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PORTARIA 119/2020 
 
  

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 665/2019 que concedeu licença para tratamento de saúde à 
servidora; 
CONSIDERANDO comunicação de decisão da perícia realizada na servidora em 
13.03.2020; 

 

RESOLVE 

 
Art. 1º - Prorrogar a licença para tratamento de saúde da servidora Isolina Geralda 
da Costa Fernandes, ocupante do cargo de Operário readaptado Porteiro, até 
20.06.2020, devendo a mesma passar por nova perícia após o término. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação. Retroagindo seus 
efeitos em 13.03.2020.  
 

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

. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 17 de março de 2020. 
 

 
 
 

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, 17 de março de 
2020._____________Justino Martins Neto – Superintendente Administrativo. 
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PORTARIA 120/2020 
 
  

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 667/2019 que concedeu licença para tratamento de saúde ao 
servidor; 
CONSIDERANDO comunicação de decisão da perícia realizada no servidor em 13.03.2020; 

 

RESOLVE 

 
Art. 1º - Prorrogar a licença para tratamento de saúde do servidor Sebastião Marcos 
Fernandes Costa, ocupante do cargo de Operário, até 13.03.2020, devendo o 
mesmo retornar as atividades a partir desta data. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação. Retroagindo seus 
efeitos em 13.03.2020.  
 

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

. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 17 de março de 2020. 
 

 
 
 

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, 17 de março de 
2020._____________Justino Martins Neto – Superintendente Administrativo. 
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PORTARIA 121/2020 
 
  

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 641/2019 que concedeu licença para tratamento de saúde à 
servidora; 
CONSIDERANDO comunicação de decisão da perícia realizada na servidora em 
13.03.2020; 

 

RESOLVE 

 
Art. 1º - Prorrogar a licença para tratamento de saúde da servidora Sueli Nogueira 
de Carvalho, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, até 30.04.2020, 
devendo a mesma retornar as atividades após o término deste prazo. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação. Retroagindo seus 
efeitos em 13.03.2020.  
 

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

. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 17 de março de 2020. 
 

 
 
 

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, 17 de março de 
2020._____________Justino Martins Neto – Superintendente Administrativo. 
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PORTARIA 122/2020 
 
  

TÉRMINO DO REMANEJAMENTO DA SERVIDORA 
 

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 468/2019 que remanejou temporariamente à servidora; 
CONSIDERANDO comunicação de decisão da perícia realizada na servidora em 
13.03.2020; 

 

RESOLVE 

 
Art. 1º - Determinar o término do remanejamento temporário da servidora Albanita 
Vieira de Rezende a partir de 13.03.2020, devendo a mesma retornar ao cargo 
original, qual seja, Professor I a partir desta data. 
  
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação. Retroagindo seus 
efeitos em 13.03.2020.  
 

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

. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 17 de março de 2020. 
 

 
 

 
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, 17 de março de 
2020._____________Justino Martins Neto – Superintendente Administrativo. 
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PORTARIA 123/2020 
 
  

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 110/2019 que manteve licença para tratamento de saúde da 
servidora; 
CONSIDERANDO comunicação de decisão da perícia realizada na servidora em 
13.03.2020; 

 

RESOLVE 

 
Art. 1º - Prorrogar a licença para tratamento de saúde da servidora Maria Aparecida 
Luzia Lucas, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, até 01.09.2020, 
devendo a mesma passar por nova perícia após o término. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação. Retroagindo seus 
efeitos em 13.03.2020.  
 

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

. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 17 de março de 2020. 
 

 
 
 

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, 17 de março de 
2020._____________Justino Martins Neto – Superintendente Administrativo. 
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PORTARIA 124/2020 
 
  

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 507/2019 que prorrogou licença para tratamento de saúde à 
servidora; 
CONSIDERANDO comunicação de decisão da perícia realizada na servidora em 
13.03.2020; 

 

RESOLVE 

 
Art. 1º - Prorrogar a licença para tratamento de saúde da servidora Josi Aparecida 
Barbosa Vieira Soares, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, até 
30.04.2020, devendo a mesma retornar as atividades após o término. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação. Retroagindo seus 
efeitos em 13.03.2020.  
 

