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DECRETO Nº 6143/2022 
 
O Prefeito Municipal de Carandaí, no uso 
das faculdades que lhe confere o art. 84, 
IV da Constituição Federal; art. 90, VII da 
Constituição do Estado e art. 73, VI da 
LOM, e; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 073/2022 
que concedeu férias anuais à servidora 
Mariza Helena Mateiro Vieira em dois 
períodos de 15 dias, sendo o primeiro 
gozado em fevereiro e o segundo em 
época oportuna; 
CONSIDERANDO requerimento da 
servidora, protocolado em 28.09.2022, sob 
o nº 3755, onde solicita o gozo dos 15 dias 
restantes de seu direito às férias 
regulamentares; 
CONSIDERANDO a necessidade de 
designar substituto para a vaga, uma vez 
que o cargo de secretário é estratégico à 
Administração Municipal; 
CONSIDERANDO que é lícito ao servidor 
público acumular cargo, desde que não 
prejudique suas funções que atualmente 
ocupa e nem o andamento das que 
exercerá, devendo optar por um dos 
vencimentos; 
 

 

DECRETA 
 
Art. 1º. Fica designada a servidora 
Thamirys Helena de Souza Tavares, 
ocupante do cargo de Diretora de Esportes 
e Lazer, para acumular as funções de 
Secretária Municipal de Cultura, Esportes, 
Lazer e Turismo, do período de 03.10.2022 
a 17.10.2022. 
 
Art. 2º. Para fazer jus às atribuições do 
cargo assumido, a designada opta pelos 
subsídios do cargo de Secretária 
Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e 
Turismo. 
 
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na 
data de sua Publicação, retroagindo seus 
efeitos a 03.10.2022. 
 

REGIST
RE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo 
Neves, 04 de outubro de 2022. 

 
 

Washington Luis Gravina Teixeira 
Prefeito Municipal 

 
 

Rogério de Sousa Bertolin 
Secretário de Governo 

                                         
         
 
 
 
 

DECRETO Nº 6144/2022 
 
Regulamenta a Lei Nº 
2499/2022, que “Dispõe sobre a 
adequação do vencimento 
mínimo da Classe Docente do 
Quadro do Magistério da 
Educação Municipal de 
Carandaí ao Piso Salarial 
Profissional Nacional do 

Magistério Público da 
Educação Básica, na forma que 
especifica” 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CARANDAÍ do Estado de Minas Gerais, no 
uso de atribuição que lhe confere o art. 84, 
IV, da Constituição Federal, art. 90, VII, da 
Constituição do Estado e art. 73 e 74 da 
Lei Orgânica; 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 
1º e 2º da Lei 2499/2022, de 30 de agosto 
de 2022;  
CONSIDERANDO a fórmula de execução 
do cálculo constante no § 2º do artigo 1º da 
Lei 2499/2022; 
CONSIDERANDO que os Profissionais do 
Magistério, para fins de abrangência da Lei 
nº 2499/2022, em consonância com a Lei 
Federal nº 11.738/2008, são aqueles 
descritos no §1º do artigo 1º da Lei nº 
2499/2022; 
CONSIDERANDO, ainda, os princípios da 
administração pública, notadamente o da 
impessoalidade; 
 

DECRETA 
 
Art. 1º. Este Decreto regulamenta a Lei nº 
2499, de 30 de agosto de 2022, que 
“Dispõe sobre a adequação do vencimento 
mínimo da Classe Docente do Quadro do 
Magistério da Educação Municipal de 
Carandaí ao Piso Salarial Profissional 
Nacional do Magistério Público da 
Educação Básica, na forma que 
especifica”. 
 
