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PORTARIA 598/2018 
  

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 
 

A Prefeitura Municipal de Carandaí, por seu Prefeito Municipal, Sr. Washington 

Luis Gravina Teixeira, no uso das faculdades que lhe confere o art.74 da Lei 
Orgânica Municipal; 
CONSIDERANDO atestado médico expedido a favor da servidora; 

CONSIDERANDO requerimento protocolado em 04/12/2018, protocolizado sob 
o nº 4733; 
 

RESOLVE 

 
Art. 1º - Conceder o afastamento para tratamento de saúde da servidora Vania Lucia 
da Silva, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, por 60 (sessenta) 
dias a partir de 30.11.2018 sendo destes os 15 primeiros encargo da Prefeitura, ou 
seja, até dia 10.12.2018 considerando o atestado apresentado anteriormente junto 
com o atual, o restante conforme perícia médica a ser realizada no INSS. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação. Retroagindo os 
seus efeitos em 30.11.2018. 
  

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

. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 11 de dezembro de 2018. 
 

 
 
 

Washington Luis Gravina Teixeira                      
                                                       Prefeito Municipal                                    

 
 

 
Rogério de Sousa Bertolin 

Superintendente Administrativo 
 
 

Publicada no Saguão de entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. Carandaí, 11 de dezembro de 
2018._____________Rogério de Sousa Bertolin – Superintendente Administrativo. 
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PORTARIA 599/2018 
                          
 

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORES  
 
 
O Prefeito Municipal de Carandaí – MG, no uso de suas atribuições e permissões 
legais, conferidas pelo artigo 74 da Lei Orgânica Municipal, e 
CONSIDERANDO requerimentos dos servidores; 
  

 
RESOLVE 

 
Art.1º Conceder férias aos servidores conforme discriminados abaixo: 
 
 
PERIODO DE 01/12/2018 a 30/12/2018: 
 

 Maria das Graças Martins (01/03/2017 a 01/03/2018) 
 
 
PERIODO DE 03/12/2018 a 01/01/2019: 
 

 Cleusa Aparecida Pereira (01/11/2016 a 01/11/2017) 

 Fatima Aparecida Pereira do N. Oliveira (01/03/2015 a 01/03/2016) 

 Eva dos Santos Melo (27/12/2016 a 27/12/2017) 

 Izamara Patricia da Silva (09/03/2017 a 09/03/2018) 

 Joao Francisco Damasceno (01/11/2014 a 01/11/2015) 

 Lilian de Fatima Campos (03/11/2017 a 03/11/2018) 

 Lucileia Maria de Assis (01/10/2017 a 01/10/2018) 
 
 
PERIODO DE 09/12/2018 a 07/01/2019: 
 

 Adilson Camilo Rodrigues (01/04/2016 a 01/04/2017) 
 
 
PERIODO DE 10/12/2018 a 08/01/2019: 
 

 Andre Luiz da Cruz (01/03/2017 a 01/03/2018) 
 
 
PERIODO DE 17/12/2018 a 15/01/2019: 
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 Fabiula Aparecida Pinto (01/12/2017 a 01/12/2018) 

 Wagner Lucio de Paula (12/09/2015 a 12/09/2016) 
 

 
 PERIODO DE 19/12/2018 a 17/01/2019: 
 

 Miguel Zeferino dos Reis (20/03/2017 a 20/03/2018) 
 
Art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 01.12.2018. 
 
