de 2017, que “CRIA A COORDENADORIA 
MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (COMPDEC) 
DO MUNICIPIO DE ITAVERAVA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.” 

Art. 2°- Os incisos III, IV e VI do artigo 8º da Lei 
Municipal nº 693 de 07 de dezembro de 2017, passam a viger com 

a seguinte redação. 
 

Art.8-O Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil 
terá a seguinte composição: 
(...) 
III- 02(dois) representantes da Sociedade São Vicente de Paula;  
IV- 02(dois) representantes da Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais de Itaverava; 
(...) 
VI- 02(dois) representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; 
(...) 
 

Art.3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 

serão levadas a conta das dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário. 
 

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

Itaverava, 19 de maio de 2022. 
 

JOSÉ FLAVIANO PINTO 
Prefeito Municipal 

______________________________________________________ 
 

LEI N° 818/2022 
 
 

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO QUE MENCIONA NO ORÇAMENTO 

PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O Povo do Município de Itaverava, por seus 

representantes, decreta, e eu sanciono a seguinte lei: 
 

Art. 1º: Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um 
crédito suplementar por anulação de dotação no orçamento de 2022, 
no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), 
destinado ao reforço de dotações orçamentarias para atender a 
Secretaria de Transportes na aquisição da máquina motoniveladora. 
 
02 – EXECUTIVO 
 
02.007.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 

02.007.001.26 – TRANSPORTE  
02.007.001.26. 782– TRANSPORTE RODOVIARIO 
02.007.001.26.782.2601 – ITAVERAVA MELHOR 

02.007.001.26.782.2601.1.097–AQUISIÇÃO DE MÁQUINA 
MOTONIVELADORA 
02.007.001.26. 782.2601. 1.097. 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO 
E MATERIAL PERMANENTE 
VALOR: R$ 250.000,00 
FONTE 100  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
 

Art. 2º - Como recurso à abertura do Crédito Suplementar 

autorizado no artigo 1º desta Lei, utilizar-se-ão recursos de 
anulação total ou parcial das seguintes dotações: 
 
02.007.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
02.007.001.26 – TRANSPORTE  
02.007.001.26. 782–TRANSPORTE RODOVIARIO 
02.007.001.26.782.1501 – CIDADE REVITALIZADA 
02.007.001.26. 782.1501. 1.103 – CONSTRUÇÃO/REFORMA E 
AMPL DE TERM ROD 
02.007.001.26. 782.1501. 1.103. 4.4.90.51.00 – OBRAS E 
INSTALAÇÕES 
VALOR: R$ 100.000,00 
FONTE 100  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 

 
02.007.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
02.007.001.26 – TRANSPORTE  
02.007.001.26. 782–TRANSPORTE RODOVIARIO 
02.007.001.26.782.2601 – ITAVERAVA MELHOR 
02.007.001.26. 782.2601. 1.003 – CONSTRUÇÃO/REFORMA 
DE PONTES E MATA B 
02.007.001.26. 782.2601. 1.003. 4.4.90.51.00 – OBRAS E 
INSTALAÇÕES 
VALOR: R$ 50.000,00 
FONTE 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
 
02.004.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

02.004.004.13 – CULTURA 
02.004.004.13. 392 – DIFUSAO CULTURAL 
02.004.004.13. 392.1301 –CULTURA VIVA 
02.004.004.13. 392.1301. 2059– MANUTENCAO DE 
FESTAS/SOLENIDADES MUNICIPAIS 
02.004.004.13. 392.1301. 2059. 33.90.39.00 – OUTROS 
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
FONTE 100 – RECURSOS ORDINÁRIOS 
VALOR: R$100.000,00 
 

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

Itaverava, 25 de maio de 2022. 
 

JOSÉ FLAVIANO PINTO 
Prefeito Municipal 

______________________________________________________ 
 

LEI N° 819/2022 
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IÁRIO 
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR 

EXCESSO DE ARRECAÇÃO QUE MENCIONA NO ORÇAMENTO 
PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O Povo do Município de Itaverava por seus 

representantes, decreta, e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1º: Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um 

crédito suplementar por excesso de arrecadação no orçamento de 

2022, no valor de R$ 2.412.505,23 (dois milhões, quatrocentos e 
doze mil quinhentos e cinco reais e vinte e três centavos) destinado 
as despesas e investimentos na Secretaria Transportes, Educação, 
Saúde e Assistência Social. 
 
ABERTURA DE CREDITO POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO 
 
02 – EXECUTIVO 
 
02.007.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
02.007.001.26 – TRANSPORTE  
02.007.001.26.782–TRANSPORTE RODOVIARIO 
02.007.001.26.782.2601 – ITAVERAVA MELHOR 

02.007.001.26.782.26011.097–AQUISIÇÃO DE MAQUINA 
MOTONIVELADORA 
02.007.001.26. 782.2601.1.097. 4.4.90.52.00–EQUIPAMENTO E 
MATERIAL PERMANENTE 
VALOR: R$ 100.000,00 
FONTE 192 ALIENAÇÃO DE BENS 
VALOR: R$ 302.272,83 
FONTE 190 OPERAÇÃO DE CREDITOS INTERNAS 
 
