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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO  

 

DECRETO Nº 55/2022 

 

RETIFICA DECRETO N°45/2022 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 pelo Sr. 
Jardel de Carvalho Oliveira e pelo Sr. Vilmar de Carvalho Oliveira, 
junto a esta municipalidade no sentido de que haja o 
desmembramento da área de 1.044,42 m2, de propriedade destes, 

localizado na Rua Zequinha de Ávila com Rua Oliveira Félix no 
Distrito de Monsenhor Izidro, município de Itaverava- MG, 
conforme Escritura Publica de Compra e Venda lavrada aos 
28/08/1998 no Tabelionato de Notas do munícipio de Cristiano 
Otoni, livro nº 33-N, às folhas 98v Matrícula nº 3839, livro 2-M, do 
1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Conselheiro 

Lafaiete. 

Considerando, que desmembramento será feito da 
seguinte forma: Inicia no ponto 1, Datum WGS 84( coordenadas N 
7.719.368,0370 E672.383,6254), situado na divisa Luiz Antônio 
Gonçalves com a Rua Zequinha de Ávila. Deste ponto parte com 
azimute 103º 74’ 08’’ perfazendo uma distancia de 14,32m 
confrontando com a divisa de Luiz Antônio Gonçalves e a divisa de 
Giovana Teófanes de Souza Faria, Rosana Márcia de Souza Rocha, 

Maria Trindade de Souza, Terezinha Cássia de Souza, José Izidro 
de Souza Vânia Cristina de Souza e Felipe Miller de Souza Sá até o 
ponto 2.( N7.719.364,6914 E642.397,2612). Do ponto 2 parte com 
azimute 101º38’59’’ perfazendo uma distancia de 27,68m passando 
a confrontar com a divisa de Giovana Teófanes de Souza Faria, 
Rosana Márcia de Souza Rocha, Maria Trindade de Souza, 
Terezinha Cássia de Souza, José Izidro de Souza , Vânia Cristina 
de Souza  e Felipe Miller de Souza Sá até o ponto 3 

(N7.719.359,1003 E642.424,3797). Do ponto 3 parte com azimute 
155º59’57’’ perfazendo uma distância de 13,89m pela divisa de 
Edmar Lúcio de Souza, até o ponto 4 (N7.719.346,4100 
E642.430,0300). Do ponto 4 parte com azimute 257º43’00’’ 
perfazendo uma distancia de 50,35m passando a confrontar com a 
Rua Oliveira Félix até o ponto 7. Do ponto 7 parte com o azimute 
355º55’14’’ perfazendo uma distancia de 7,58m passando a 
confrontar com a Rua Zequinha de Ávila, até o ponto 8 
(N7719.343,2746 e E642.380,3197). Do ponto 8 parte com azimute 
07º36’14’’ perfazendo uma distancia de 32,57m confrontando com 

a mesma Rua, até o ponto 1 de início. 

Ficando assim desmembrada em:  

LOTE 1= 511,02 m2 (Jardel de Carvalho Oliveira). 

Inicia no ponto 1, Datum WGS 84( coordenadas N 7.719.368,0370 
E 672.383,6254), situado na divisa de Luiz Antônio Gonçalves com 
a Rua Zequinha Ávila. Deste ponto parte com azimute 103º47’08’’ 
perfazendo uma distância de 14,32m confrontando com a divisa do 
Luiz Antônio Gonçalves e a divisa de Giovana Teófanes de Souza 
Faria, Rosana Márcia de Souza Rocha, Maria Trindade de Souza, 
Terezinha Cássia de Souza, José Izidro de Souza, Vânia Cristina de 
Souza e Felipe Miller de Souza Sá até o ponto 2. (N7.719.364,6914 
E642.397,2612). Do ponto 2 parte com azimute 170º00’36’’ 
perfazendo uma distancia  de 25,72m passando a confrontar com o 
lote 2 até o ponto 2ª (N7.719.123,2202 E642.423,1741). Do ponto 
2 A parte com azimute 260º03’31’’ perfazendo uma distancia de 
21,18m passando a confrontar com a Rua Oliveira Félix, até o 

ponto 7 (N7719.335,7042 e E642.380,8597). Do ponto 7 parte com 
azimute 355°55’14’’ perfazendo uma distancia de 7,58m passando 
a confrontar com a Rua Zequinha de Ávila, até o ponto 8 
(N7719.343,2746 e E642.380,3197). Do ponto 8 parte com azimute 
07°36’14’’ perfazendo uma distancia de 32,57m confrontando com 

a mesma Rua, até o ponto 1 de início. 