 

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

 
 
 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 11 de dezembro de 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 

         Washington Luis Gravina Teixeira                           Rogério de Sousa Bertolin 
                    Prefeito Municipal                                     Superintendente Administrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. Carandaí, 11 de dezembro de 2018. 
___________________ Rogério de Sousa Bertolin- Superintendente Administrativo. 
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PORTARIA 600/2018 
                               

CONCEDE FÉRIAS PRÊMIO 
 
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;  
CONSIDERANDO requerimentos dos servidores; 
 

RESOLVE 
 

Art.1º Conceder férias prêmio aos servidores conforme discriminados abaixo, 
referente a Dezembro/2018: 
 

NOME PERÍODO DE FÉRIAS 
PREMIO 

CARGO 

Altair da Silva 10.12.2018 a 08.01.2019 Pedreiro 

Jaci Tavares 03.12.2018 a 01.01.2019 
Conservador de Estradas 

e Logradouros 

Jose Gonzaga Henriques 03.12.2018 a 01.01.2019 Operador de Máquinas 

Julio Cesar Fonseca dos 
Santos 

03.12.2018 a 01.01.2019 Motorista 

Mozar Aparecido Vale 03.12.2018 a 01.01.2019 Operario 

 
 
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 03.12.2018. 
 

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

 
Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 11 de dezembro de 2018. 

 
 

Washington Luis Gravina Teixeira 
Prefeito Municipal  

 
 
 

Rogério de Sousa Bertolin 
Superintendente Administrativo 

 
Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. Carandaí,11 de dezembro de 2018. 
_______________Rogério de Sousa Bertolin- Superintendente Administrativo. 
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PORTARIA 601/2018 
  

                                                             
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 

 

 
A Prefeitura Municipal de Carandaí, por seu Prefeito Municipal, Sr. Washington 
Luis Gravina Teixeira, no uso das faculdades que lhe confere o art. 74 da Lei 

Orgânica Municipal; 
CONSIDERANDO atestado médico expedido a favor da servidora; 

CONSIDERANDO requerimento protocolado em 07.12.2018, protocolizado sob 
nº 4785; 

 

RESOLVE 

 
Art. 1º - Conceder licença para tratamento de saúde à servidora Jussara Alves da 
Silva, ocupante do cargo de Operário, no período entre 28.11.2018 a 12.12.2018. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus 
efeitos a 28.11.2018. 
 

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

 
Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 11 de dezembro de 2018. 

 
 
 
 

Washington Luis Gravina Teixeira 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Rogério de Sousa Bertolin 
                                                Superintendente Administrativo 
 
 
 
 
Publicada no Saguão de entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. Carandaí, 11 de dezembro de 
2018._____________Rogério de Sousa Bertolin – Superintendente Administrativo. 
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PORTARIA 602/2018 
  

                                                             
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 

 

 
A Prefeitura Municipal de Carandaí, por seu Prefeito Municipal, Sr. Washington 
Luis Gravina Teixeira, no uso das faculdades que lhe confere o art. 74 da Lei 

Orgânica Municipal; 
CONSIDERANDO atestado médico expedido a favor da servidora; 

CONSIDERANDO requerimento protocolado em 07.12.2018, protocolizado sob 
nº 4787; 

 

RESOLVE 

 
Art. 1º - Conceder licença para tratamento de saúde à servidora Thayslaine Anacleta 
Maia, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, no período entre 
04.12.2018 a 14.12.2018. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus 
efeitos a 04.12.2018. 
 

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

 
Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 11 de dezembro de 2018. 

 
 
 
 

Washington Luis Gravina Teixeira 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Rogério de Sousa Bertolin 
                                                Superintendente Administrativo 
 
 
 
Publicada no Saguão de entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. Carandaí, 11 de dezembro de 
2018._____________Rogério de Sousa Bertolin – Superintendente Administrativo. 
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PORTARIA 603/2018 
  

                                                             
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 

 

 
A Prefeitura Municipal de Carandaí, por seu Prefeito Municipal, Sr. Washington 
Luis Gravina Teixeira, no uso das faculdades que lhe confere o art. 74 da Lei 

Orgânica Municipal; 
CONSIDERANDO atestado médico expedido a favor da servidora; 

CONSIDERANDO requerimento protocolado em 10.12.2018, protocolizado sob 
nº 4813; 

 

RESOLVE 

 
Art. 1º - Conceder licença para tratamento de saúde à servidora Elaine Aparecida de 
Souza Dias Araújo, ocupante do cargo de Supervisora do Departamento Pessoal, no 
período entre 07.12.2018 a 16.12.2018. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus 
efeitos a 07.12.2018. 
 

