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LEI Nº 2511/2022 
 
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE 
CARANDAÍ A CELEBRAR 
CONVÊNIO COM A POLÍCIA 
MILITAR DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS PARA 
AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
DESTINADOS À 
IMPLEMENTAÇÃO DO 
PROGRAMA EDUCACIONAL 
DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS 
(PROERD) 
 
O Povo do Município de Carandaí, por 
seus representantes legais na Câmara 
Municipal, APROVA, e eu, Prefeito 
Municipal, com a GRAÇA DE DEUS, 
sanciono a seguinte Lei:  
 
Art. 1º. Fica o Município de Carandaí 
autorizado a celebrar convênio com a 
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 
com a finalidade de viabilizar aquisição e 
doação de equipamentos e materiais que 
serão destinados implementação do 
Programa Educacional de Resistência às 
Drogas (Proerd) no âmbito escolar. 
 
Parágrafo Único. O programa 
Educacional de Resistência às Drogas 
(Proerd) será aplicado por policiais 
militares voluntários tem por finalidade 
evitar que crianças e adolescentes em 
fases escolares iniciem o uso abusivo de 
diversas drogas existentes. Despertando a 
consciência para este problema e também 
para a violência. 
 
Art. 2º. Constitui objetivos específicos do 
Proerd: 
I - empoderar jovens estudantes com 
ferramentas que lhes permitam evitar 
influências negativas em questões afeta às 
drogas e violência, promovendo os fatores 
de proteção e suas habilidades de 
resistência; 
II - estabelecer relações positivas entre 
alunos e policiais militares, professores, 
pais e outros líderes da comunidade; 
III - permitir aos estudantes enxergar os 
policiais como servidores, transcendendo 
a atividade de policiamento tradicional 
estabelecendo um relacionamento 
fundamentado na confiança e 
humanização; 
IV- estabelecer uma linha de comunicação 
entre polícia militar e o público 
infantojuvenil; 
V- replicar informações e políticas públicas 
relacionadas à prevenção de drogas e 
violência;  
VI - abrir um diálogo permanente entre a 
"Escola, a Polícia Militar e a Família" para  
discutir questões correlatas no eixo droga. 
 
Art. 3º. Será aberto crédito especial para 
fazer face às despesas decorrentes do 
termo de convênio, na forma prevista nesta 
Lei. 
 
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
Mando, portanto, que as autoridades, a 

quem o conhecimento e execução desta 

Lei pertencer, que a cumpram e a façam 

cumprir, tão inteiramente como nela se 

contém. 

 

Paço Municipal Presidente Tancredo 

Neves, 13 de outubro de 2022. 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira 

Prefeito Municipal 

 

 

Rogério de Sousa Bertolin 

Secretário de Governo 

 

 
 
 

LEI Nº 2512/2022 
 
AUTORIZA O PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL A 
IMPLANTAR O PROGRAMA 
“VISÃO NOTA 10” DE 
AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA 
(EXAME DE VISTA) PARA OS 
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO DE CARANDAÍ E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 
O Povo do Município de Carandaí, por 
seus representantes legais na Câmara 
Municipal, APROVA, e eu, Prefeito 
Municipal, com a GRAÇA DE DEUS, 
sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º. Fica autoriza o Município de 

Carandaí a implantar o Programa “VISÃO 

NOTA 10” de avaliação oftalmológica 

(exame de vista) para os alunos 

matriculados nas Escolas Municipais e 

Centros Municipais de Educação Infantil – 

CMEIs do município de Carandaí. 

 

Art. 2º. Cabe ao Poder Executivo 

Municipal designar a Secretaria Municipal 

responsável pela realização dos exames a 

qual disponibilizará espaços adequados 

para a realização destes exames, que têm 

a finalidade de avaliar a capacidade visual 

dos alunos, além dos aparelhos de saúde 

próprios do Município, poderão ser 

celebrados convênios com parceiros 

públicos ou privados.  

 

Art. 3º. Os exames poderão ser 

agendados pela direção de cada escola, 

juntamente com a Secretaria Municipal 

responsável.  

 

Art. 4º. Caberá à Secretaria Municipal 

responsável disponibilizar aos pais dos 

alunos comprovantes de realização do 

exame, que deverá ser anexado à 

documentação escolar do estudante.  

 

Art. 5º. Nos casos específicos de doenças 

oftalmológicas, a Secretaria Municipal 

deverá disponibilizar meios para que o 

aluno faça o tratamento adequado, como o 

acompanhamento médico. 