LOTE 2= 533,40 m2 (Vilmar de Carvalho Oliveira). 

Inicia no ponto 2, Datum WGS 84 (coordenadas N 7.719.364,6914 
E 642.397,2612), situado na divisa  de José João de Souza. Deste 

ponto parte com azimute 101°38’59’’ perfazendo uma distancia de 
27,68m passando a confrontar com a divisa de Giovana Teófanes 
de Souza Faria, Rosana Márcia de Souza Rocha, Maria Trindade de 
Souza, Terezinha Cássia de Souza, José Izidro de Souza, Vânia 
Cristina de Souza e Felipe Miller de Souza Sá até o ponto 3 
(N7.719.359,1003 E642.424,3797). Do ponto 3 parte com o 
azimute 155º59’57’’ perfazendo uma distancia de 13,89m pela 
divisa de Edmar Lúcio de Souza, até o ponto 4 (N7.719.346,4100 
E642.430,0300). Do ponto 4 parte com o azimute 257º43’00’’ 
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IÁRIO 
perfazendo uma distancia de 29,17m passando a confrontar com a 
Rua Oliveira Félix até o ponto 2 A. Do ponto 2 A parte com 
azimute 350º00’36’’ perfazendo uma distancia de 25,72m passando 

a confrontar com lote 1, até o ponto 2 início.                                                                                

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovado o desmembramento referente à 
área medindo 1.044,42 m2, de propriedade do Sr. Jardel de 
Carvalho Oliveira e do Sr. Vilmar de Carvalho Oliveira situado na 
Rua Zequinha de Ávila com Rua Oliveira Félix- Monsenhor Izidro, 
Município de Itaverava- MG, conforme  Escritura Pública de 
Compra e Venda lavrada aos 28/08/1998 no Tabelionato de Notas 
do Município de Cristiano Otoni, Livro nº 33-N, às folhas 98v 
Matrícula nº 3839, livro 2-M, do 1º Ofício de Registro de Imóveis 

da Comarca de Conselheiro Lafaiete-MG.  

Fica esta área total de 1.044,42m², desmembrada em 02 
áreas identificadas como: Lote 1, de 511,02 metros quadrados , e 
Lote 2, de 533,40 metros quadrados, conforme memorial descritivo 

e projeto topográfico que instrumentalizaram o requerimento.  

Art. 2º- Fica retificado o Decreto Nº 45/2022. 

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogam-se as disposições em contrário. 

Itaverava, 03 de agosto de 2022. 
 

JOSÉ FLAVIANO PINTO 
Prefeito Municipal 

______________________________________________________ 
 

DECRETO Nº 56/ 2022  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

RETIFICA DECRETO N°44/2022 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 pelo Sr. 

Jardel de Carvalho Oliveira e pelo Sr. Vilmar de Carvalho Oliveira, 
junto a esta municipalidade no sentido que seja Decretada 
retificação de área de 1.688,18m2, que após levantamento 

topográfico ficou constado que a área correta é 1.044,42m2 de 
propriedade do Sr. Jardel de Carvalho Oliveira e do Sr. Vilmar de 
Carvalho Oliveira, situado na Rua Zequinha de Ávila com Rua 
Oliveira Félix, Distrito de Monsenhor Izidro, Município de 
Itaverava, conforme Escritura Pública de Compra e Venda lavrada 
aos 28/08/1998 no Tabelionato de Notas do Munícipio de Cristiano 
Otoni, no livro 33-N, às folhas 98v, havida da matrícula nº 3839, 
livro 2-M, do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de 
Conselheiro Lafaiete- MG. 
 