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

. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 17 de março de 2020. 
 

 
 
 

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, 17 de março de 
2020._____________Justino Martins Neto – Superintendente Administrativo. 



 
 
 

        

EDIÇÃO Nº 560 – Terça – Feira, 17 de Março de 2020                       Página 7 de 19 

EDIÇÃO Nº 560 – Terça – Feira, 17 de Março de 2020 

PORTARIA 125/2020 
 
  

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 077/2019 que manteve licença para tratamento de saúde da 
servidora; 
CONSIDERANDO comunicação de decisão da perícia realizada na servidora em 
13.03.2020; 

 

RESOLVE 

 
Art. 1º - Prorrogar a licença para tratamento de saúde da servidora Sebastiana 
Maria dos Passos Costa, ocupante do cargo de Operária, até 18.09.2020, devendo a 
mesma passar por nova perícia após o término. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação. Retroagindo seus 
efeitos em 13.03.2020.  
 

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

. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 17 de março de 2020. 
 

 
 
 

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, 17 de março de 
2020._____________Justino Martins Neto – Superintendente Administrativo. 
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PORTARIA 126/2020 
  

  AVERBA TEMPO DE SERVIÇO 

 
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 e 74 da 
LOM, e 
CONSIDERANDO que o art. 201, § 9º da CF/88, assegura a contagem recíproca de 
serviço público/atividade; 
CONSIDERANDO que a contagem de tempo da servidora Rosa Vieira de Sousa, 
está devidamente demonstrada na Certidão de Tempo de Contribuição expedida 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; 
CONSIDERANDO solicitação da Supervisora do Dep. de Pessoal Elaine Aparecida 
de Souza Dias Araújo; 
CONSIDERANDO requerimento da servidora, protocolado em 13.03.2020, 
protocolizado sob o nº 1473; 

RESOLVE 

 

Art. 1º - Averbar o tempo de serviço da servidora Rosa Vieira de Sousa, ocupante 
do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, constante de 604 (seiscentos e quatro) dias 
conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS, a qual deverá constar em sua ficha de registro funcional 
arquivada no serviço de pessoal da Prefeitura Municipal de Carandaí. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação. 
 

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

 
Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 17 de março de 2020. 

 
 

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, 17 de março de 
2020.______________Justino Martins Neto- Superintendente Administrativo 
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PORTARIA 127/2020 
 
                          

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 do servidor; 

CONSIDERANDO requerimento protocolado em 13.03.2020, protocolizado sob 
nº 1481; 

 
  

RESOLVE 
 

 
Art.1º- Conceder licença para tratamento de saúde ao servidor Márcio Adelmo 
Guimarães, ocupante do cargo de Dentista Remanescente III, por 10 (dez) dias no 
período de 12.03.2020 a 21.03.2020. 
 
Art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus 
efeitos em 12.03.2020. 

 
 

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

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 17 de março de 2020. 
 

 
 

 
 
 

         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, 17 de março de 2020. 
___________________ Justino Martins Neto - Superintendente Administrativo. 
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DECRETO 5150/2020 

 
 

Dispõe sobre a decretação de situação de 
emergência em saúde pública no Município 
de Carandaí/MG, em razão da disseminação 
de doença infecciosa viral respiratória – 
COVID-19, causada pelo agente Novo 
Coronavírus – SARS-CoV-2 – 1.5.1.1.0 e dá 
outras providências.  