02.005.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
02.005.001.10 – SAÚDE 
02.005.001.10. 301–ATENÇÃO BÁSICA 
02.005.001.10. 301.1002 ¬-ATENÇÃO BÁSICA 

02.005.001.10. 301.1002. 2.026 – MANUT DO SERVIÇO DE 
SAUDE ATENÇÃO BASICA  
02.005.001.10. 301.1002. 2.026. 33.90.30.00–MATERIAL DE 
CONSUMO 
VALOR: R$ 41.076,60 
02.005.001.10. 301.1002. 2.026. 33.90.36.00–OUTROS SERV 
TERC PESS FISICA 
VALOR: R$ 5.000,00 
02.005.001.10. 301.1002. 2.026. 33.90.39.00–OUTROS SERV 
TERC PESS JURIDICA 
VALOR: R$ 15.000,00 
FONTE 155 TRANSFERENCIA DO FUNDO ESTADUAL DE 
SAUDE 

 
02.005.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
02.005.001.10 – SAÚDE 
02.005.001.10. 305– VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
02.005.001.10. 305.1005 – VIGILANCIA EM SAUDE 
02.005.001.10.305.1005.2.075–MANUT DO SERVIÇO DE VIG 
EPIDEMIOLOGICA  

02.005.001.10. 305.1005. 2.075. 33.90.30.00–MATERIAL DE 
CONSUMO 
VALOR: R$ 48.141,74 
02.005.001.10. 305.1005. 2.075. 33.90.36.00–OUTROS SERV 
TERC PESS FISICA 
VALOR: R$ 5.000,00 
02.005.001.10. 305.1005. 2.075. 33.90.39.00–OUTROS SERV 
TERC PESS JURIDICA 

VALOR: R$ 5.000,00 
02.005.001.10. 305.1005. 2.075. 44.90.52.00–EQUIPAMENTO 
MATERIAL PERMANENTE 
VALOR: R$ 197.924,06 
 
FONTE  155 TRANSFERENCIA DO FUNDO ESTADUAL DE 
SAUDE 
 
02 – EXECUTIVO 
02.003.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
02.003.001.12 – EDUCAÇÃO 
02.003.001.12. 361–ENSINO FUNDAMENTAL 
02.003.001.12. 361.1202–TRANSPORTE ESCOLAR 

02.003.001.12. 361.1202 1.101–AQUISIÇÃO DE VEICULO 
PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 
02.003.001.12. 361.1202 1.101. 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO 
MATERIAL PERMANENTE 
FONTE 171 – TRANSF ESTADOS CONV VINCULO 
EDUCAÇÃO 
VALOR: R$ 1.223.400,00 
 
2.008.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS E 
DESENVOLV SOCIAL 
02.008.001 08 – ASSISTENCIA SOCIAL 
02.008.001 08 244 – ASSISTENCIA COMUNITARIA 
02.008.001 08 244 0802–PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 

02.008.001 08 244 0802 2.085 – CESTAS BASICAS PARA 
FAMILIAS CARENTES 
02.008.001 08 244 0802 2.085 3.3.90.32.00 – MAT BEM OU 
SERVIÇO P DISTRIB GRATUITA 
FONTE 164 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 
Total R$ 100.000,00 
 

Art. 2º - Como recurso à abertura do Crédito Suplementar 
autorizado no artigo 1º desta Lei, utilizar-se-ão recursos de excesso 
de arrecadação. 
 

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

 
Itaverava, 25 de maio de 2022. 

 
JOSÉ FLAVIANO PINTO 

Prefeito Municipal 
______________________________________________________ 
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IÁRIO 
LEI N° 820/2022 

 
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR 

SUPERAVIT FINANCEIRO QUE MENCIONA NO ORÇAMENTO 
PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O Povo do Município de Itaverava por seus 

representantes, decreta, e eu sanciono a seguinte lei: 

 
Art. 1º: Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um 

crédito suplementar por superávit financeiro no orçamento de 2022, 
no valor de R$ 2.061.295,05 (dois milhões sessenta e um mil 
duzentos e noventa e cinco reais e cinco centavos) destinados ao 
atendimento dos serviços de Saúde, Obras, Educação e Assistência 
Social. 
 
ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO 
DO EXERCICIO ANTERIOR 
 
02 – EXECUTIVO 
 

02.006.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
02.006.001.15 – URBANISMO 
02.006.001.15. 451–INFRAESTRUTURA URBANA 
02.006.001.15. 451.2601 – ITAVERAVA MELHOR 
02.006.001.15.451.2601.1.036–PAVIMENTAÇÃO,ABERTURA 
DE VIAS URBANAS  
02.006.001.15. 451.2601. 1.036. 4.4.90.51.00 – OBRAS E 
INSTALAÇÕES 
VALOR: R$ 400.000,00 
FONTE 268 TRANSF. ESPECIAL ACORDO JUDICIAL 
BRUMADINHO 
 
02 – EXECUTIVO 

02.003.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
02.003.001.12 – EDUCAÇÃO 
02.003.001.12. 365–EDUCAÇÃO INFANTIL 
02.003.001.12. 365.1202–TRANSPORTE ESCOLAR 
02.003.001.12. 365.1202 2.054– MANUTENCAO DO 
TRANSPORTE ESCOLAR 
 