Considerando, que a retificação: Inicia no ponto 1, Datum 
WGS 84(coordenadas N 7.719.368,0370 E672.383,6254), situado 

na divisa Luiz Antônio Gonçalves com a Rua Zequinha de Ávila. 
Deste ponto parte com azimute 103º 74’ 08’’ perfazendo uma 
distancia de 14,32m confrontando com a divisa de Luiz Antônio 
Gonçalves e a divisa de Giovana Teófanes de Souza Faria, Rosana 
Márcia de Souza Rocha, Maria Trindade de Souza, Terezinha 
Cássia de Souza, José Izidro de Souza Vânia Cristina de Souza e 
Felipe Miller de Souza Sá até o ponto 2.( N7.719.364,6914 
E642.397,2612). Do ponto 2 parte com azimute 101º38’59’’ 

perfazendo uma distancia de 27,68m passando a confrontar com a 
divisa de Giovana Teófanes de Souza Faria, Rosana Márcia de 
Souza Rocha, Maria Trindade de Souza, Terezinha Cássia de 
Souza, José Izidro de Souza , Vânia Cristina de Souza  e Felipe 
Miller de Souza Sá até o ponto 3 (N7.719.359,1003 
E642.424,3797). Do ponto 3 parte com azimute 155º59’57’’ 
perfazendo uma distância de 13,89m pela divisa de Edmar Lúcio de 
Souza, até o ponto 4 (N7.719.346,4100 E642.430,0300). Do ponto 
4 parte com azimute 257º43’00’’ perfazendo uma distancia de 
50,35m passando a confrontar com a Rua Oliveira Félix até o ponto 
7. Do ponto 7 parte com o azimute 355º55’14’’ perfazendo uma 
distancia de 7,58m passando a confrontar com a Rua Zequinha de 
Ávila, até o ponto 8 (N7719.343,2746 e E642.380,3197). Do ponto 

8 parte com azimute 07º36’14’’ perfazendo uma distancia de 
32,57m confrontando com a mesma Rua, até o ponto 1 de início. 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica aprovado à retificação da referida área 
medindo 1.688,18 m2, de propriedade do Sr. Jardel de Carvalho 
Oliveira e do Sr. Vilmar de Carvalho Oliveira, situado na Rua 
Zequinha de Ávila com Rua Oliveira Félix, Distrito de Monsenhor 
Izidro, Município de Itaverava, conforme Escritura Pública de 
Compra e Venda lavrada aos 28/08/1998 no Tabelionato de Notas 
do Munícipio de Cristiano Otoni, no livro 33-N, às folhas 98v, 
havida da matrícula nº 3839, livro 2-M, do 1º Ofício de Registro de 

Imóveis da Comarca de Conselheiro Lafaiete- MG. 
 
              Fica esta área retificada em 1044,42 m², conforme 
memorial descritivo e projeto topográfico que instrumentalizaram o 
requerimento.  
 
  Art. 2º- Fica retificado o Decreto Nº 44/2022. 
 

Art. 3º- Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revoga-se as disposições em contrário. 
 

Itaverava, 03 de agosto de 2022. 
 

JOSÉ FLAVIANO PINTO 
Prefeito Municipal 

______________________________________________________ 
 

DECRETO Nº 51/2022 
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IÁRIO 
Regulamenta a Lei nº 821 de 30 de Junho de 2022 que 

cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - 
Compdec. 
 

Art. 1º - A Coordenadoria Municipal de Proteção e 
Defesa Civil - Compdec é o órgão da administração pública 
municipal responsável pela coordenação das ações de proteção e 
defesa civil, no município. 