 
O Prefeito Municipal de Carandaí/MG, Washington Luís Gravina Teixeira, no uso de 

suas atribuições legais, em observância ao disposto na Lei Orgânica Municipal e,  

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;  

CONSIDERANDO a Portaria n° 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da 

Saúde, que foi responsável por declarar a Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus (2019- nCoV);  

CONSIDERANDO o Decreto nº 47.886, de 15 de março de 2020, exarado pelo 

Governo do Estado de Minas Gerais e dispõe sobre medidas de prevenção ao 

contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, 

da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente 

Coronavírus (COVID19), institui o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e 

Contingenciamento em Saúde do COVID-19 – Comitê Extraordinário COVID-19 e dá 

outras providências;  

CONSIDERANDO o Memorando-Circular nº 2/2020/SEE/SE, emitido em 15 de 

março de 2020, pela Secretaria de Estado de Educação, Subsecretaria de 

Articulação Educacional;  

CONSIDERANDO, ainda, os princípios que regem a Administração Pública; 
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DECRETA 

 

Art. 1º – Fica declarada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no 

Município de Carandaí em razão de epidemia de doença infecciosa viral respiratória 

– COVID-19, causada pelo agente Novo Coronavírus – SARS-CoV-2 – 1.5.1.1.0, 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 2º - Para o enfrentamento inicial da emergência de saúde decorrente do novo 

Coronavírus (2019-nCoV), fica determinada a suspensão de todos os eventos 

públicos e privados com a capacidade de reunirem 100 (cem) pessoas ou mais, 

incluindo festas, comemorações e eventos congêneres, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do dia 17 de março de 2020. 

Art. 3º – Nos termos do inciso III do § 7º do art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 

do Coronavírus, responsável pelo surto de 2019, poderão ser adotadas as seguintes 

medidas: 

I – determinação de realização compulsória de: 

a) exames médicos; 

b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clínicas; 

d) vacinação e outras medidas profiláticas conforme as diretrizes do Ministério da 

Saúde; 

e) tratamentos médicos específicos; 

II – estudo ou investigação epidemiológica; 

III – requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que 

será garantido o pagamento posterior de indenização justa. 

Art. 4º – Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de 

saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus de que trata este decreto, nos termos do 

art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 2020. 

Parágrafo único: Para fins de assegurar o quantitativo de insumos de saúde e 

higiene, poderá ser concedido adiantamento de numerário, nos termos da Lei nº 
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1818/2007, mediante crédito em conta, haja vista a não utilização de cheques pelo 

Município. 

Art. 5º - Em observância ao Memorando-Circular nº 2/2020/SEE/SE, emitido pela 

Secretaria de Estado de Educação, fica determinada a suspensão de todas as aulas 

em estabelecimentos públicos e privados de ensino do Município de Carandaí/MG 

(escolas e instituições de ensino profissionalizante), em todos os segmentos de 

ensino, entre os dias 17 de março e 22 de março. 

§1º A suspensão das aulas mencionada no caput deste artigo deverá ser 

compreendida como antecipação de férias escolares do mês de Julho/2020, 

conforme estabelecido pelas diretrizes da nota explicativa do Conselho Nacional de 

Educação. 

Art. 6º - Os prazos de suspensão descritos nos arts. 2º e 5º deste Decreto poderão 

ser majorados, a depender das prospecções e indicações lançadas pelo Governo 

Federal e pelo Estado de Minas Gerais, bem como diante das necessidades 

pontuais do Município de Carandaí/MG. 

Art. 7º - Para permitir o enfrentamento da questão no âmbito da Administração 

Pública Municipal, fica determinado a todos os Departamentos e Autarquias, 

estabelecimentos públicos, a obrigação de manter regime de plantão aos finais de 

semana para atender as requisições do Departamento Municipal de Saúde e serviço 

de Epidemiologia, destinadas ao enfrentamento da questão objeto do presente. 

§1º Fica determinado que o(a) Supervisor(a) de cada Departamento Municipal fará o 

escalonamento dos servidores, conforme as respectivas necessidades, sendo que o 

Departamento Municipal de Saúde deverá expedir comunicados, a fim de melhor 

gerenciar os atendimentos ao público.  

§2º Ficam suspensas, enquanto vigente a situação de emergência em comento, as 

novas concessões de férias aos servidores públicos municipais da área da saúde, 

sendo certo que o Departamento Municipal de Saúde poderá convocar, diante da 

real necessidade, os servidores que já se encontrarem usufruindo das férias 

regulares.  