03.001.12. 365.1202 2.016. 3.3.90.39.00 –  OUTROS SERVIÇOS 
TERC PES JURIDICA 
FONTE 206 – TRANSF PROGRAMA ESTADUAL TRANSP 
ESCOLAR PTE 
VALOR: R$ 238.703,88 
 

02.005.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
02.005.001.10 – SAÚDE 
02.005.001.10. 303–SUPORTE PROFILATICO E 
TERAPEUTICO 
02.005.001.10. 303.1004 – ASSISTENCIA FARMACEUTICA 
BASICA 
02.005.001.10. 303.1004. 2.072–MANUTENÇÃO DA 
FARMACIA BASICA  

02.005.001.10.303.1004.2.072. 31.90.11.00 – VENCIMENTOS 
VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL 
VALOR: R$ 20.700,00 
02.005.001.10.303.1004.2.072. 33.90.30.00–MATERIAL DE 
CONSUMO 
VALOR: R$ 6.622,85 
02.005.001.10.303.1004.2.072. 33.90.32.00 – MATERIAL BEM 
OU SERVI P DISTRIB GRATUITA 

VALOR: R$ 11.531,17 
FONTE 255 TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 
 
02.005.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
02.005.001.10 – SAÚDE 
02.005.001.10. 305– VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
02.005.001.10. 305.1005 – VIGILANCIA EM SAUDE 
02.005.001.10. 305.1005. 2.075 – MANUT DO SERVIÇO DE 
VIG EPIDEMIOLOGICA  
02.005.001.10. 305.1005. 2.075. 33.90.30.00 – MATERIAL DE 
CONSUMO 
VALOR: R$ 37.331,14 
02.005.001.10. 305.1005. 2.075. 33.90.36.00 – OUTROS SERV 

TERC PESS FIS 
VALOR: R$ 15.000,00 
02.005.001.10. 305.1005. 2.075. 33.90.39.00 – OUTROS SERV 
TERC PESS JUR 
VALOR: R$ 15.000,00 
02.005.001.10. 305.1005. 2.075. 44.90.52.00–EQUIPAMENTO 
MATERIAL PERMANENTE 
VALOR: R$ 180.524,06 
 
FONTE  255  TRANSFERENCIA DO FUNDO ESTADUAL DE 
SAUDE 
 
02.005.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

02.005.001.10 – SAÚDE 
02.005.001.10. 304– VIGILANCIA SANITARIA 
02.005.001.10. 304.1005 – VIGILANCIA EM SAUDE 
 
02.005.001.10. 304.1005. 2.074 – MANUT DA VIGILANCIA 
SANITARIA  
02.005.001.10. 304.1005. 2.074. 31.90.04.00 – 
CONTRTATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
VALOR: R$ 15.000,00 
02.005.001.10. 304.1005. 2.074. 33.90.30.00 – MATERIAL DE 
CONSUMO 
VALOR: R$ 25.095,35 
02.005.001.10. 304.1005. 2.074. 33.90.39.00 – OUTROS SERV 

TERC PESS JUR 
VALOR: R$ 20.000,00 
 
FONTE    255  TRANSFERENCIA DO FUNDO ESTADUAL DE 
SAUDE 
 
 
02.005.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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IÁRIO 
02.005.001.10 – SAÚDE 
02.005.001.10. 301–ATENÇÃO BÁSICA 
02.005.001.10. 301.1002–ATENÇÃO BÁSICA 
02.005.001.10. 301.1002. 2.026 – MANUT DO SERVIÇO DE 
SAUDE ATENÇÃO BASICA  
02.005.001.10. 301.1002. 2.026. 31.90.04.00 – 
CONTRTATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
VALOR: R$ 386.000,00 

02.005.001.10. 301.1002. 2.026. 33.90.32.00 – MATERIAL BEM 
OU SERVI P DISTRIB GRATUITA 
VALOR: R$ 78.798,21 
02.005.001.10. 301.1002. 2.026. 31.90.39.00 – OUTROS SERVI 
DE TERC PESS JURIDICA 
VALOR: R$ 17.146,94 
02.005.001.10. 301.1002. 2.026. 33.90.93.00 – INDENIZAÇÕES 
E RESTITUIÇÕES 
VALOR: R$ 28.000,00 
02.005.001.10. 301.1002. 2.026. 44.90.52.00–EQUIPAMENTO 
MATERIAL PERMANENTE 
VALOR: R$ 333.091,01 
 

FONTE    255  TRANSFERENCIA DO FUNDO ESTADUAL DE 
SAUDE 
 
02.005.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
02.005.001.10 – SAÚDE 
02.005.001.10. 301–ATENÇÃO BÁSICA 
02.005.001.10. 301.1002–ATENÇÃO BÁSICA 
02.005.001.10. 301.1002. 2.026 – MANUT DO SERVIÇO DE 
SAUDE ATENÇÃO BASICA  
 
 
 