 
Art. 2º - São atividades da Compdec: 

I. executar a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 
(PNPDEC) em âmbito local; 
II. coordenar as ações do Sistema Nacional de Proteção e 
Defesa Civil (SINPDEC) no âmbito local, em articulação com a 
União e os Estados; 
III. incorporar as ações de proteção e defesa civil no 
planejamento municipal; 
IV. identificar e mapear as áreas de risco de desastres; 
V. promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e 
vedar novas ocupações nessas áreas; 
VI. vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando 

for o caso, a intervenção preventiva e a evacuação da população das 
áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis; 
VII. organizar e administrar abrigos provisórios para 
assistência à população em situação de desastre, em condições 
adequadas de higiene e segurança; 
VIII. manter a população informada sobre áreas de risco e 
ocorrência de eventos extremos, bem como sobre protocolos de 
prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em circunstâncias 
de desastres; 
IX. mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na 
ocorrência de desastres; 
X. realizar regularmente exercícios simulados, conforme 
Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil; 

XI. promover a coleta, a distribuição e o controle de 
suprimentos em situações de desastre; 
XII. proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas 
atingidas por desastres; 
XIII. manter a União e o Estado informados sobre a ocorrência 
de desastres e as atividade de proteção e defesa civil no município; 
XIV. estimular a participação de entidades privadas, 
associações de voluntários, clubes de serviços, organizações não 
governamentais e associações de classe comunitárias nas ações do 
SINPDEC e promover o treinamento de associações de voluntários 
para atuação conjunta com as comunidades apoiadas; e 
XV. prover solução de moradia temporária às famílias 
atingidas por desastres; 

XVI. desenvolver cultura municipal de prevenção de desastres, 
destinada ao desenvolvimento da consciência no município acerca 
dos riscos de desastres local; 
XVII. estimular comportamentos de prevenção capazes de evitar 
ou minimizar a ocorrência de desastres; 
XVIII. estimular a reorganização do setor produtivo e a 
reestruturação econômica das áreas atingidas por desastres; 

XIX. estabelecer medidas preventivas de segurança contra 
desastres em escolas e hospitais situados em áreas de risco; 
XX. oferecer capacitação de recursos humanos para as ações 
de proteção e defesa civil; 
XXI. fornecer dados e informações para o Sistema Integrado de 
Informação de Desastres (S2ID); 
XXII. elaborar Plano de Ação Anual visando o atendimento das 
ações em tempo de normalidade, bem como, das ações 

emergenciais, com a garantia dos recursos no Orçamento 
Municipal; 
XXIII. propor à autoridade competente a previsão recursos 
orçamentários próprios necessários às ações assistenciais de 
recuperação ou preventivas, como contrapartida às transferências 
de recursos da União, na forma da legislação vigente; 
XXIV. propor à autoridade competente a declaração de situação 
de emergências e de estado de calamidade pública, observando os 
critérios estabelecidos na Instrução Normativa nº 01-MI, de 24 de 
agosto de 2012; 
XXV. estar atenta às informações de alerta dos órgãos de 
previsão e acompanhamento para executar planos operacionais em 
tempo oportuno; 

XXVI. implantar programas de treinamento para o corpo 
voluntariado municipal; 
XXVII. implantar e manter atualizados o cadastro de recursos 
humanos, materiais e equipamentos a serem convocados e 
utilizados em situações de anormalidades; 
XXVIII. estabelecer intercâmbio de ajuda com outros Municípios 
(comunidades irmanadas); e 
XXIX. Promover mobilização social visando a implantação de 
Nupdec – Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil, nos 
bairros e distritos (comunidade em risco de desastres). 
 

Art. 3º - A Compdec tem a seguinte estrutura: 
 

I. Coordenador Executivo 
II. Conselho Municipal 
III. Apoio administrativo/Secretaria 
IV. Setor Técnico 
V. Setor Operacional 
 

Parágrafo Único – O Coordenador e os dirigentes da 
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil serão 
designados pelo Prefeito Municipal mediante Portaria. 
 

