
Decretos
DECRETO Nº 3.421 DE 03 DE ABRIL DE 2020.

EMENTA: Altera trânsito no Município de Itatiaia no perí-
odo em que perdurar a situação de emergência em saúde públi-
ca e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE 
ITATIAIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei; CONSIDERANDO a excepcionalidade da situação de 
saúde pública enfrentada em nível mundial; CONSIDERAN-
DO o disposto nos Decretos nº 46.970/2020 e o 46.973/2020 
do Governo do Estado do Rio de Janeiro; CONSIDERANDO 
a necessidade de proteger a população da proliferação do Co-
ronavírus do tipo COVID-19; CONSIDERANDO o dispos-
to nos Decretos nº 3.405, 3.406, 3.407, 3.408, 3.409, 3410, 
3.413, 3.417, 3.418 e 3.420 de março de 2020; CONSIDE-
RANDO a necessidade de realizar um serviço eficiente no or-
denamento e fiscalização do trânsito pela Guarda Civil Munici-
pal de Itatiaia.DECRETA: Art. 1º - Fica alterado o trânsito no 
Município de Itatiaia, no período em que perdurar a situação 
de emergência em saúde pública em decorrente do novo coro-
navírus (COVID-19), conforme segue:  §1 - Fica alterado o 
trânsito e NOTIFICADAS AS EMPRESAS DE ONIBUS DE 
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS nos bair-
ros Campo Alegre, Jardim Itatiaia, Centro de Itatiaia e Penedo 
com os seguintes intinerários:I – No Bairro de Penedo o acesso 
será feito pelo PORTAL TURÍSTICO DE PENEDO(Entrada 
e Saída) com o controle dos Agentes da Guarda Civil Munici-
pal de Itatiaia. III – No Bairro Campo Alegre o acesso passará 
ser feito pela RUAL WANDERBILT DUARTE DE BARROS 
(AO LADO DA RODOVIÁRIA) até a rotatória nas proximi-
dades do Hospital Municipal seguindo a esquerda pela AVE-
NIDA SIMÃO DA CUNHA GAGO, seguindo até o cruza-
mento com a AVENIDA EDUARDO COTRIM, seguindo a 
esquerda na AVENIDA EDUARDO COTRIM VIRANDO 
A DIREITA NA PRAÇA DOS MINEIROS seguindo pela 
RUA JOÃO AZEVEDO DE CARNEIRO MAIA, seguindo 
o itinerário normal. IV – No Centro a ENTRADA E SAÍDA 
SE DARÁ PELA AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
seguindo até a Rua Antônio José Pereira e seguindo até a Rua 
Osmar Amorin retornando ao seu itinerário normal. Art. 2º 
- A fiscalização durante o tempo que perdurar a situação de 
emergência na cidade será executada pela Guarda Municipal 
e serão utilizadas sinalizações provisórias e auxiliares conforme 
preconiza o código de trânsito brasileiro; Art. 3º - O presente 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrario.Itatiaia, 03 de abril de 2020.

EDUARDO GUEDES DA SILVA
Prefeito Municipal

(Republicado por ter saído com incorreções)
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DECRETO N°3435 DE 27 DE ABRIL DE 2020

EMENTA: “Estabelece medidas sanitárias de funciona-
mento de atividades comerciais no âmbito do Município de 
Itatiaia, no período de emergência em saúde pública em razão 
da Pandemia do Coronavírus.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITATIAIA, no uso de 
suas atribuições legais e constitucionais, e;

CONSIDERANDO a excepcionalidade da situação de 
saúde pública enfrentada em nível mundial;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 46.970/20 
do Governo do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 46.973/20 
do Governo do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 46.989/20 
do Governo do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO a necessidade de proteger o mínimo 
possível para as sobrevivências das atividades comerciais locais 
do Município, que inclusive tem impacto na vida de todos os 
cidadãos e de suas dignidades para manutenção familiar, de for-
ma que, consiga conciliar o isolamento social, com a pandemia 
e as determinações que visem obstar aglomerações e atribuir 
conscientização da população na saúde pública; de forma a 
minimizar o máximo possível a proliferação do CORONAVÍ-
RUS com a contaminação em larga escala;