02.005.001.10. 301.1002. 2.026. 33.90.93.00 – INDENIZAÇÕES 

E RESTITUIÇÕES 
VALOR: R$ 14.197,79 
 
FONTE      223  TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL 
CONV 
02.005.001.10. 301.1002. 2.026. 44.90.52.00 –EQUIPAMENTO 
MATERIAL PERMANENTE 
VALOR: R$ 17.136,56 
FONTE    253  TRANSFERENCIA DO SUS BLOCO INV 
 
02.008.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
02.008.001 08 – ASSISTENCIA SOCIAL 
02.008.001 08 244 – ASSISTENCIA COMUNITARIA 

02.008.001 08 244 0802– PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 
02.008.001 08 244 0802 2.089 - MANUTENCAO ASSISTENCIA 
SOCIAL GERAL/CRAS 
02.008.001 08 244 0802 2.089  3.1.90.04.00 – CONTRATAÇÃO 
POR TEMPO DETERMINADO 
FONTE   229  TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS 
Total R$ 70.000,00 
02.008.001 08 244 0802–PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 

02.008.001 08 244 0802 2.089  - MANUTENCAO ASSISTENCIA 
SOCIAL GERAL/CRAS 
02.008.001 08 244 0802 2.089  3.1.90.11.00 – VENCIMENTOS 
VANTAGEM FIXAS PESSOAL CIVIL 
FONTE   229  TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS 
Total  R$ 57.399,90 
 
02.008.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

02.008.001 08 – ASSISTENCIA SOCIAL 
02.008.001 08 244 – ASSISTENCIA COMUNITARIA 
02.008.001 08 244 0408 – GESTAO DE POLITICAS DE 
ASSISTENCIA SOCIAL 
02.008.001 08 244 0408 2.018 - MANUTENCAO PROGRAMA 
BOLSA FAMILIA/GSUAS 
02.008.001 08 244 0408 2.018  3.3.90.30.00 – MATERIAL DE 
CONSUMO 
FONTE  229  TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS 
Total R$ 12.210,32 
02.008.001 08 244 0408 2.018  3.3.90.39.00 – OUTROS 
SERVIÇOS TERC PESS JURIDICA 
FONTE  229  TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS 

Total  R$ 10.000,00 
 
02.008.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS E 
DESENVOLV SOCIAL 
 
 
02.008.001 08 – ASSISTENCIA SOCIAL 
02.008.001 08 244 – ASSISTENCIA COMUNITARIA 
02.008.001 08 244 0802 – PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 
02.008.001 08 244 0802 2.085 – CESTAS BASICAS PARA 
FAMILIAS CARENTES 
02.008.001 08 244 0802 2.085  3.3.90.32.00 – MAT BEM OU 
SERVIÇO P DISTRIB GRATUITA 

FONTE  256 TRANSFERENCIA FEAS 
Total  R$ 55.805,87 
 

Art. 2º - Como recurso à abertura do Crédito Suplementar 
autorizado no artigo 1º desta Lei, utilizar-se-ão recursos de 
superávit financeiro do exercício anterior. 
 

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

 
Itaverava, 25 de maio de 2022. 

 
JOSÉ FLAVIANO PINTO 

Prefeito Municipal 
______________________________________________________ 
 

LEI COMPLEMENTAR N° 14/2022 
 

 
“DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO PARA O 

PROGRAMA AUXILIO BRASIL, PROGRAMA ACADEMIA DA 
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IÁRIO 
SAÚDE E AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE ITAVERAVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  

 
 

O Povo do Município de Itaverava por seus 
representantes, decreta, e eu sanciono a seguinte lei: 
 

 
TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art.1º. Esta Lei institui a organização do serviço para a 
implementação do Programa Auxilio Brasil, Programa Academia da 
Saúde e ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV), bem como as funções da equipe que o compõe, regulando 
seus requisitos, atribuições, deveres, impedimentos, vencimentos, 
direitos e vantagens, admitidos por contratação administrativa 
temporária por prazo indeterminado e vinculados ao Regime Geral 
de Previdência Social – RPGS/INSS. 
 

Art.2°. A execução e a gestão do Programa Auxílio Brasil 
ocorrerão de forma descentralizada, por meio da conjugação de 
esforços entre os entes federativos, observados a intersetorialidade, 
a participação comunitária, o controle social e a articulação em rede 
sendo organizado, no âmbito do município de Itaverava, por uma 
equipe multiprofissional composta por gestor, digitador e 
entrevistador. 
 

Parágrafo único. O Programa Auxílio Brasil é executado 
por meio da integração e da articulação de políticas, de programas e 
de ações direcionadas ao fortalecimento das ações do Sistema 
Único de Assistência Social (Suas), à transferência direta e indireta 
de renda, ao desenvolvimento da primeira infância, ao incentivo ao 

esforço individual e à inclusão produtiva rural e urbana, com vistas 
à emancipação cidadã instituído por meio da Lei Federal 14.284, de 
29 de dezembro de 2021. 

 
Art.3°. O Programa Academia da Saúde será executado 

no Munícipio de Itaverava por um educador físico, com a estratégia 
de promoção e produção do cuidado para com a saúde, a partir da 
implantação de espaços públicos, com o objetivo de promover 
práticas corporais e atividade física, promoção da alimentação 
saudável, educação em saúde, entre outros, além de contribuir para 
a produção do cuidado e de modos de vida saudáveis e sustentáveis 
para a população. 