§ 1º. Para aplicação do cálculo constante 
no § 2º do artigo 1º da Lei 2499/2022, 
considerar-se-á o valor do Piso Nacional 
do Magistério para o ano de 2022, 
conforme Portaria nº 67, do Ministério da 
Educação, de 4 de fevereiro de 2022, que 
homologou o Parecer nº 
2/2022/CHEFIA/GAB/SEB/SEB, de 31 de 
janeiro de 2022, da Secretaria de 
Educação Básica, que apresentou o piso 
salarial nacional dos profissionais do 
magistério da educação básica pública 
para o ano de 2022, no valor de R$ 
3.845,63 (três mil, oitocentos e quarenta e 
cinco reais e sessenta e três centavos), 
para carga horária semanal de 40 
(quarenta) horas e as demais cargas 
horárias serão calculadas na forma do art. 
2º, § 3º, da Lei Federal nº 11.738/2008 - 
Lei do Piso Nacional do Magistério 
constante no caput do art. 1º da Lei 
2499/2022. 
§ 2º. Para desenvolvimento da fórmula 
apresentada no § 2º do art. 1º da Lei 
2499/2022, a aplicação do cálculo se dará 
conforme previsto nas alíneas “a” a “b” a 
seguir: 

a) Para obtenção do valor mínimo 
a ser pago aos Profissionais que 
se enquadram como 
Profissionais do Magistério, na 
forma determinada pelo §1º do 
art. 1º da Lei 2499/2022, quais 
sejam: aqueles que 
desempenham as atividades de 
docência ou as de suporte 
pedagógico à docência; dividir-
se-á o valor do Piso Nacional de 
R$3.845,63 por 40 (quarenta) 
horas semanais e multiplicar-se-
á pela carga horária semanal do 
cargo que o servidor estiver 
ocupando, observando ainda 
que os cargos com carga horária 

fracionada será observado para 
fins de cálculo a fração 
correspondente à carga horária 
semanal.  

b) O resultado deverá ser 
comparado com o valor inicial do 
vencimento do cargo pago de 
janeiro a agosto de 2022, 
conforme previsto no art. 5º da 
Lei 2499-2022, e, se houver 
diferença, essa deverá ser 
multiplicada pelo número de 
meses e/ou fração de mês, do 
período anteriormente citado, 
em que o Profissional que 
preenche os requisitos previstos 
na alínea “a” deste artigo para se 
enquadrar como categoria 
contemplada pelo Piso Nacional 
do Magistério, possa receber a 
diferença devida no período de 
vigência do novo Piso Nacional 
do Magistério em  2022.  

 
Art. 2º. O mês de setembro de 2022 não 
será computado para cálculo de diferença 
de adequação de valor mínimo do Piso 
Nacional do Magistério, uma vez que a 
nova referência de valor inicial será 
considerada a partir do referido mês 
conforme Lei 2501-2022. 
 
Art. 3º. Terá direito a diferença a receber o 
servidor que tiver em efetivo exercício nos 
meses de referência – janeiro a agosto de 
2022 – e, para fins de cálculo de fração de 
mês, no caso de servidor designado por 
contrato temporário de trabalho, dividir-se-
á o valor da diferença relativa ao mês por 
30 e multiplicar-se-á pelo número de dias 
em efetivo exercício no mês. 
 
Art. 4º. O valor total será quitado em 01 
(uma) única parcela, na folha de 
pagamento - referência de setembro de 
2022 a ser paga em outubro de 2022, 
conforme previsão contida no art. 4º da Lei 
2499/2022. 
 
Art. 5º. O valor da parcela não será 
incorporado aos vencimentos para 
nenhum efeito e sobre ela incidirão os 
descontos passíveis de dedução por estar 
sendo quitado em tempo posterior. 
 
Art. 6º. A diferença será restituída em folha 
aos profissionais efetivos ativos e aos 
contratados temporários desde que o 
contrato de trabalho esteja ativo na data de 
publicação da lei 2499-2022. 
 
Art. 7º. Aos Profissionais que se 
enquadram nas categorias contempladas 
e que o vínculo de trabalho não esteja mais 
ativo, poderão fazer requerimento no 
Saguão da Prefeitura Municipal de 
Carandaí para o Departamento de 
Recursos Humanos, fundamentado e 
comprovado anexando contagem de 
tempo do período de referência – janeiro a 
agosto de 2022 – citando ainda uma conta 
bancária ativa para que a Prefeitura 
Municipal de Carandaí possa realizar a 
transferência, que, após análise, será 
pago conforme direito, tanto para os 
efetivos que se aposentaram, como para 
os contratos temporários que se 
encerraram no período compreendido. 
 
