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PORTARIA 608/2019 
 
  

MANTÉM 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 a Portaria 435/2019 que manteve a licença para tratamento de saúde à 

servidora Ana Cristina dos Santos Melo; 

 
CONSIDERANDO perícia médica realizada na servidora em 13 de novembro de 2019; 

 

RESOLVE 

 
Art. 1º - Manter a licença para tratamento de saúde da servidora Ana Cristina dos 
Santos Melo, ocupante do cargo de Atendente de Saúde, até 15.12.2019. Não 
havendo necessidade de nova perícia, devendo o servidor retornar suas atividades, 
no dia 16.12.2019. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação. Retroagindo seus 
efeitos em 13.11.2019. 
 

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

. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 14 de novembro de 2019. 
 

 
 

Washington Luis Gravina Teixeira                      
                                                       Prefeito Municipal                                    

 
 

 
Justino Martins Neto 

Superintendente Administrativo 
 
 
 

Publicada no Saguão de entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. Carandaí, 14 de novembro de 
2019._____________Justino Martins Neto – Superintendente Administrativo. 
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PORTARIA 609/2019 
 
  

PRORROGA 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 portaria 566/2019 que concedeu licença para tratamento de saúde a 
servidora; 
CONSIDERANDO perícia médica realizada na servidora em 13 de novembro de 2019; 

 

RESOLVE 

 
Art. 1º - Prorrogar a licença para tratamento de saúde da servidora Jaqueline 
Fabiane de Souza, ocupante do cargo de Professor I, até 13.01.2020. Haverá 
necessidade de nova avaliação após o término deste prazo. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação. Retroagindo seus 
efeitos em 13.11.2019. 
 

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

. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 14 de novembro de 2019. 
 

 
 
 

Washington Luis Gravina Teixeira                      
                                                       Prefeito Municipal                                    

 
 
 

 
Justino Martins Neto 

Superintendente Administrativo 
 
 
 

Publicada no Saguão de entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. Carandaí, 14 de novembro de 
2019._____________Justino Martins Neto – Superintendente Administrativo. 
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PORTARIA 610/2019 
 
                          

PRORROGAR 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 portaria 597/2019 que concedeu licença para tratamento de 
saúde ao servidor; 
CONSIDERANDO perícia médica realizada no servidor em 13 de novembro de 

2019; 
 
  

RESOLVE 
 

 
Art.1º- Prorrogar a licença para tratamento de saúde do servidor Ismael José de 
Paiva, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, até 01.12.2019. Não 
haverá necessidade de nova avaliação após o término deste prazo, devendo o 
servidor retornar as suas atividades no dia 02.12.2019. 
 
 
Art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus 
efeitos em 13.11.2019. 

 
 

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

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 14 de novembro de 2019. 
 

 
 

 
 
 

         Washington Luis Gravina Teixeira                                   Justino Martins Neto 
                    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, 14 de novembro de 2019. 
___________________ Justino Martins Neto - Superintendente Administrativo. 
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PORTARIA 611/2019 
 
                          

PRORROGAR 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 portaria 587/2019 que concedeu licença para tratamento de 
saúde a servidora; 
CONSIDERANDO perícia médica realizada na servidora em 13 de novembro de 

2019; 
 
  

RESOLVE 
 

 
Art.1º- Prorrogar a licença para tratamento de saúde da servidora Cristiane Isaura 
de Melo Oliveira, ocupante do cargo de Professor II, até 23.12.2019. Não haverá 
necessidade de nova avaliação após o término deste prazo, devendo o servidor 
retornar as suas atividades no dia 24.12.2019. 
 
 
Art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus 
efeitos em 13.11.2019. 

 
 

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

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 14 de novembro de 2019. 
 