  
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor 90 
(noventa) dias após a data de sua 
publicação. 

 
Mando, portanto, que as autoridades, a 

quem o conhecimento e execução desta 

Lei pertencer, que a cumpram e a façam 

cumprir, tão inteiramente como nela se 

contém. 

 

Paço Municipal Presidente Tancredo 

Neves, 13 de outubro de 2022. 

 
 

Washington Luis Gravina Teixeira 

Prefeito Municipal 

 

 

Rogério de Sousa Bertolin 

Secretário de Governo 

 
 
 
 
 

 
DECRETO Nº 6149/2022 

 
 

O Prefeito Municipal de Carandaí, no uso 
das faculdades que lhe confere o art. 84, 
IV, da Constituição Federal; art. 90, VII, 
Constituição do Estado e art. 73 e 74 da 
LOM, e; 
CONSIDERANDO o convênio firmado 
com o Instituto Mineiro de Agropecuária – 
IMA, que tem como objeto a cooperação 
entre as partes, sendo que dentre as 
atribuições do Município, ele deverá ceder 
um servidor para realizar funções 
administrativas junto ao escritório 
instalado pelo instituto em Carandaí; 
CONSIDERANDO que o servidor que 
exerce esta função possui o cargo de 
zelador, mas vem desempenhando com 
muita responsabilidade e zelo as 
atividades a ele atribuídas pelo IMA; 
CONSIDERANDO que tais atividades 
correspondem, no plano de cargos da 
Municipalidade, às funções do cargo de 
Agente Administrativo; 
CONSIDERANDO os princípios da 
oportunidade, da conveniência e do 
interesse público; 
 
 

DECRETA 
 
Art. 1º. Fica designado, interinamente e 
em caráter precário, o servidor Raimundo 
Lúcio de Oliveira, ocupante do cargo de 
Zelador, para responder pelo cargo de 
Agente Administrativo. 
 
Parágrafo Único. Para fazer jus às 
atribuições do cargo assumido, o 
designado perceberá o equivalente ao 
nível inicial do cargo de Agente 
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Administrativo, disposto na Lei nº 2353-
2020 – Plano de Cargos e Salários da 
Prefeitura Municipal e suas modificações 
posteriores. 
 
Art. 2º. A diferença de vencimento do 
cargo efetivo de Zelador para o cargo de 
Agente Administrativo em hipótese alguma 
será incorporada aos vencimentos do 
servidor e não gerará direitos para fins de 
abono pecuniário ou aposentadoria. 
 
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na 
data de sua Publicação. 
 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo 
Neves, 13 de outubro de 2022. 

 
 

Washington Luis Gravina Teixeira 

Prefeito Municipal 

 

 

Rogério de Sousa Bertolin 

Secretário de Governo 

 
 
 
 

 
 

PORTARIA Nº 621/2022 
 
 

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 da 
servidora Carmem Lúcia Alves Ferreira, 
protocolado em 11.10.2022, sob o nº 3952;  

 
RESOLVE 

 
Art. 1º. Conceder licença para tratamento 
de saúde à servidora Carmem Lúcia Alves 
Ferreira, ocupante do cargo de Operária, 
por 15 (quinze) dias, do período de 
05.10.2022 a 19.10.2022. 
 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 05.10.2022. 
 
 

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

 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo 
Neves, 13 de outubro de 2022. 

 
 

 
Washington Luis Gravina Teixeira 

Prefeito Municipal 
 
 
 

Rogério de Sousa Bertolin 
Secretário de Governo 

PORTARIA Nº 622/2022 
 

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 da 
servidora Kamila Yngrid Andrade de Brito, 
protocolado em 11.10.2022, sob o nº 3941; 
   

RESOLVE 
 

Art. 1º. Conceder licença para tratamento 
de saúde à servidora Kamila Yngrid 
Andrade de Brito, ocupante do cargo de 
Agente Comunitário de Saúde, por um 
período de 60 (sessenta) dias, contada a 
partir de 03.10.2022. 
 
Parágrafo Único. Os primeiros 15(quinze) 
dias correrão por responsabilidade da 
Municipalidade, sendo que os demais 
dependerão de perícia médica a ser 
realizada na servidora. 
 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 03.10.2022. 
 
 

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

 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo 
Neves, 13 de outubro de 2022. 

 
 

 
Washington Luis Gravina Teixeira 

Prefeito Municipal 
 
 
 

Rogério de Sousa Bertolin 
Secretário de Governo 

 

 