Art. 4º - Ao Coordenador Municipal de Proteção e Defesa 
Civil compete: 
 

I. Convocar as reuniões da Coordenadoria; 
II. Dirigir a entidade, representá-la perante os órgãos 
governamentais e não-governamentais; 
III. Propor planos de trabalho; 
IV. Participar das votações e declarar aprovadas as 
resoluções; 
V. Resolver os casos omissos e praticar todos os atos 
necessários ao regular fun¬cionamento da Compdec; 
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IÁRIO 
VI. Propor aos demais membros, em reunião previamente 
marcada, os planos or¬çamentários, obras e serviços, bem como 
outras despesas, dentro da finalida¬de o que se propõe a Compdec. 
 

Parágrafo Único - O Coordenador Municipal de Proteção 
e Defesa Civil poderá delegar atribuições aos membros da 
Comissão, sempre que achar necessário ao bom cumprimento das 
finalidades da entidade, observado os termos legais. 

 
Art. 5º - O Conselho Municipal será constituído de 

membros assim qualificados: 
 
- Representante da Câmara dos Vereadores; 
- Representante do Poder Judiciário; 
- Representante da Secretaria Municipal de ......;  
- Representante de Órgãos Não Governamentais (Rotary 
Club, Lions, Maçonaria, Clero etc.; 
- Representante de outras entidades (citá-las se for o caso: 
unidades militares, órgãos de serviços essenciais, líderes 
comunitários etc.). 
 

Parágrafo Único - Os integrantes do Conselho Municipal 
não receberão remuneração, salvo em viagem a serviço fora da 
Sede do Município restringindo-se às despesas de pousada, 
alimentação e transporte devidamente comprovadas. 
 

Art. 6º - À Secretaria (ou Apoio Administrativo) 
compete: 
 
I. Implantar e manter atualizados o cadastro de recursos 
humanos, materiais e equipamentos a serem convocados e 
utilizados em situações de anormalidades; 
II. Secretariar e apoiar as reuniões do Conselho Municipal 
de Proteção e Defesa Civil. 

 
Art. 7º - Ao Setor Técnico (ou Seção de Minimização de 

Desastres) compete: 
I. Implantar o banco de dados e elaborar os mapas temáticos 
sobre ameaças, vulnerabilidades e riscos de desastres;  
II. Implantar programas de treinamento para voluntariado; 
III. Promover campanhas públicas e educativas para estimular 
o envolvimento da população, motivando ações relacionadas com a 
defesa civil, através da mídia local; 
IV. Estar atenta às informações de alerta dos órgãos de 
previsão e acompanhamento para executar planos operacionais em 
tempo oportuno; 
 

Art. 8º - Ao Setor Operativo (ou Seção de Operações) 
compete: 
I. Implementar ações de medidas não-estruturais e medidas 
estruturais; 
II. Executar a distribuição e o controle de suprimentos 
necessários em situações de desastres. 
 

Art. 9º - No exercício de suas atividades, poderá a 
Compdec solicitar das pessoas físicas ou jurídicas colaboração no 
sentido de prevenir e limitar os riscos, as perdas e os danos a que 
estão sujeitas a população, em circunstâncias de desastres. 
 

Art. 10 - Os recursos do Fundo Especial para a Proteção e 
Defesa Civil Municipal poderão ser utilizados para as seguintes 
despesas: 

 
a) diárias e transporte; 
b)  aquisição de material de consumo; 
c) serviços de terceiros; 
d) aquisição de bens de capital (equipamentos e instalações 
e material permanente); e 
e) obras e reconstrução. 
 

Art. 11 - A comprovação das despesas realizadas à conta 
do Fundo Especial será feita mediante os seguintes documentos: 
a) Prévio empenho; 
b) Fatura e Nota Fiscal; 
c) Balancete evidenciando receita e despesa; e 

d) Nota de pagamento. 
 

Art. 12 - A Prefeitura Municipal de Itaverava fará constar 
dos currículos escolares da rede de ensino municipal, noções gerais 
sobre os procedimentos de proteção e defesa civil. 
 

Art. 13 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Itaverava, 12 de Julho de 2022. 
 