 
 

 
 
 

         Washington Luis Gravina Teixeira                                   Justino Martins Neto 
                    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, 14 de novembro de 2019. 
___________________ Justino Martins Neto - Superintendente Administrativo. 
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PORTARIA 612/2019 

 
 

 
INSTITUI A COMISSÃO DE 
ORGANIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO 
AO PÚBLICO DO SETOR DE SAÚDE E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 

 
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 o teor do Decreto nº 5058/2019 o qual “Institui a Central de 
Regulação do Sistema Municipal de Saúde; 
 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 72, §4º, da Lei nº 2295/2018 - Estatuto dos 
Servidores Públicos Civis do Município de Carandaí; 
 
CONSIDERANDO ofício do Supervisor do Departamento Municipal de Saúde, 
senhor Denilson Hermes da Cunha onde informa sobre a necessidade de delimitar 
as atribuições dos servidores envolvidos na implantação e funcionamento da Central 
de Regulação; 
   

RESOLVE 
 

Art.1º- Criar a Comissão de Organização para Atendimento ao Púbico para atuarem 
no Centro de Especialidades Médicas e Departamento Municipal de Saúde. 
 
Art.2º- Nomear os servidores para comporem esta comissão, conforme abaixo: 
 
-Janaina Carla dos Santos Cunha Machado 
- Vanessa Barbosa Magalhães Pamplona 
- Vânia Inês da Silva e Silva 
 
Parágrafo único - Ao primeiro membro caberá a presidência desta comissão. 
 
Art. 3º - Constituem atribuições da referida comissão: 
 

I- Receber e encaminhar todas as solicitações de exames, consultas e 
procedimentos médicos; 

II- Prestar aos usuários todas as informações necessárias de maneira clara e 
eficiente; 
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III- Analisar os pedidos dos usuários de maneira a apontar possíveis causas de 
ineficiência na prestação dos atendimentos em saúde, bem como sugerir 
possíveis ações, com base nas necessidades da população; 

IV- Verificar, no ato do atendimento, a inexistência do Cartão Nacional de Saúde 
(Cartão SUS) e, em caso negativo, realizar o cadastro, ou retificar 
informações, quando necessário.  

Art. 4º - Para fazer jus às atribuições da função assumida, os membros da comissão 
receberão a gratificação prevista no art. 72 da Lei nº 2295/2018.  
 
Parágrafo Único - A gratificação de que trata este artigo, em hipótese alguma será 
incorporada aos vencimentos do servidor e não gerará direitos para fins de 
aposentadoria. 
 
Art.5º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
 
 
 

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

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 13 de novembro de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
  Washington Luis Gravina Teixeira                               Justino Martins Neto 
             Prefeito Municipal                                          Superintendente Administrativo 
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Publicada no Saguão de entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. Carandaí, 13 de novembro de 
2019.____________Justino Martins Neto – Superintendente Administrativo. 

DECRETO Nº 5058/2019  

INSTITUI A CENTRAL MUNICIPAL DE 

REGULAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, CONFORME ESPECIFICA. 

 
O Prefeito Municipal de Carandaí, no uso das faculdades que lhe confere os artigos 73 e 

74 da LOM, e, 

Considerando a Lei Orgânica da Saúde Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; 

Considerando a Portaria Nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, que aprova as 

diretrizes operacionais do pacto pela saúde e a Portaria Nº 699/GM, de 30 de março de 

2006, que regulamenta as diretrizes operacionais dos pactos pela vida e de gestão; 

Considerando a Portaria Nº 3.277/GM, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre 

a participação complementar dos serviços privados de assistência à saúde no âmbito do 

SUS; 

Considerando a Portaria MS nº 1559, de 1º de agosto de 2008, que institui a Política 

Nacional de Regulação no âmbito do Sistema Único de Saúde; 

Considerando a Portaria MS nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, que estabelece as 

diretrizes operacionais dos Pactos Pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. 