 

Art.4°. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) deverá ser desenvolvido por um orientador social, 
serviço este que integrara um conjunto de serviços do SUAS, 
oferecendo à população que vivencia situações de vulnerabilidades 
sociais, novas oportunidades de reflexão acerca da realidade social, 
contribuindo dessa forma para a planejamento de estratégias e na 
construção de novos projetos de vida. 
 

Art.5°. A administração pública tem por obrigatoriedade 
disponibilizar uma estrutura capaz de atender á demanda da 
população, para se habilitarem no Cadastro Único ou para 
atualizarem seus dados cadastrais sempre que acharem necessário, 
em um tempo razoável em atendimento as regras gerais e 
específicas de elegibilidade ao PAB. 
 

Art.6º. Compete ao gestor municipal do PAB o exercício 

das seguintes atribuições: 
 
I - realizar a gestão de benefícios das famílias beneficiárias do PAB 
no município; 
II - promover o credenciamento dos funcionários da prefeitura e 
dos membros do conselho municipal de assistência social, no 
exercício do controle social do PAB, para acesso ao Sibec, segundo 
procedimentos fixados pela SENARC; 
III - analisar as demandas de bloqueio, de cancelamento ou 
reversão de benefícios encaminhados pelas instâncias de controle 
social, promovendo, quando cabíveis, as atividades de gestão de 
benefícios competentes; 
IV - promover a capacitação dos agentes responsáveis no município 

pela gestão local de benefícios; 
V - contribuir para o fortalecimento dos instrumentos de 
transparência governamental, divulgando aos órgãos públicos locais 
e à sociedade civil organizada as informações relativas aos 
benefícios do PAB, utilizando meios diversificados de publicitação; 
VI- verificar periodicamente a conformidade da situação das 
famílias beneficiárias do PAB aos critérios de elegibilidade destes 
programas, se necessário utilizando técnicas de amostragem 
estatística; 
VII - atender aos pleitos de informação ou de esclarecimentos da 
rede pública de fiscalização, podendo ocorrer por meio de 
solicitação de documentos ou de preenchimento de formulários 
padronizados instituídos pela SENARC; 

VIII - informar à SENARC eventuais deficiências ou 
irregularidades identificadas na prestação dos serviços de 
competência do agente operador do PAB ou de sua rede 
credenciada na localidade (correspondente bancário, agentes 
lotéricos e etc); e 
IX - analisar e deliberar sobre os recursos apresentados pelas 
famílias, em decorrência do disposto no art. 41 da Portaria 746, de 
03 de fevereiro de 2022. 
 

Art.7°. Compete ao entrevistador municipal do PAB o 
exercício das seguintes atribuições: 
I – receber as famílias e agendar as entrevistas; 
II - entrevistar e digitar os dados coletados no Sistema de Cadastro 

Único em pontos de atendimentos e na residência da família ; 
 

Art.8°. Compete ao digitador municipal do PAB o 
exercício das seguintes atribuições: 
I - Digitar os dados coletados no Sistema de Cadastro Único; 
II – Organizar os arquivos e conferir os formulários preenchidos 
pelo entrevistador; 
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IÁRIO 
Art.9º. Compete ao educador físico do Programa da 

Academia da Saúde o exercício das seguintes atribuições: 
                       I - desenvolver atividades físicas e práticas corporais 
junto à comunidade, prevenindo os riscos de obesidade, hipertensão 
arterial e sedentarismo;  
                      II - proporcionar educação permanente em atividade 
física/prática corporal, nutrição e saúde, juntamente com a 
Estratégia de Saúde da Família, sob forma de coparticipação e 

acompanhamento supervisionado;  
                     III - discutir casos e demais metodologias da 
aprendizagem em serviço, dentro de um processo de educação 
permanente;  
                    IV - capacitar profissionais, inclusive Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) para atuarem como facilitadores-
monitores do desenvolvimento de atividades físicas/práticas 
corporais;  
                    V - promover eventos que estimulem ações que 
valorizem as atividades físicas e sua importância para a saúde da 
população; 
  

Art.10°. Compete ao orientador social o exercício das 

seguintes atribuições: 
                    I - organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades 
coletivas nas unidades e/ou na comunidade;  
                   II - acompanhar, orientar e monitorar os usuários na 
execução das atividades; apoiar na organização de eventos 
artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e/ou na comunidade; 
                    
                    III -  participar das reuniões de equipe para o 
planejamento das atividades; 
                    IV - avaliar processos, fluxos de trabalho e resultado; 
acompanhar e registrar a assiduidade dos usuários por meio de 
instrumentais específicos, como listas de frequência, atas, sistemas 
eletrônicos próprios, etc; 

                    V - receptar e ofertar informações às famílias usuárias 
do CRAS; mediação dos processos grupais, próprios dos serviços 
de convivência e fortalecimentos de vínculos, ofertados no CRAS; 
                    VI -  participar de reuniões sistemáticas de 
planejamento de atividades e de avaliação do processo de trabalho 
com a equipe de referência do CRAS;  
                   VII - participar das atividades de capacitação (ou 
formação continuada) da equipe de referência do CRAS; 
 

Art.11°. Aplica-se, subsidiariamente, no que não for 
conflitante com a presente Lei o Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Itaverava e legislações que disponham sobre os 
Servidores Públicos Municipais. 