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

 
Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 11 de dezembro de 2018. 

 
 
 
 

Washington Luis Gravina Teixeira 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Rogério de Sousa Bertolin 
                                               Superintendente Administrativo 
 
 
 
Publicada no Saguão de entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. Carandaí, 11 de dezembro de 
2018._____________Rogério de Sousa Bertolin – Superintendente Administrativo. 
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PORTARIA 604/2018 
  

                                                             
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 

 

 
A Prefeitura Municipal de Carandaí, por seu Prefeito Municipal, Sr. Washington 
Luis Gravina Teixeira, no uso das faculdades que lhe confere o art. 74 da Lei 

Orgânica Municipal; 
CONSIDERANDO atestado médico expedido a favor da servidora; 

CONSIDERANDO requerimento protocolado em 10.12.2018, protocolizado sob 
nº 4831; 

 

RESOLVE 

 
Art. 1º - Conceder licença para tratamento de saúde à servidora Tatiane Aparecida 
de Souza Faria de Paula, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, no 
período entre 10.12.2018 a 21.12.2018. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus 
efeitos a 10.12.2018. 
 

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

 
Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 11 de dezembro de 2018. 

 
 
 
 

Washington Luis Gravina Teixeira 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Rogério de Sousa Bertolin 
                                                Superintendente Administrativo 
 
 
 
Publicada no Saguão de entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. Carandaí, 11 de dezembro de 
2018._____________Rogério de Sousa Bertolin – Superintendente Administrativo. 
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DECRETO Nº 4785/2018 

 
DEFINE CRITÉRIOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 

PARA O EXERCÍCIO DE 2019 
 
O Prefeito Municipal, usando das faculdades que lhe confere o art. 84, IV, da 
Constituição Federal; art. 90, VII, da Constituição do Estado e art. 73 e 74 da LOM: 
Considerando que a contratação temporária, por excepcional interesse público, 
prevista no art. 210 e seguintes da Lei 054/2007 (Estatuto dos Servidores Públicos 
Civis do Município de Carandaí), em consonância com o inciso IX do art. 37 da 
Constituição Federal; 
Considerando, no entanto, que a ausência de regulamentação específica no âmbito 
municipal dificulta a elaboração dos editais e pode ensejar prejuízo aos candidatos 
em casos omissos; 
Considerando a constante diminuição da demanda por matrículas, na rede 
municipal de ensino, e, consequente redução de turmas, o que recomenda cautela 
em relação ao provimento das vagas por concursados e ampliação no quadro de 
vagas existentes no Plano de Cargos e Salários do Magistério (LC nº 059/2007), em 
atendimento aos princípios da eficiência e da economicidade, inerentes à 
administração pública. 
Considerando que eventuais vagas surgidas em virtude de afastamentos definitivos 
devem ser ofertadas, primeiramente, aos servidores efetivos que pleiteiam remoção 
de suas lotações; 
Considerando que os contratos temporários, por excepcional interesse público, por 
prazo determinado, são rescindíveis a qualquer tempo, na forma da legislação 
vigente; 
Considerando a necessidade de substituir professores e outros profissionais da 
educação durante os afastamentos por motivo de saúde entre outras situações 
previstas em lei no curso do ano letivo; 
 

DECRETA 
 
Art. 1° - Os critérios a serem utilizados para contratação de servidores no Exercício 
de 2019 são os definidos por este Decreto e pelos Editais de Abertura de Inscrições. 
 
§ 1º - Os Editais de que trata o caput deste artigo deverão ser publicados no órgão 
de imprensa local, no site do Município na internet, no quadro de avisos na sede da 
Prefeitura e no Terminal Rodoviário de Carandaí. 
 