Parágrafo Único. Os servidores que 
preencherem os requisitos previstos tanto 
no art. 7º, quanto do art. 8º deste Decreto 
poderão ser comtemplados em ambas as 
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situações, considerando cada vínculo 
separadamente.  
 
Art. 8º. Aos profissionais efetivos que 
tiveram licença para acompanhar familiar e 
esta resultou em diferença ou ausência de 
vencimento, no período compreendido, 
será levado em consideração a diferença 
salarial do mês de referência. 
 
Art. 9º. Os servidores contratados nos 
meses em que seu vencimento foi a cargo 
do Regime Geral de Previdência Social – 
RGPS - INSS, não terá diferença a receber 
nesses meses, uma vez que nos 
afastamentos superiores a 15 dias eles 
recebem do INSS, não tendo a Prefeitura 
Municipal de Carandaí nenhuma despesa 
com o servidor nessa condição durante o 
período em que estiver afastado. 
 
Art. 10. As despesas decorrentes deste 
decreto correrão à conta das dotações 
próprias consignadas no orçamento 
vigente, vinculadas à conta do FUNDEB.  
 
Art. 11. Caberá ao Executivo cumprir e 
fazer cumprir a Lei nº 2499-2022 e este 
Decreto e à Secretaria Municipal de 
Educação praticar todos os atos 
complementares necessárias aos 
referidos cumprimentos.  
 
Art. 12. Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 

REGIST
RE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo 
Neves, 04 de outubro de 2022. 

 
 

Washington Luis Gravina Teixeira 
Prefeito Municipal 

 
 

Rogério de Sousa Bertolin 
Secretário de Governo 

 
 
 

 
PORTARIA Nº 607/2022 

 
CONCEDE LICENÇA SAÚDE 

 
O Prefeito Municipal de Carandaí, no uso 
das faculdades que lhe confere a 
Constituição Federal; a Constituição do 
Estado e a LOM;  
CONSIDERANDO requerimento do 
servidor João Batista Machado Pinto, 
protocolado em 03.10.2022, sob o nº 3820; 
   

RESOLVE 
 

Art. 1º. Conceder licença para tratamento 
de saúde ao servidor João Batista 
Machado Pinto, ocupante do cargo de 
Médico Remanescente IV, por um período 
de 45 (quarenta e cinco) dias, contado a 
partir de 09.09.2022. 
 
Parágrafo Único. Os primeiros 15(quinze) 
dias correrão por responsabilidade da 
Municipalidade, sendo que os demais 
dependerão de perícia médica a ser 
realizada no servidor. 
 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 09.09.2022. 
 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE. 

 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo 
Neves, 04 de outubro de 2022. 

 
 

 
Washington Luis Gravina Teixeira 

Prefeito Municipal 
 
 
 

Rogério de Sousa Bertolin 
Secretário de Governo 

 
 
 
 
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 
019/2022 
Processo Administrativo nº: 015/2022 – 
Inexigibilidade n°: 001/2022 – 
Credenciamento nº 001/2022 
Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana 
de Carandaí 
CNPJ: 19.558.782/0001-07 
Contratada: R F Matos Serviços Médicos 
Ltda 
CNPJ: 36.272.648/0001-64 
Objeto: Contratação de Empresa (Pessoa 
Jurídica) para prestação de Serviços 
Médicos nas modalidades, Clínico Geral, 
Pediatria e Médico Assistencial. 
Modalidade Contratada: Clínico Geral 
Valor: Pelo Serviço Credenciado, a 
empresa receberá a título de pagamento o 
valor de R$1.250,00 (mil e duzentos e 
cinquenta reais) por plantão trabalhado. 
Data de assinatura: 04 de outubro 2022 
Vigência: 31 de dezembro de 2022  
Signatários: Lorena Carvalho Biazuti 
(pela Contratante), e Rodolfo Henrique 
Sousa de Matos (pela Contratada). 

 