 
Art.12º. A denominação dada aos profissionais ocupantes 

das vagas previstas nessa Lei será de Agente Público, podendo 
perder a vaga nas hipóteses e condições previstas no artigo 22 desta 
Lei e aquelas que se aplicam no Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município, garantidas a ampla defesa e o contraditório. 
 

TÍTULO II 

DO QUANTITATIVO DE VAGAS, DOS VENCIMENTOS E DO 
PROVIMENTO 

Capítulo I 
DO QUANTITATIVO DE VAGAS 

 
Art.13º. O número de vagas de cada categoria é móvel, 

observando as regras vigentes para ampliação e/ou redução dos 
demais programas e projetos. 

 
Parágrafo primeiro. O número de vagas, escolaridade, 

carga horária e os valores dos vencimentos das funções vinculadas 
ao Programa Auxilio Brasil correspondem a:  
 
I. 01(uma) vaga de gestor do PAB, ensino médio completo, jornada 
de 40(quarenta) horas semanais e vencimento de R$ 1.725,52 (um 
mil, setecentos e vinte e cinco reais, cinquenta e dois centavos).  
 
II. 01(uma) vaga de entrevistador do PAB, ensino médio completo, 
jornada de 40(quarenta) horas semanais e vencimento de R$ 
1.380,42 (um mil, trezentos e oitenta reais, quarenta e dois 
centavos). 

 
III. 01(uma) vaga de digitador do PAB, ensino médio completo, 
jornada de 40(quarenta) horas semanais e vencimento de R$ 
1.380,42 (um mil, trezentos e oitenta reais, quarenta e dois 
centavos). 
 

Parágrafo segundo. O número de vaga, escolaridade, 
carga horária e o valor do vencimento da função vinculada ao 
Programa Academia da Saúde corresponde a:  
 
I. 01(uma) vaga de educador físico, ensino superior completo em 
Educação Física e registro no respectivo Conselho de Classe, 
jornada de 40(quarenta) horas semanais e vencimento de R$ 

2.300,69 (dois mil, trezentos reais, sessenta e nove centavos). 
 

Parágrafo terceiro. O número de vaga, escolaridade, carga 
horária e o valor do vencimento da função vinculada ao Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) corresponde a:  
 
I. 01(uma) vaga de orientador social, ensino médio completo, 
jornada de 40(quarenta) horas semanais e vencimento de R$ 
1.265,38. 
 

Parágrafo quarto. A critério da Administração as jornadas 
previstas nos parágrafos e incisos anteriores poderão ser postas em 
Processo Seletivo Público, em quantitativo de horas reduzidas, 

observada a proporcionalidade salarial e o acréscimo de vagas caso 
sejam equivalentes ou inferiores a metade do número de vagas 
estabelecidas. 
 

Art.14. A revisão geral dos vencimentos estabelecidos 
para as funções mencionadas nessa Lei deverá ser efetuada, por lei 
específica, sempre na mesma data e sem distinção de índices, 
conforme disposição do Art. 37, inciso X da Constituição Federal, 
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IÁRIO 
desde que tal revisão não ultrapasse os limites de despesa com 
pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Capítulo II 
DOS REQUISITOS, DO PROVIMENTO, DA POSSE E 

EXERCÍCIO 
 

Art.15. Os ocupantes das funções regidas pela presente 
Lei ingressarão na estrutura funcional da administração direta do 

Poder Executivo Municipal, mediante processo de seleção pública 
de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e 
complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o 
exercício das atividades, o qual atenderá aos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  
 
§1º. O processo de seleção pública terá validade de até 02(dois) 
anos, podendo ser prorrogado uma única vez por até 02(dois) anos. 
 
§2º. As condições de sua realização serão estabelecidas em Edital a 
ser fixado na sede da Prefeitura e publicado em órgão de imprensa 
ou em periódico de grande circulação no município ou região. 
 

§3º. O edital de convocação para o processo de seleção pública 
poderá prever a sua realização em várias etapas.  
 
§4º. Não se abrirá novo processo de seleção pública enquanto a 
ocupação das vagas puder ser feita por candidato aprovado em 
processo anterior, com prazo de validade não expirado. 
  
§5º. A aprovação no processo de seleção pública não gera direito à 
designação, mas esta, quando ocorrer, respeitará a ordem de 
classificação dos candidatos e apenas se efetivará após prévia 
inspeção médica oficial, que declarará se o candidato está apto ou 
inapto para o serviço.  
  

§6º. Aos candidatos participantes do processo de seleção pública 
será assegurado o direito ao contraditório quanto aos resultados das 
etapas estabelecidas em edital. 
                  

Art.16. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado 
o direito de se inscreverem no processo de seleção pública para 
provimento das vagas regidas por esta Lei, caso sejam as 
atribuições compatíveis com a deficiência de que são portadoras, 
sendo, neste caso, para estas reservadas 5% (cinco por cento) do 
total de vagas oferecidas no processo, nos termos do inciso VIII do 
art. 37, da Constituição Federal e da Lei Federal n° 7.853/89, 
regulamentada pelo Decreto n° 3.298/99 e alterações posteriores e 
o Decreto Federal nº 9.508/2018.  