CONSIDERANDO a vigência do estado de calamidade 
pública, em caráter excepcional e como garantia da dignidade 
humana e o direito à alimentação da população com a manu-
tenção do mínimo necessário a continuidade da sobrevivência 
das pessoas;

CONSIDERANDO que os municípios que compõem a 
região das Agulhas Negras, na qual está inserido o Município 
de Itatiaia, não ocorreu o colapso do sistema,que o atual qua-
dro epidemiológico no Município permite a gradual flexibili-
zação das medidas de isolamento social, levando-se em  conta 
o número de casos confirmados, bem como a necessidade de 
internação e a disponibilidade de atendimento da rede pública 
e privada de saúde que o município mantém contratação de 
leitos de UTI;

CONSIDERANDO a análise sobre as informações estraté-
gicas em saúde, especialmente em relação aos resultados positi-
vos alcançados depois de implementadas as diversas medidas de 
restrição de atividades econômicas e de circulação de pessoas, 
inicialmente indicadas para o primeiro enfrentamento à pan-
demia;

CONSIDERANDO que Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6341-
DF, em seção virtual realizada em 15.04.2020, referendou 
medida cautelar acrescida de interpretação conforme a Cons-
tituição, para o fi m de estabelecer que as medidas de enfren-
tamento da emergência de saúde previstas na Lei Federal n° 
13.979/2020, devem respeitar a atribuição de cada esfera de 
governo, incluídos os Municípios;

CONSIDERANDO que as medidas de isolamento social 
e de vedação de atividades não essenciais atualmente vigentes 
comprometem seriamente a atividade econômica no âmbito 
do Município, com consequências graves nas contas públicas 
e, portanto nos recursos financeiros necessários ao próprio en-

frentamento da pandemia;
CONSIDERANDO que o município está adquirindo 

material para prover a rede municipal de saúde para testar as 
pessoas sintomáticas, com o resultado rápido, o que permite 
acompanhar de perto a circulação do Coronavírus no muni-
cípio, podendo controlar com maior eficácia, as medidas ne-
cessárias ao enfrentamento, inclusive com o isolamento total 
se for o caso;

CONSIDERANDO que não ocorreu no município até o 
presente momento nenhum caso de internação com a necessi-
dade de utilização leitos de UTI com os respiradores.

DECRETA:
Art. 1º - As atividades comerciais identificadas neste decre-

to poderão restabelecer suas atividades com restrições, inclusive 
com o cumprimento de medidas de higiene pública necessárias 
ao enfrentamento da Pandemia.

I - Atividades médicas, inclusive laboratórios, clínicas e óti-
cas, consultórios de dentistas e serviços essenciais, como postos 
de combustível, transportadoras, mercados, açougues, hor-
tifrútis, padarias, casa de ração e insumos agrícolas, bancos e 
loterias, serviços funerários lojas de aviamentos para confecção 
de máscaras, bem como hotéis que atendem caminhoneiros no 
âmbito da Rodovia Presidente Dutra e suas borracharias e ofi-
cinas localizadas nos postos de combustível em funcionamento 
nos lindes da Rodovia em Itatiaia, poderão funcionar normal-
mente, com o fiel cumprimento de todas as determinações 
contidas no art. 2º deste decreto.

§1º - Fica autorizada a abertura e o funcionamento de todas 
as agências bancárias e casas lotéricas localizadas no Municí-
pio, as quais deverão organizar filas tanto no ambiente interno 
quanto no ambiente externo a fim de serem mantidos os espa-
çamentos de 2 (dois) metros entre as pessoas.

§2º - As atividades mencionadas no inciso I do art. 1º deste 
decreto, deverão obrigatoriamente nas suas 2 (duas) primeiras 
horas atender restritamente os idosos e pessoas portadoras de 
doenças crônicas que os coloquem em situação de agravamento 
de risco.