Considerando a Política Nacional de Atenção Básica, instituída pela Portaria MS nº 

2436, de 21 de setembro de 2017que reorienta a organização e diretrizes da Atenção 

Básica no Brasil;  

Considerando a necessidade de estruturar as ações de regulação, controle e avaliação 

no âmbito do SUS municipal, visando ao aprimoramento e à integração dos processos 

de trabalho; 

Considerando a necessidade de fortalecimento dos instrumentos de gestão do Sistema 

Único de Saúde - SUS, que garantem a organização das redes e fluxos assistenciais, 

provendo acesso equânime, integral e qualificado aos serviços de saúde; 

Considerando que compete ao Município, em seu âmbito administrativo, executar a 

regulação, o controle, a avaliação e a auditoria da prestação de serviços de saúde; 

definir, monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros; elaborar estratégias 

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-ponta-grossa-pr


 

        

EDIÇÃO Nº 486 – Quinta – Feira, 14 de Novembro de 2019                       Página 8 de 13 

EDIÇÃO Nº 486 – Quinta – Feira, 14 de Novembro de 2019 

para a contratualização de serviços de saúde; definir e implantar estratégias para 

cadastramento de usuários, profissionais e estabelecimentos de saúde; capacitar de 

forma permanente as equipes de regulação, controle e avaliação; e elaborar, pactuar e 

adotar protocolos clínicos e de regulação;  

Considerando a transferência dos setores de Marcação de Exames, TFD e Cartão SUS 

para a nova sede do Departamento Municipal de Saúde, de maneira a centralizar o 

atendimento e informações aos usuários; 

Considerando que, recentemente, o Departamento Municipal de Saúde passou a 

ofertar consultas especializadas em Nutrição e Dermatologia, bem como retomou a 

oferta de atendimento especializado em Psiquiatria e Cirurgia Geral e, ainda, ampliou a 

oferta de procedimentos em Ortopedia; 

Considerando que, desde 19 de julho de 2017, o Município de Carandaí possui gestão 

plena da saúde, nos termos da Deliberação CIB-SUS/MG Nº 2.514; 

Considerando o número expressivo de demandas judiciais junto à Comarca de 

Carandaí por procedimentos disponíveis no Sistema Único de Saúde, denotando a 

necessidade de se assegurar maior eficiência no alcance da população atendida em 

nossa área de abrangência; 

Considerando que a eficiência na prestação do atendimento em saúde, no âmbito da 

das competências legais do Município, é um importante instrumento para diminuir a 

procura ao Poder Judiciário; 

Considerando a necessidade de fortalecer as competências legais de gestão do 

sistema municipal de saúde,  

DECRETA 

 

Art. 1º Fica Instituída a Central de Regulação do Sistema Municipal de Saúde, a ser 

implantada no âmbito do Município de Carandaí, respeitadas as competências ora 

estabelecidas das três esferas de gestão, como instrumento que possibilite a plenitude 

das responsabilidades e serviços assumidos, conforme legislação em vigor. 

 

Art. 2º As ações para implantação da Central de Regulação do Sistema Municipal de 

Saúde estão organizadas em quatro dimensões de atuação, necessariamente 

integradas entre si: 



 

        

EDIÇÃO Nº 486 – Quinta – Feira, 14 de Novembro de 2019                       Página 9 de 13 

EDIÇÃO Nº 486 – Quinta – Feira, 14 de Novembro de 2019 

 

I - Regulação do Sistema Municipal de Saúde: tem como objeto o sistema municipal, 

seus serviços próprios e seus respectivos gestores públicos, definindo a partir dos 

princípios e diretrizes do SUS, diretrizes para a Regulação da Atenção à Saúde e 

executando ações de monitoramento, controle, avaliação, auditoria e vigilância desses 

sistemas; 

 

II - Regulação da Atenção à Saúde: tem como objetivo garantir a adequada prestação 

de serviços de saúde à população e seu objeto é a produção das ações diretas e finais 

de atenção à saúde, estando, portanto, dirigida aos prestadores públicos e privados, e 

como sujeitos seus respectivos gestores públicos e privados, definindo estratégias e 

diretrizes para a Regulação do Acesso à Assistência e Controle da Atenção à Saúde, 

também denominada de Regulação Assistencial e controle da oferta de serviços 

executando ações de monitoramento, controle, avaliação, auditoria e vigilância da 

atenção e da assistência à saúde no âmbito do SUS local; e 

 

III - Regulação do Acesso à Assistência: também denominada regulação do acesso ou 

regulação assistencial, tem como objetos a organização, o controle, o gerenciamento e 

a priorização do acesso e dos fluxos assistenciais no âmbito do SUS, e como sujeitos 

seus respectivos gestores públicos, sendo estabelecida pelo complexo regulador e suas 

unidades operacionais e esta dimensão abrange a regulação médica e de servidores 

com formação na área da saúde, exercendo autoridade sanitária para a garantia do 

acesso baseada em protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização. 