 
Parágrafo único. Às pessoas que, em razão de limitações 

de ordem financeira, não possa arcar com o pagamento da inscrição 
do processo seletivo público, sob pena de comprometimento do 
sustento próprio e de sua família, poderão requerer isenção do 
pagamento do valor de inscrição sob a forma de:  
 

I. Na condição de membro de família de baixa renda caracterizada 
pelo registro de inscrição no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto 
Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007; 
 
II. Na condição de desempregado, conforme Lei Estadual nº 
13.392, de 7 de dezembro de 1999;  
 

III. Na condição de insuficiência econômico-financeira, sendo 
caracterizada pela situação de vulnerabilidade econômica.  
 

Art.17. Os ocupantes das funções públicas regidas por 
essa Lei serão enquadrados nos quadros da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde sendo lotados 
na estrutura funcional da administração direta do Executivo. 
 

Art.18. A designação do aprovado no processo de seleção 
pública se dará nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Itaverava. 
 

Art.19. O prazo para a entrada em exercício no serviço 

público é de 15(quinze) dias, contados da data da posse, quando 
apresentará à Secretaria Municipal de Recursos Humanos os 
elementos necessários ao assentamento individual. 
 

Parágrafo único. Será dispensado da função àquele 
classificado que não entrar em exercício no prazo previsto no caput 
deste artigo. 
                   

Capítulo III 
DO PERÍODO DE AVALIAÇÃO 

 
Art.20. Ao iniciar suas atividades, o designado ficará 

sujeito ao período de avaliação experimental de 03(três)meses, 

prazo em que será avaliada sua aptidão e capacidade para 
desempenho das atribuições da função. 
 

Parágrafo único. Os critérios objetivos para avaliação 
prevista no caput serão regulamentados em Ato do Chefe do Poder 
Executivo.  

 
 

Capítulo IV 
DOS PROCEDIMENTOS AVALIATIVOS DE DESEMPENHO 

 
Art.21. Os procedimentos avaliativos de desempenho 

seguirão os conceitos estabelecidos no Estatuto dos Servidores 

Públicos, bem como sua aplicação se dará na forma de regulamento 
do Chefe do Poder Executivo em conjunto com Secretário 
Municipal de Assistência Social. 

 
 

TÍTULO III 
DA PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA 
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IÁRIO 
                  Art.22. Os ocupantes das funções públicas regulados por 
essa lei poderão perdê-las mediante prévio processo administrativo 
no qual seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, nas 
hipóteses previstas no Estatuto dos Servidores Públicos, sem 
prejuízo de qualquer outra norma pertinente. 
 
 

TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art.23. Serão permitidas contratações temporárias para 
atender a situações de excepcional interesse público, precedidas de 
processo seletivo simplificado de provas, quando os detentores das 
funções dispostas nesta Lei, estiverem em afastamento por auxílio-
doença, licença à gestante e à adotante, afastamento temporário de 
cargo em decorrência de licença prevista em legislação municipal, 
por período superior a 30(trinta) dias, com exceção das licenças 
para participação em curso, congressos e competição esportiva 
oficial, bem como para tratar de interesses particulares por prazo 
inferior a 06(seis) meses, as quais não justificam a contratação 
temporária por tempo indeterminado, remanejamento ou 

readaptação, ou ainda, nomeação para exercício de cargo 
comissionado. 
 

Parágrafo único. Havendo processo seletivo público em 
vigor as contratações temporárias de excepcional interesse público, 
poderão ser realizadas em observância a respectiva lista de 
classificação, para suprir as necessidades dos serviços, observada a 
ordem de classificação em eventuais substituições e/ou vagas 
temporárias por tempo determinado.  
 

Art.24. O agente público contido nesta Lei, a qualquer 
tempo, poderá ser desligado do serviço público municipal, à vista 
de manifestação  

 
fundamentada, assegurada a ampla defesa e ao contraditório, no 
prazo de 05(cinco) dias, contados da ciência da decisão. 
 

Art.25. A implementação desta Lei não gera despesas, 
dispensado assim a apresentação de impacto orçamentário e 
financeiro, e serão custeadas por dotações próprias consignadas no 
orçamento em execução, permitidas suplementações até o limite da 
despesa.  
 

Art.26. Os agentes públicos, investidos nas funções ora 
instituídas, por meio de processo seletivo público, submetem-se a 
regime jurídico próprio, estabelecido nesta Lei, não lhes sendo 

concedidas as vantagens e benefícios previstos no Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município ou de outra norma que venha a 
substitui-la, vedando-se expressamente, ainda, a concessão de:  
 
I. prêmio-incentivo; 
II. férias-prêmio; 
III. adicional tempo de serviço;  
IV. readaptação funcional; 

V. licenças e afastamentos:  
a. para prestar serviço militar;  
b. para atividade política partidária; 
c. para exercício de mandato eletivo;  
d. para desempenho de mandato sindical; 
e. para servir em outro órgão ou entidade;  
f. para estudo ou missão oficial; 
g. para acompanhar cônjuge ou companheiro; 

h. para tratar de interesse particular; 
i. por motivo de doença na família.  
 