II - Restaurantes e lanchonetes com no máximo 30% de 
ocupação respeitando o afastamento mínimo de 2,5 metros 
de distância entre uma mesa e outra poderão funcionar nor-
malmente, com o fiel cumprimento de todas as determinações 
contidas no art. 2º deste decreto.

III borracharias e oficinas mecânicas, lojas de material de 
construção, lojas de reparação e venda de computadores, ce-
lulares e tablets, poderão funcionar de 11:00h até as 18:00h, 
sendo que a primeira hora será destinada exclusivamente para 
atendimento de idosos e portadores de doenças crônicas, ve-
dada entre as 11:00h as 12:00h o atendimento de pessoas que 
não sejam incluídas no grupo de risco, em qualquer caso com 
o fiel cumprimento de todas as determinações contidas no art. 
2º deste decreto.

IV- Prestadores de serviço, salão de beleza, barbeiros, as-
sessoria, assistência técnica, encanador, eletricista e congêne-
res, funilaria e pintura de automóveis, Vestuário e material 
desportivo, calçados, lojas de móveis e eletrodomésticos, lojas 
de departamento, joalherias e congêneres, papelarias, lojas de 
música, lojas de fotografia, chaveiros, poderão funcionar de 
11:00h até as 18:00h,sendo que a primeira hora será destinada 
exclusivamente para atendimento de idosos e portadores de do-
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enças crônicas, vedada entre 11:00h as 12:00h o atendimento 
de pessoas que não sejam incluídas no grupo de risco, com 
hora marcada, estritamente com um cliente por vez,em qual-
quer caso com o fiel cumprimento de todas as determinações 
contidas no art. 2º deste decreto.

Art. 2º - Os estabelecimentos comerciais ou de prestação 
de serviços mencionados no art. 1º deste decreto, poderão ini-
ciar suas atividades a partir do dia 25/04/2020,desde que cum-
pram, obrigatoriamente, as seguintes medidas:

I - higienizar, ao menos uma vez por turno de trabalho e 
sempre quando do início das atividades, as superfícies de toque 
(mesas, equipamentos, teclados, máquinas de cartão de crédito, 
balcões etc.), preferencialmente com álcool em gel 70% (seten-
ta por cento) ou outro produto adequado;

II - higienizar, ao menos uma vez ao dia, os pisos, as paredes 
e o banheiro, preferencialmente com água sanitária ou outro 
produto adequado;

III - manter a disposição no estabelecimento álcool em gel 
70% (setenta por cento), e, fazer com que o cliente e o funcio-
nário promovam a higienização das mãos com o produto na 
entrada e na saída;

IV - exigir que, todos os funcionários usem mascara de 
proteção em todo o período de funcionamento do estabele-
cimento, bem como exigir dos clientes que ao entrarem no 
estabelecimento, todas as pessoas façam uso de álcool em gel 
para a higienização das mãos bem como utilizem máscaras de 
proteção individual durante a permanência dentro do estabele-
cimento, sendo vedada a entrada sem mascara de proteção ou 
sua retirada enquanto durar a permanência;

V - manter locais de circulação e áreas comuns com os sis-
temas de ar condicionado limpos (filtros e dutos) e, obrigato-
riamente, manter portas e janelas abertas, contribuindo para a 
renovação de ar, inclusos os shopping centers, centros comer-
ciais, galerias e estabelecimentos congêneres;

VI - franquear o acesso de pessoas limitado pela área de aten-
dimento, sendo permitido o acesso de 1 pessoa a cada 4 m²;

VII - manter disponível “kit” completo de higiene de mãos 
nos sanitários de clientes e de funcionários, disponibilizando 
sabonete liquido, álcool em gel 70% (setenta por cento) e toa-
lhas de papel não reciclado inclusive nos sanitários;

VIII - adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos 
e de alterações de jornadas, para reduzir fluxos, contatos e aglo-
merações de funcionários;

IX - adotar e exigir da equipe distanciamento mínimo de 
2(dois) metros entre os colaboradores;