§ 2º - As inscrições deverão ocorrer, no próprio site da prefeitura, através de 
formulário eletrônico, cujas instruções e procedimentos estarão disponíveis no 
próprio edital. 
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Art. 2° - Compete ao Departamento Municipal de Educação cumprir e fazer cumprir 
as disposições deste Decreto e dos Editais de Abertura de Inscrições. 
 
Art. 3° - As primeiras contratações para o Exercício de 2019 serão efetivadas de 
acordo com o estabelecido nos Editais de Abertura de Inscrições. 
 
§ 1° - As contratações subsequentes serão efetivadas no transcorrer do Exercício de 
2019, sendo solicitada pelos diretores das escolas ao departamento de Educação, 
devendo ser observada a real necessidade da contratação após avaliação e 
autorização do Departamento. 
 
§ 2° - Durante o Exercício de 2019, as convocações para designações serão 
divulgadas, no site do Município na internet, no Departamento Municipal de 
Educação, no Terminal Rodoviário de Carandaí e, no quadro de avisos da 
Prefeitura, após autorizadas, sendo o prazo mínimo entre a divulgação da 
convocação de 24 (vinte e quatro) horas, observado, no que aplicável, as condições 
previstas no edital. 
 
Art. 4° - As listagens de classificação dos candidatos inscritos serão divulgadas nos 
mesmos locais de que trata o parágrafo primeiro do artigo primeiro deste Decreto. 
 
Art. 5° - As datas e locais das inscrições, resultado final, recursos, julgamento dos 
recursos e classificação final serão estabelecidos em cada Edital de Abertura de 
Inscrição. 
 
Art. 6° - Para se assegurar a transparência do processo a cada contratação haverá 
a presença de representantes do Departamento de Educação e representante do 
Departamento de Pessoal, que deverá fazer o registro das ocorrências em  ata e 
colher as assinaturas dos presentes. 
 
Art. 7° - Os Candidatos deverão apresentar as cópias dos documentos 
somente no ato da contratação, acompanhadas do original. 
 
Art. 8° - Os quantitativos de cargos e vagas serão definidos pelo DME a partir de um 
quadro informativo, a ser apresentado. 
 
Parágrafo único - Os quantitativos de cargos e vagas para o Exercício de 2019 
serão de acordo com a necessidade do DME, após a ocupação das vagas de 
funcionários efetivos. 
 
Art. 9° - O candidato terá direito de escolha por ordem crescente de classificação. 
 
§ 1° - No ato da contratação não será aceita procuração, em nenhuma hipótese. 
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§ 2° - As contratações para o início do Exercício de 2019, para todos os segmentos, 
serão efetuadas pelo DME em data e horário a serem divulgados. 
 
Art. 10 - Em se tratando de contrato para substituição durante o Exercício de 2019, 
considerar-se-á o afastamento de, no mínimo 10 (dez) dias, para todos os 
segmentos do Município, sendo vedada a substituição e contratação em período 
inferior a 10 (dez) dias, ressalvados os casos de excepcional interesse público. 
 
Art. 11 – Somente haverá contratação para o exercício de função pública, em cargo 
vago ou em substituição, quando não existir servidor: efetivo ou servidora 
contratada, gestante em estabilidade provisória que possa exercer tal função, 
observando o disposto neste Decreto. 
 
Art. 12 – No caso de afastamentos com períodos iguais ou inferiores aos citados no 
artigo 10, a substituição deverá ser efetuada observando:  
I – Professor I:  
a) poderá ser substituído pelo eventual da escola, exceto se o profissional já estiver 
atuando em substituição a outro docente; 
b) poderá ser substituído por outro Professor I designado na função de Professor de 
Apoio e que esteja disponível, na unidade escolar, em virtude de ausência diária, 
semanal ou temporária do aluno assistido; 
II – Se Professor II e não atendido pelo previsto no artigo 11, poderá ser substituído 
pelo Professor I na forma descrita as alíneas a e b do inciso I deste artigo; 
III- Se Auxiliar de Serviços Gerais, a escala de serviços da unidade escolar deverá 
ser redistribuída pelo chefe imediato da própria escola e, caso a escola tenha um 
quantitativo igual ou inferior a 2 (dois) profissionais, poderá recorrer ao 
Departamento que providenciará o remanejamento provisório do Auxiliar de Serviços 
Gerais que presta  serviço no Departamento Municipal de Educação.   
 