Parágrafo único. Os detentores das funções contidas nesta 
Lei farão jus às férias regulamentares, terço de férias e gratificação 
natalina na forma contida no Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município. 
 

Art.27. As funções públicas instituídas por esta Lei serão 
vinculadas ao cofinanciamento federal oferecido para execução de 
suas finalidades e poderão ser extintas face a precariedade do 
vínculo mediante demonstração de sua inviabilidade orçamentária e 
financeira. 

 
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste 

artigo aplicam-se as disposições constitucionais relativas aos 
limites de gastos com pessoal, em especial àquelas previstas no art. 
169, parágrafos e incisos da Carta Republicana.  
 

Art.28. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Itaverava, 25 de maio de 2022. 
 

JOSÉ FLAVIANO PINTO 
Prefeito Municipal 

______________________________________________________ 
 

DECRETO Nº 35./2022 
 

REVOGA O DECRETO 05/2022 E DISCIPLINA O 

AFASTAMENTO DAS SERVIDORAS GESTANTES, NÃO 
IMUNIZADA CONTRA O CORONAVÍRUS SARS-COV-2 DAS 

ATIVIDADES DE TRABALHO PRESENCIAL QUANDO A 
ATIVIDADE LABORAL POR ELA EXERCIDA FOR 

INCOMPATÍVEL COM A SUA REALIZAÇÃO EM SEU 
DOMICÍLIO, POR MEIO DE TELETRABALHO, TRABALHO 

REMOTO OU OUTRA FORMA DE TRABALHO A DISTÂNCIA, 
NOS TERMOS EM QUE ESPECIFICA 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. 
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IÁRIO 
CONSIDERANDO a edição da Lei Federal nº 14. 151, de 

12 de maio de 2021, que "Dispõe sobre o afastamento da 
empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante a 
emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do 
novo Coronavírus"; 
 

CONSIDERANDO que a Federação Brasileira das 
Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) mostrou 

dados internacionais do elevado índice de mortalidade por COVID-
19 entre gestantes e mães de recém-nascidos (puérperas); 
 

CONSIDERANDO a recente edição da Lei nº 14.311, de 
09 de março de 2022, que altera a Lei nº14.151, de 12 de maio de 
2021; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de a Administração 
Pública primar pela observância aos princípios constitucionais e 
administrativos, in sacu mormente da isonomia e da 
proporcionalidade; 
  

DECRETA: 

 
Art. 1º - Fica revogado o Decreto Municipal n°05/2022, 

de 21 de janeiro de 2022. 
 

Art. 2º - A servidora gestante que ainda não tenha sido 
totalmente imunizada contra o referido agente infeccioso, de acordo 
com os critérios definidos pelo Ministério da Saúde e pelo Plano 
Nacional de Imunizações (PNI), deverá permanecer afastada das 
atividades de trabalho presencial. 
 

§ 1º A servidora gestante afastada nos termos do caput 
deste artigo ficará à disposição de seu chefe imediato para exercer 
as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho 

remoto ou outra forma de trabalho a distância, sem prejuízo de sua 
remuneração. 
 

§ 2º Para o fim de compatibilizar as atividades 
desenvolvidas pela servidora gestante na forma do § 1º deste artigo, 
seu chefe imediato poderá, respeitadas as competências para o 
desempenho do trabalho e as condições pessoais da gestante para o 
seu exercício, alterar as funções por ela exercidas, sem prejuízo de 
sua remuneração integral e assegurada a retomada da função 
anteriormente exercida, quando retornar ao trabalho presencial. 
 

§ 3º Salvo se o seu chefe imediato optar por manter o 
exercício das suas atividades nos termos do § 1º deste artigo, a 

servidora gestante deverá retornar à atividade presencial nas 
seguintes hipóteses: 
 
I - após sua vacinação contra o coronavírus SARS-CoV-2, a partir 
do dia em que o Ministério da Saúde considerar completa a 
imunização; 
II - mediante o exercício de legítima opção individual pela não 
vacinação contra o coronavírus SARS-CoV-2 que lhe tiver sido 

disponibilizada, conforme o calendário divulgado pela autoridade 
de saúde e mediante o termo de responsabilidade de que trata o § 4º 
deste artigo; 

§ 4º Na hipótese de que trata o inciso II do § 3º deste 
artigo, a servidora gestante deverá assinar termo de 
responsabilidade e de livre consentimento para exercício do 
trabalho presencial, comprometendo-se a cumprir todas as medidas 
preventivas adotadas pelo empregador. 

 
§ 5º O exercício da opção a que se refere o inciso II do § 

3º deste artigo é uma expressão do direito fundamental da liberdade 
de autodeterminação individual, e não poderá ser imposta à 
gestante que fizer a escolha pela não vacinação qualquer restrição 
de direitos em razão dela." (NR). 
 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor nesta data, será 
afixado no Paço Municipal e publicado na Imprensa Oficial do 
Município, revogadas as disposições em contrário. 
 

Itaverava, 30 de maio de 2022. 
 

JOSÉ FLAVIANO PINTO 
Prefeito Municipal 

 
 
 