X - exigir o uso obrigatório de máscaras, pelos colaboradores;
XI - estabelecer demarcação distanciamento entre os clien-

tes em atendimento, tanto para formação de filas no solo que 
oriente quanto para permanência em balcões ou mesas de aten-
dimento;

XII - controlar a entrada de pessoas, com vistas a respeitar 
o distanciamento mínimo interpessoal de 2 (dois) metros, en-
quanto o cliente permanecer no interior do estabelecimento;

XIII - organizar, em caso de formação de filas externas ou na 
calçada, a espera obedecendo distanciamento interpessoal de, 
no mínimo, 2 (dois) metros;

XIV - proibir a prova de vestimentas em geral, acessórios, 
bijuterias, calçados, entre outros;

XV - manter fechados e impossibilitados de uso os prova-

dores, onde houver;
XVI - proibir a disponibilização de cosméticos nos mostru-

ários dispostos aos clientes para prova de produtos (batom, per-
fumes, bases, pó, sombras, cremes hidratantes, entre outros). 

XVII - Fica proibido o exercício das atividades laborais de 
funcionários ou colaboradores de comercio em geral, quando 
este apresentar sintomas de doença respiratória ou de outros 
sintomas gripais que possa ser compreendido com a possibili-
dade de infecção da pandemia, podendo o colaborador realizar 
denúncia à Secretaria Municipal de Saúde em caso de inobser-
vância desta regra.

Art. 3º - Em qualquer hipótese disciplinada neste decreto, 
é terminantemente vedada a permanência continuada e a aglo-
meração de pessoas nos locais indicados, devendo os estabeleci-
mentos adotarem todas as medidas impostas neste decreto, fa-
zendo cumprir as condicionantes do art. 2º deste decreto,para 
a prevenção ao contágio e enfrentamento do COVID-19, sob 
pena de imediato encerramento das atividades por atentar con-
tra a saúde pública.

Art. 4º - Este decreto dependerá de monitoramento diá-
rio para a manutenção da flexibilização das medidas de restri-
ção, que serão examinadas em conjunto com os membros do 
Ministério Público, ficando determinado como marco para se 
restabelecer o isolamento total, caso o município tenha com-
prometido 50% de sua capacidade de UTI, contabilizando os 
leitos próprios e os contratados da rede privada.

Art. 5º - Todas as atividades mencionadas neste decreto, so-
mente poderão iniciar o funcionamento, após o atendimento 
das medidas de higiene, com a disponibilização de mascaras de 
proteção e álcool gel 70% para seus colaboradores e nos casos 
previstos para os clientes.

Art. 6º - É obrigatório manter a via deste decreto a dis-
posição em cada estabelecimento em funcionamento, estando 
a disponível no Boletim Oficial Eletrônico do Município de 
Itatiaia.

Art. 7º - Torna obrigatório em todo o território do Municí-
pio de Itatiaia nas áreas públicas, a utilização pelos cidadãos de 
mascaras de proteção, como medida de combate a Pandemia 
do Coronavírus.

Art. 8º - O funcionamento das atividades mencionadas nos 
incisos III e IV deste decreto, nos dias de sábado, enquanto 
permanecer a situação de emergência, funcionarão no horário 
de 09:00h até as 13:00h.

Art. 9º - O expediente administrativo da Prefeitura Munici-
pal de Itatiaia fica fixado de 08:00h até as 13:30h.

Art. 10 - A Secretaria Municipal de Administração Tributá-
ria e a Secretária Municipal de Fazenda, funcionarão com nu-
mero reduzido de servidores, devendo constar no máximo 2 
(dois) servidores por setor interno, desde que, os setores sejam 
separados fisicamente.

Art. 11 – Por observação da secretaria Municipal de saúde, 
fica recomendado que as pessoas idosas a partir dos 60 anos, 
bem como as pessoas portadoras de doenças crônicas ou com 
orbidades, fiquem em isolamento social, e, quando tiverem a 
extrema necessidade de sair, observem o horário de funciona-
mento das atividades comerciais, estritamente destinadas para 
este grupo, conforme artigo 1° e seus incisos deste decreto, evi-
tando o deslocamento nos demais horários, como medida de 
proteção e preservação da saúde pública.
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Art. 12 – Fica designados dois grupos de fiscalização das 
medidas, compostas por integrantes da Guarda Municipal e da 
Fiscalização de Posturas, a fim de cumprir e fazer cumprir o 
presente decreto, autorizando o pagamento de plantões e adi-
cionais para tal finalidade.