 
Art. 13 - O servidor designado, em caráter de substituição, será mantido, quando 
ocorrer prorrogação do afastamento do substituído no decorrer do ano, ainda que 
por motivo diferente ou na hipótese de vacância do cargo, desde que o período 
compreendido entre uma e outra contratação não ultrapasse 5 dias letivos e que o 
novo afastamento seja superior a 10 dias. 
 
Art. 14 – O servidor dispensado por provimento do cargo poderá ser novamente 
designado sem necessidade de divulgação da vaga, se o titular que deu origem a 
sua dispensa afastar-se no prazo máximo de 05 (cinco) dias letivos. 
 
Art. 15 - Esgotada a listagem de candidatos, ou não comparecendo candidato 
inscrito, poderá ser contratado candidato não inscrito que atenda as exigências e 
critérios estabelecidos neste Decreto, e que esteja presente no momento da 
designação. 
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Art. 16 – Será motivo para a rescisão do contrato: 
I - Retorno do servidor titular; 
II - Extinção ou fusão de turmas em razão de redução do número de alunos e 
nomeação em virtude de concurso público; 
III - Transgressão às legislações que regem os servidores públicos; 
IV - Ocorrência de faltas em número superior a 20% de sua carga horária semanal 
de trabalho, sem motivos legais que justifiquem, recorrente por 3 vezes consecutivas 
ou não, durante o ano, e atestada pela chefia imediata com ciência do servidor 
faltoso; 
V - Falta não justificada por documentos a 03 (três) reuniões na escola e atestada 
pela chefia imediata com ciência do servidor faltoso; 
VI - Infringir cláusulas do contrato assinado; 
VII- A bem do interesse público, por motivo aqui não listado, devidamente 
fundamentado e justificado. 
VIII- Estar com acúmulo ilícito comprovado. 
 
§ 1° - O candidato que for dispensado por indisciplina ou por desempenho 
insatisfatório ficará impedido de se candidatar a uma nova vaga no Exercício de 
2019, para mesma ou qualquer outra função. 
 
§ 2° - O candidato convocado em 2019 que tenha assumido e exercido a função e 
que por interesse particular requerer a rescisão do contrato será desclassificado, 
não podendo participar de novas convocações no Exercício de 2019. 
 
 Art. 17 - Os documentos para contratação apresentados, no momento de 
designação, são os seguintes: 
I –  01Fotografia 3 x 4, atual; 
II - Certidão de nascimento, se solteiro, ou de casamento, se casado acompanhada 
de CPF do cônjuge (original e cópia); 
III - certidão de nascimento dos filhos dependentes (original e cópia);  
IV - CPF de filhos  com idade igual ou superior a   8 anos (original e cópia);  
V - Comprovante de votação ou justificativa de ausência na última eleição (original e 
cópia);  
VI - Certificado de reservista para candidato do sexo masculino até 45 anos de idade 
(original e cópia);  
VII - Diploma da habilitação específica, da área para a qual está concorrendo à 
vaga, de acordo com a Legislação vigente no município de Carandaí – Anexo II da 
LC 059/2007 e modificações posteriores (original e cópia); ou comprovante de 
escolaridade para o cargo de ASG de acordo com LC 057/2007  
VIII - Documento que conste o n°de PIS-PASEP, caso já esteja inscrito ( cópia);  
IX - Cartão do CPF ou documento oficial que conste o nº do CPF 
X  - Carteira de identidade  (original e cópia);  
XI - comprovante de residência, atualizado (original e cópia); 
XII - certidão negativa de antecedentes criminais (original e cópia); 
XIII- contagem de tempo na função pretendida (original e cópia), se possuir; 
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 XIV - Atestado Médico com validade de 60 dias; (original) 
XV– Certidão negativa de débitos com a fazenda municipal, até 48 horas a partir  
contratação. 
XVI - Declaração de acúmulo lícito (formulário anexo no edital). (original) 
 
Art. 18 – Os critérios para classificação e desempate serão os constantes nos 
Editais de Abertura e Inscrição. 
 
