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Art. 3º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Itatiaia/RJ, 01 de março de 2021.
IMBERÊ MOREIRA ALVES

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO 

NOME MATRÍCULA Nº HABILITAÇÃO 
Fernando de Moraes Rego Xavier 404.093 00503915885 / B
Vinícius Rocha Barbosa 8.973 00234370743 / B

DECRETO Nº 3.612 DE 03 DE MARÇO DE 2021.

EMENTA: Autoriza servidor municipal a dirigir veículos 
oficiais do Município e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITATIAIA, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 69, Inciso VIII, da Lei Or-
gânica Municipal de Itatiaia, 

DECRETA:
Art. 1º - Fica autorizado o servidor municipal relacionado 

no anexo único do presente Decreto, a dirigir veículos oficiais 
do Município.

Parágrafo único: A permissão constante neste Decreto é res-
trita ao exercício das atribuições do cargo.

Art. 2º - O Servidor relacionado no anexo único ficará res-
ponsável por quaisquer eventos referentes à legislação de trân-
sito.

Art. 3º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Itatiaia/RJ, 03 de março de 2021.
IMBERÊ MOREIRA ALVES

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO 
NOME MATRÍCULA Nº HABILITAÇÃO 

Luiz Fernando da Palma Monteiro 40.505 00876083605 / AB
Sandro Marques Cavalcanti 40.506 00554068862 / AB
Márcio José Eleutério 40.547 00307218615 / D
Hudson Valério Marcílio de Oliveira 8762 00663140760 / B
João da Silva Oliveira 40.643 06315184592 / B

DECRETO Nº 3.617 DE 08 DE MARÇO DE 2021

EMENTA: Estabelece o horário de funcionamento e de ex-
pediente da Prefeitura Municipal de Itatiaia. 

IMBERÊ MOREIRA ALVES, Prefeito Municipal de Ita-
tiaia, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, 

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

CONSIDERANDO o significativo aumento do número 
de casos de pessoas infectadas pelo CORONAVÍRUS no Esta-
do do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO a necessidade de proteger a população 
da proliferação do CORONAVÍRUS em razão de grave risco 
de contaminação em larga escala

CONSIDERANDO o aumento de casos de COVID-19 
em nosso município;

CONSIDERANDO a importância da redução do fluxo de 
pessoas circulando ou trabalhando nos próprios municipais;

CONSIDERANDO que o revezamento dos servidores tem 
como função precípua evitar aglomerações;

CONSIDERANDO que a redução de pessoas circulando é 
mais eficaz que a redução da carga horária;

CONSIDERANDO a necessidade de alterar as disposi-
ções edição do decreto municipal n.º 3.616 de 04 de março 
de 2021.

DECRETA:
Art. 1º - Fica determinado, a contar de 09 de março de 

2021, que o expediente das repartições públicas do Município 
será das 08h às 12h e das 13h às 17h em escala de revezamento 
de servidores.

PARÁGRAFO ÚNICO – A escala de revezamento deverá 
ser comunicada ao departamento de gestão de pessoas através 
de memorando devidamente encaminhado pelas chefias de 
cada departamento, exceto para as Secretarias, que atuam em 
áreas essenciais, devendo estas continuar a exercer suas ativida-
des normalmente.

Art. 2º - Os órgãos competentes adotarão todas as medidas 
administrativas para o cumprimento do presente Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o 
decreto n.º 3.616 de 04 de março de 2021.

Itatiaia/RJ, 08 de março de 2021.
IMBERÊ MOREIRA ALVES

Prefeito Municipal

PORTARIAS
PORTARIA Nº 208 DE 21 DE JANEIRO DE 2021

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

RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, os abaixo relacionados: 

LUIZ FELIPE ALMEIDA DE PAULA, para exercer o car-
go em comissão, Símbolo (CC-6), de Assistente Operacional 
- II, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

MARCELO DE CARVALHO, para exercer o cargo em 
comissão, Símbolo (CC-6), de Assistente Operacional - II, da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

JOHN LENON MARQUES DE PAULA, para exercer o 
cargo em comissão, Símbolo (CC-6), de Assistente Operacio-
nal - II, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

LEONARDO VIANA DA SILVA, para exercer o cargo em 
comissão, Símbolo (CC-6), de Assistente Operacional - II, da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.