 

IV - Contratualização de Serviços: tem como objetivo a análise, com a participação de 

servidores das diversas áreas técnicas da Secretaria Municipal de Saúde, que farão a 

avaliação dos prestadores e a definição dos critérios de contratualização de serviços e 

ações de saúde, com base nas necessidades da população, disponibilização 

orçamentária, em consonância com a Programação Anual da Saúde e esta Portaria. 

 

Art. 3º Ao Departamento Municipal de Saúde caberá estruturar o atendimento à 

população, de maneira a assegurar que as informações sobre as formas de acesso a 
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quaisquer serviços e/ou procedimentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde sejam 

prestadas de maneira clara, especialmente aos cidadãos de baixo grau de instrução. 

 

Art. 4º Nenhum usuário poderá ter seu pedido indeferido sem as devidas orientações 

quanto à necessidade de documentos, encaminhamentos e receitas. 

 

Art. 5º O paciente que solicitar o agendamento de exame ou consulta especializada 

entrará numa fila única de espera. 

 

Parágrafo único: Ao Supervisor do Departamento Municipal de Saúde, caberá definir o 

fluxo para a priorização de pacientes, mediante embasamento médico do profissional 

solicitante e, havendo necessidade, indicar um médico auditor. 

 

Art. 6º Quaisquer medidas necessárias ao fiel cumprimento deste decreto deverão ser 

prontamente comunicadas ao Prefeito Municipal. 

 

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

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

 
Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 14 de novembro 2019. 

 
 
 
 
 
       Washington Luis Gravina Teixeira                            Justino Martins Neto 
                  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, 14 de novembro de 
2019.______________Justino Martins Neto- Superintendente Administrativo. 
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Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 
Aviso de Publicação de Licitação 
Pregão Presencial nº 025/2019 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO, consignados em Ata de Registro de Preço, para a 
futura e eventual aquisição de Equipamentos/Materiais Médicos e Hospitalares, 
Medicamentos e saneantes para atender a Autarquia Hospital Municipal 
Sant’Ana de Carandaí. 
Data de abertura: 27/11/2019 
Horário: 09h00mim. 
O Edital encontra-se a disposição no Hospital. Informações pelo telefone: (32) 3361-
1481, ou pelo endereço eletrônico: licitacoeshsantana@gmail.com. 
Ezequiel Eclesiastes Lima Pregoeiro 

 

Extrato do Contrato Administrativo 080/2019 
Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 
Contratado: Laboratório Tafuri de Patologia Ltda 
CNPJ nº 21.515.556/0001-90 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço médico 
laboratorial em Anatomia Patológica e Citopatologia. 
Valor global: R$ 83.351,30 (oitenta e três mil e trezentos e cinquenta e um reais e 
trinta centavos). 
Vigência do contrato: até 31 de dezembro de 2019 
Data de assinatura do contrato: 04 de novembro de 2019 
Processo Licitatório nº 032/2018 Pregão Presencial nº 024/2018 
Signatários: Cristiane Coelho Monte Mor Pereira (pela contratante) e Maria Eugênia 
Tafuri Campos (pela contratada). 
 
 
Prefeitura Municipal de Carandaí/MG – Publicação de Chamamento Público. 
Chamamento Público nº 005/2019. O objeto deste Chamamento Público é a seleção 
de proposta apresentada exclusivamente por Organização da Sociedade Civil – 
neste edital denominada OSC – sediadas ou com representação atuante e 
reconhecida no Município de Carandaí/MG, para transferência de recursos 
financeiros, objetivando a realização do evento de virada do ano “Réveillon 2020”. 
Data de realização do chamamento: 16 de dezembro de 2019. Horário: 09h30min. 
Washington Luiz Gravina Teixeira. Prefeito Municipal. 
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