Art. 13 – A Partir de 1º de abril de 2020, ficam suspensas 
todas as gratificações, inclusive os de produtividade, concedidas 
ou vinculadas em complemento à remuneração, exceto os agen-
tes da Guarda Municipal e os servidores do serviço de saúde 
pública do município, que estiverem efetivamente em serviço.

Art. 14 - Permanecem suspensas as aulas no âmbito do mu-
nicípio de Itatiaia enquanto durar a situação de emergência em 
saúde pública, em razão do combate a transmissão do CORO-
NAVÍRUS.

Art. 15 - Este decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário em especial o 
decreto nº 3433/2020, mantidos todos os efeitos do decreto 
3420/2020, exceto para os casos autorizados neste decreto.

Itatiaia/RJ, 27 de abril de 2020.
EDUARDO GUEDES DA SILVA

Prefeito Municipal

Portarias
PORTARIA N.º 3.937 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITATIAIA, no uso de 
suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º - EXONERAR, a pedido, HELENICE DILE 

EVANGELISTA BARBOSA, do cargo em comissão, símbolo 
(CC-3), de Coordenador da Biblioteca, da Superintendência 
de Cultura, do Gabinete do Prefeito.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a contar de 28 de fevereiro 
de 2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
EDUARDO GUEDES DA SILVA

Prefeito Municipal
(Republicado por ter saído com incorreções)

PORTARIA N.º 3.961 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA-
ÇÃO, no uso de suas atribuições legais, nos termos do decreto 
3.255 de 25 de julho de 2019,

RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, para compor a COMISSÃO DE 

AVALIAÇÃO DE PROCESSOS DE ESTÁGIO PROBATÓ-
RIO - CADEP, os seguintes membros conforme abaixo:

• CARLOS HENRIQUE DO AMARAL CHAVES, 
matr. nº 9.174,  

• SEBASTIÃO RUFINO GOMES FILHO, matr nº 
8.794;

•  EDISON WANDER DO PRADO VIEIRA, matr nº 
6.397;

•  DÉBORA MARA DE ALMEIDA, matr nº 7.512;
•  MATILDE BASÍLIO FERNANDES, matr nº 7.021 

•  JULIANA DA SILVA MATOS, matr nº 8.774
Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação, produzindo seus efeitos a contar de 03 de abril de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

TIAGO GUIMARÃES DINIZ
Secretario Municipal de Administração

PORTARIA N.º 4.038 DE 11 DE MARÇO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITATIAIA, no uso de 
suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR, CLEUSA CRISTINA VODOPI-
RES SILVA, do cargo em comissão, símbolo (CC-6), de As-
sistente Operacional - II, da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 13 de março 
de 2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
EDUARDO GUEDES DA SILVA

Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 4.128 DE 17 DE ABRIL DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITATIAIA, no uso de 
suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR, ALEXANDRE PACHECO MA-
RINS, do cargo em comissão, símbolo (CC-2), de Chefe de 
Análise e Controle, da controladoria Geral do Município.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 31 de março 
de 2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
EDUARDO GUEDES DA SILVA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4.129 DE 17 DE ABRIL DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITATIAIA, no uso de 
suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, ALEXANDRE PACHECO MA-

RINS, para exercer o cargo em comissão, Símbolo (CC-1), de 
Coordenador de Controle e Contas Públicas, da Controladoria 
Geral do Município.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a 03 de abril de 2020, re-
vogados as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
EDUARDO GUEDES DA SILVA 