Art. 19 – Os prazos de validade dos critérios estabelecidos neste Decreto serão 
para o Exercício de 2019. 
 
Art. 20 – Os candidatos classificados serão convocados considerando a 
necessidade do Departamento Municipal de Educação, respeitada a ordem de 
classificação final divulgada. 
 
Art. 21- Os casos omissos neste Decreto serão resolvidos pela comissão nomeada 
para acompanhamento das seleções, conjuntamente com o DME, sob orientação 
jurídica do município. 
 
Art. 22 - É vedada a acumulação remunerada de cargo público, salvo os 
especificados em lei. 
 
Parágrafo Único - É vedada de igual forma, a participação no certame seletivo de 
servidor que esteja em gozo de férias regulares, férias-prêmio e/ou demais 
afastamentos legais. 
 
Art. 23 - A partir da data de sua contratação, o candidato estará sujeito aos mesmos 
deveres e proibições, bem como ao regime de responsabilidade vigente para os 
demais servidores públicos municipais, além da jornada de trabalho, no que couber. 
 
Art. 24 - Os contratados que assumirem as funções não poderão solicitar a 
diminuição da carga horária estabelecida na legislação vigente, sob pena de 
rescisão contratual. 
 
Art. 25 - O contratado que no desempenho da função fizer constar no assentamento 
profissional, no exercício da função, o registro de 03 (três) ocorrências por escrito, 
comprovadas em ata, poderá ter o seu contrato rescindido por interesse público ou 
desempenho insatisfatório. 
 
Art. 26 - Todos os candidatos classificados e não contratados aguardarão no quadro 
de reserva a abertura de novas vagas, durante a vigência do processo seletivo. 
 
Parágrafo Único – Nos casos em que o candidato estiver na lista de classificação e 
não comparecer ou não aceitar o cargo, observar-se-á os critérios estabelecidos no 
Edital de Abertura de inscrição para 2019.   
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Art. 27 - Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação. 
 

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

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 11 de dezembro de 2018. 
 
 
 

                                          
 
 
         Washington Luis Gravina Teixeira                        Rogério de Sousa Bertolin 
                     Prefeito Municipal                                  Superintendente Administrativo 
 
 
 
 
 
 
                    
Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. Carandaí, 11 de dezembro de 2018.______-
__________Rogério de Sousa Bertolin - Superintendente Administrativo. 
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DECRETO 4786/2018 

 
 

O Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, IV, da 
Constituição Federal; art. 90, VII, da Constituição do Estado e art. 73 e 74 da LOM; 

 

DECRETA 

 

Art. 1º - Fica decretado Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais, nos 
dias 24.12.2018 – segunda-feira e 31.12.2018 - segunda-feira.  

 

Art. 2º - Fica decretado horário especial de funcionamento no dia 28.12.2018 das 
07:00 às 12:00 horas. 

 

Art. 3º - Ficam ressalvadas, nessas datas, a critério dos responsáveis imediatos, as 
manutenções dos serviços considerados imprescindíveis de natureza médico-
hospitalar e de segurança dos prédios públicos. 

 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação. 

 

 

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

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 11 de dezembro de 2018. 
 

                                          
 
 
 
         Washington Luis Gravina Teixeira                       Rogério de Sousa Bertolin 
                     Prefeito Municipal                                  Superintendente Administrativo 
 
                    
Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. Carandaí, 11 de dezembro de 
2018.________________Rogério de Sousa Bertolin - Superintendente 
Administrativo. 
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