JOSÉ FLAVIANO PINTO 
Prefeito Municipal 

______________________________________________________ 

 

PORTARIA Nº 22/2022 
 

“NOMEIA SERVIDORES PÚBLICO MUNIPAL E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 
O Prefeito Municipal de Itaverava no uso de suas 

atribuições legais e nos termos do art. 6º da Lei 821 de 30 de junho 
de 2022, pela presente. 
       

RESOLVE: 
 

Art 1º - Nomear os membros que constituirão a 
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – 
COMPDEC: 
  

Sr. Vinícius Carvalho do Nascimento Coordenador 
Executivo. 

 Sra. Maria José de Carvalho do Nascimento Secretário 
(a) Administrativo (a). 
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IÁRIO 
 Sr. Lindomar Marcelino Pinto Diretor (ou Agente) Setor 
Operacional. 
 Sr. Luiz Eduardo Gerson Ferreira (Engenheiro Civil) 
Diretor (ou Agente) Setor Técnico. 
 

Art 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
 

Itaverava, 12 de julho de 2022. 
 

JOSÉ FLAVIANO PINTO 
Prefeito Municipal 

______________________________________________________ 

PORTARIA Nº 23/2022 
 
 

NOMEIA OS MEMBROS QUE CONSTITUIRÃO O CONSELHO 
MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – COMPDEC DO 

MUNICÍPIO DE ITAVERAVA – MG E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
O Prefeito Municipal de Itaverava – MG, no uso de suas 

atribuições e permissões legais, conferidas pelo artigo 90, inciso I, 
da Lei Orgânica Municipal, e 
 

Considerando o disposto na Lei Municipal nº 821, de 30 

de Junho de 2022, que “Cria a Coordenadoria Municipal de 
Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) do Município de Itaverava – 
MG e dá outras providências”. 
 

Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 51, de 
12 de Julho de 2022, que “Regulamenta a Lei nº 821, de 30 de 
Junho de 2022, que cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e 
Defesa Civil – COMPDEC”. 
 

Considerando a necessidade de nomear os membros que 
constituirão o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil – 
COMPDEC do Município de Casa Grande – MG. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Nomear os membros que constituirão o Conselho 
Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC do Município 
de Itaverava – MG: 
I – Representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços – 
Sr. Lindomar Marcelino Pinto, Secretário Municipal de Obras e 
Serviços; 
II – Representante da Secretaria Municipal de Saúde – Sr. Elmir 
Modesto da Cunha, Secretário Municipal de Saúde; 
III – Representante da Secretaria Municipal de Educação – Sra. 
Ângela Maria Gonçalves de Carvalho, Secretária Municipal de 
Educação; 

IV – Representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 
Geiziane Isabel Pinto Félix, Secretária Municipal de Meio 
Ambiente; 

V – Representante da Secretaria de Assistência Social – Sra. Maria 
José de Carvalho Nascimento, Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social. 
VI – Membros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – do 
Destacamento PM da cidade de Itaverava. 
VII - Membros do Corpo de Bombeiros Militar do 2º Pelotão BM 
da cidade de Conselheiro Lafaiete. 
 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo 
dada por publicada com sua afixação no quadro de avisos da 
Administração, revogadas as disposições em contrário. 
 

Itaverava, 12 de Julho de 2022. 
JOSÉ FLAVIANO PINTO 

Prefeito Municipal 
______________________________________________________ 
 

PORTARIA Nº 24/2022 
 

“NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 
O Prefeito Municipal de Itaverava, Estado de Minas 

Gerais, no uso das atribuições e permissões legais que lhe confere e 
as garantias constitucionais elencadas em nossa Carta Magna. 
 

 CONSIDERANDO o disposto na Lei Orgânica do 
Município de Itaverava, artigo 90, inciso I; 
 

CONSIDERANDO a necessidade do município em 
preencher a função de Recepcionista do setor de T.F.D; 
 

CONSIDERANDO que a servidora Natalia Gerônimo, é 
servidora efetiva no município como Recepcionista – UBS de 
Itaverava; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º: Fica remanejada a seguinte servidora: 

 
-A Sra. Natalia Jerônimo remanejada para a função de 
Recepcionista do setor de T.F.D. 
 