Prefeito Municipal 

PORTARIA N.º 4.150 DE 22 DE ABRIL DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITATIAIA, no uso de 
suas atribuições legais,
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RESOLVE:
Art. 1º - EXONERAR, RITA DE CASSIA LUCIANO, do 

cargo em comissão, símbolo (CC-6), de Assistente Operacio-
nal - II, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a contar de 24 de abril de 
2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
EDUARDO GUEDES DA SILVA

Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 4.152 DE 22 DE ABRIL DE 2020.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA-
ÇÃO, no uso de suas atribuições legais, nos termos do decreto 
3.255 de 25 de julho de 2019,

RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR o contrato de estágio da estudan-

te MARIA FABÍOLA TAVARES ARAÚJO, pelo período de 
01/04/2020 à 31/12/2020.

Art. 2º - Fica autorizado a estudante supracitada, a con-
cessão de Bolsa Auxílio, nos termos do Decreto Municipal nº 
1.490 de 11 de outubro de 2006.

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 31/03/2020, 
em conformidade ao termo de compromisso de estágio 
005216184, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
TIAGO GUIMARÃES DINIZ

Secretário Municipal de Administração 

AVISO

O Fundo Municipal de Saúde Itatiaia torna público, espe-
cialmente para notificar os Partidos Políticos, os Sindicatos de 
Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede no Mu-
nicípio, da liberação de verbas da União Federal  e Estadual 
, para cumprimento no disposto no Art. 2º da Lei Federal nº 
9452/97, conforme discriminado abaixo.

Data OB Ação Detalhada Competência/
Parcela Valor Total

05/02/2020 SAMU 192 02/12 em 2020 21.919,00
07/02/2020 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO JAN de 2020 15.690,64
07/02/2020 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS 01/12 em 2020 7.500,00
07/02/2020 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS JAN de 2020 51.410,00

07/02/2020
INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA 
E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E 
HEPATITES VIRAIS

JAN de 2020 2.083,33

07/02/2020 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO 
FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

02/12 em 2020 8.849,32

07/02/2020
ATENÇÂO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA 
PROCEDIMENTOS NO MAC

02/12 em 2020 272.966,75

07/02/2020 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JAN de 2020 67.200,00

07/02/2020
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E 
INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA 
EM SAÚDE

02/12 em 2020 17.492,03

07/02/2020
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE 
TRANSIÇÃO

JAN de 2020 15.769,98

07/02/2020
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO 
PONDERADA

JAN de 2020 127.626,92

21/02/2020 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS 02/12 em 2020 7.500,00

Itatiaia-RJ, 16 de Abril de 2020.
WALDIR M PADILHA

Tesoureiro FMS

AVISO

O Fundo Municipal de Saúde Itatiaia torna público, espe-
cialmente para notificar os Partidos Políticos, os Sindicatos de 
Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede no Mu-
nicípio, da liberação de verbas da União Federal  e Estadual 
, para cumprimento no disposto no Art. 2º da Lei Federal nº 
9452/97, conforme discriminado abaixo.

Data Ação Detalhada Competência/
Parcela Valor Líquido

07/01/2020
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS 
SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Única em 2019 1.350.312,00

08/01/2020
ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA 
PROCEDIMENTOS NO MAC

01/12 em 2020 272.599,32

13/01/2020 SAMU 192 01/12 em 2020 21.919,00

14/01/2020
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Única em 2019 298.120,00

14/01/2020
INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA 
E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E 
HEPATITES VIRAIS

DEZ de 2019 2.083,33

17/01/2020
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E 
INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA 
EM SAÚDE

01/12 em 2020 17.492,03

17/01/2020 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO 
FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

01/12 em 2020 8.849,32

02/01/2020
INC.FINANCEIRO ESTADOS ,DISTR.FEDERAL E 
MUNICIPIOS PARA VIG.EM SAUDE-DESPESAS 
DIVERSAS

554.492,32

Itatiaia-RJ, 16 de Abril de 2020.
WALDIR M PADILHA

Tesoureiro FMS

AVISO

A Prefeitura Municipal de Itatiaia torna público, especial-
mente para notificar os Partidos Políticos, os Sindicatos de 
Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede no Mu-
nicípio, da liberação de verbas da União Federal, para cum-
primento no disposto no Art. 2º da Lei Federal nº. 9452/97, 
conforme discriminado abaixo:

MARÇO/2020
HISTÓRICO VALOR

ITR 296,80
MERENDA 53.764,80

PNATE 2.974,27
CFM – Rec. Minerais 2.891,61

CFRH 58.228,99
FUNDEB 1.897.937,30

FPM 1.450.219,63
Royalties 985.270,19

FEP 31.811,38
Royalties 7990/89 1.323.444,32
Salário Educação 242.786,29

Itatiaia, 27   de  Abril   de  2020.
JOSÉ ROBERTO FERREIRA DOMINGOS

Secretário Municipal de Finanças 
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PLANILHA DE AQUISIÇÕES POR DISPENSA E INEXIGIBILIDADE EM CUMPRIMENTO À LEI 8666/93 

PROCESSO 
Nº 

EMPENHO 
Nº OBJETO NOME DA 

EMPRESA 

DATA DE 
EMISSÃO DO 
EMPRENHO 

LOCAL DA 
EMPRESA CNPJ DATA 

INÍCIO 

DATA FIM 
(SOMENTE 

PARA 
CONTRATO) 

VALOR 
EMPENHAD

O POR 
EMPRESA 

QUANTIDA
DE DE 

ITENS POR 
EMPENHO 

7195/2019 343/2020 AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS  

DROGARIA 
JARDIM PARAÍSO 

LTDA 
24/04/2020 CRUZEIRO/SP 18.543.498/0001-

02 IMEDIATO  R$ 5.122,80 03 

 

 
 

 

                         Relatório de Dispensa  de Licitação – IPREVI 

      

                                                                

 

 

Nº DO 
PROCESSO OBJETO DA COMPRA (RESUMIDO) 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA 
DISPENSA DE 

INEXIGIBILIDADE 

CREDOR 
 
 

VALOR TOTAL DA COMPRA 

029-2020 

Aquisição de material para 
atender às demandas de 
limpeza e higienização do 
Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do 
Município de Itatiaia durante 
o exercício de 2020. 

Art.24 Inciso II da Lei 
8.666/93 

CLEAN MIX PRODUTO DE 
HIGIENE E LIMPEZA 
LTDA.            CNPJ: 
11.725.898/0001-81 

R$ 1.153,60 (hum mil 
cento e cinquenta e três 
reais e sessenta centavos)  

 

 

                         Relatório de Dispensa  de Licitação – IPREVI 

      

                                                                

 

 

Nº DO 
PROCESSO OBJETO DA COMPRA (RESUMIDO) 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA 
DISPENSA DE 

INEXIGIBILIDADE 

CREDOR 
 
 

VALOR TOTAL DA COMPRA 

007 -2020 
Material de consumo: pó de 
café, açúcar, adoçante e filtro 
para café 

Art.24 Inciso II da Lei 
8.666/93 

CLEAN MIX PRODUTOS DE 
HIGIENE E LIMPEZA LTDA. 
CNPJ: 11.725.898/0001-81 

R$ 1.254,80 (hum mil, 
duzentos e cinquenta e 
quatro reais e oitenta 
centavos) 

 
 

 

                         Relatório de Dispensa  de Licitação – IPREVI 

      

                                                                

 

 

Nº DO 
PROCESSO OBJETO DA COMPRA (RESUMIDO) 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA 
DISPENSA DE 

INEXIGIBILIDADE 

CREDOR 
 
 

VALOR TOTAL DA COMPRA 

029-2020 

Aquisição de material para 
atender às demandas de 
limpeza e higienização do 
Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do 
Município de Itatiaia durante 
o exercício de 2020. 

Art.24 Inciso II da Lei 
8.666/93 

ITACIL COMERCIAL LTDA.  
CNPJ: 32.308.454/0001-10 

R$ 1.315,60 (hum mil 
trezentos e quinze reais e 
sessenta centavos) 


		2020-04-27T20:09:26-0300
	EDUARDO GUEDES DA SILVA:07933680739