Parágrafo Único- A atividade da servidora ocorrerá nos 
limites do Município de Itaverava, nos limites salarias e carga 
horária já definidas em legislação municipal pertinente.  
 

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

Itaverava, 20 de Julho de 2022. 
 

JOSÉ FLAVIANO PINTO 
Prefeito Municipal 

______________________________________________________ 
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IÁRIO 
 

PORTARIA Nº 25 /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 a Servidora  Maria Geralda de 
Faria Felex, é ocupante do cargo de Auxiliar de Serviço Escolar, 
devidamente empossado no dia 01 do mês de Fevereiro de 1994. 
 

CONSIDERANDO que o servidor já goza do direito de 
Férias- Prêmio adquirido durante o período de 06 de Fevereiro de 
2011 a 06 de Fevereiro 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 à 
servidora efetiva Senhora Maria Geralda de Faria Felex, ocupante 
do cargo de Auxiliar de Serviço Escolar, três meses de férias 

prêmio referente ao período entre 01 de Agosto de 2022 a 29 de 
Outubro de 2022. 
 

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

Itaverava, 29 de Julho de 2022. 
 

JOSÉ FLAVIANO PINTO 
Prefeito Municipal 

______________________________________________________ 
 

PORTARIA Nº 26 /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 a Servidora  Neuza Maria de 
Carvalho Costa, é ocupante do cargo de Professora, devidamente 
empossado no dia 02 do mês de Maio de 2006. 
 

CONSIDERANDO que a servidora 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 à 
servidora efetiva Senhora Neuza Maria de Carvalho Costa, 

ocupante do cargo de Professora, dois meses de férias prêmio 
referente ao período entre 08 de Agosto de 2022 a 06 de Outubro 
de 2022. 

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

publicação. 
Itaverava, 08 de agosto de 2022. 

 
JOSÉ FLAVIANO PINTO 

Prefeito Municipal 
______________________________________________________ 

 

PORTARIA N° 27/2022 
 

“RECONDUZ SERVIDOR 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. 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Orgânica 

Município de Itaverava, no art.90, IX. 

CONSIDERANDO a Ata de Posse de 17 de Dezembro 
de 2012, que nomeia a Servidora Natália Jerônimo para o cargo de 

Recepcionista- UBS de Itaverava. 

CONSIDERANDO que a Servidora Natália Jerônimo, 
por meio da Portaria N°24/2022 que “Nomeia Servidor Público 
Municipal e dá Outras Providências”, foi designada a prestar 

serviços junto à recepção do setor de T.F.D. 

RESOLVE: 

Art.1º- Revoga a Portaria Nº 24/2022, que “Nomeia 

Servidor Público e dá Outras Providências”. 

Art.2º- Reconduz à servidora efetiva “Natália Jerônimo”, 

a prestar seus serviços junto a Recepção da UBS de Itaverava. 

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

publicação. 

Itaverava,08 de Agosto de 2022 
 

JOSÉ FLAVIANO PINTO 
Prefeito Municipal 

______________________________________________________ 
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IÁRIO 
PORTARIA Nº 28/2022 

 

“ESTABELECE ACÚMULO DE ATRIBUIÇÕES 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. 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Orgânica do 

Município de Itaverava, no art. 90, 1. 

CONSIDERANDO a necessidade de gerenciamento e 
alimentação do Cadastro Único/CadÚnico e Sistema de Beneficio 

ao Cidadão/SIBEC. 

RESOLVE: 

Art.1º - Fica estabelecido para efeito de acúmulo de 
função ao cargo de Gestora do Bolsa Família a Secretária de 

Assistência Social Maria José de Carvalho do Nascimento. 

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

publicação. 

Itaverava, 09 de Agosto de 2022. 
 

JOSÉ FLAVIANO PINTO 
Prefeito Municipal 

 
 
 

 