Art. 8º - Qualquer servidor público e/ou prestador de serviços do Município de 

Carandaí/MG que apresentar febre e/ou sintomas respiratórios (tose seca, dor de 
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garganta, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas 

nasais) e que tenha, comprovadamente, retornado de viagem internacional ou 

capitais brasileiras nos últimos 10 (dez) dias, deverá permanecer em casa e adotar o 

regime de trabalho remoto, conforme orientação da chefia imediata. 

Art. 9º - Fica determinado o funcionamento dos órgãos sediados no Paço Municipal, 

PROCON Municipal, CEPH, CRAS, CREAS, Departamento de Agricultura e 

Conselho Tutelar, em regime de expediente interno, restringindo o acesso do público 

aos casos estritamente necessários, mediante agendamento por telefone. 

§1º Os servidores que necessitem de afastamento por motivo de doença, poderão, 

durante a vigência deste decreto, apresentar os atestados médicos comprobatórios 

da condição em arquivo digitalizado a ser enviado por e-mail ao Departamento de 

Pessoal, ou à sua chefia imediata. 

§2º Os servidores de órgãos ou departamentos em atividades reduzidas, poderão 

ser remanejados, durante o prazo de vigência da situação de emergência, para 

exercer atribuições compatíveis com seu cargo junto aos estabelecimentos de saúde 

e setores responsáveis pela comunicação e notificação de dados epidemiológicos. 

Art. 10 – Sem prejuízo de outras medidas que venham a ser recomendadas pela 

SES/MG e pelo Ministério da Saúde, os estabelecimentos de saúde, incluindo as 

Unidades Básicas de Saúde, Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 

_em conjunto com as orientações da CCIH (Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar), Pronto Atendimento e Farmácia de Minas deverão regular a entrada de 

usuários e a permanência em salas de espera, assegurando a distância mínima 

recomendada entre uma pessoa e outra, e suspender as visitas aos pacientes 

internados. 

Art. 11 – Quanto ao TFD (Tratamento Fora de Domicílio), fica determinado ao 

Departamento Municipal de Saúde a avaliação dos casos de consultas e cirurgias 

eletivas que possam ser adiadas, bem como a pronta comunicação ao Gabinete do 

Prefeito, ao Comitê de Enfrentamento e à população de possível interrupção de 

serviços desta natureza nos estabelecimentos de saúde pactuados. 

Parágrafo único: para os casos de pacientes crônicos ou de doenças graves, 

especialmente em tratamento oncológico e hemodiálise, e outros cujo deslocamento 
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seja necessário, devem ser observadas todas as medidas recomendadas pela 

Secretaria de Estado de Saúde e pelo Ministério da Saúde. 

Art. 12 – Fica determinado ao Departamento de Fazenda a suspensão de todos os 

Alvarás concedidos para realização de eventos cuja aglomeração ultrapasse 50 

(cinqüenta) pessoas, inclusive encontros religiosos, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme orientação da Gerência Regional de Saúde, em consonância com a 

determinação do Ministério da Saúde. 

Art. 13 – Fica suspensa a realização da Feira do Artesão e do Produtor Rural ede 

Carandaí, bem como quaisquer feiras livres, por um período de 30 (trinta) dias, 

podendo ser reduzido ou ampliado de acordo com os dados epidemiológicos do 

município. 

Art. 14 – Fica determinada a suspensão das atividades dos grupos especiais da 

Estratégia de Saúde da Família, do Serviço de Fortalecimento de Vínculos da 

Assistência Social, bem como a realização de treinos e eventos esportivos. 

Art. 15 – A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil deverá realizar vistorias nos 

estabelecimentos comerciais com circulação de pessoas, como supermercados e 

academias. 

Art. 16 - Fica instituído o Comitê de Enfrentamento ao novo Coronavírus (2019- 

nCoV), com competência para acompanhar a evolução do quadro epidemiológico, 

além de adotar e fixar medidas de saúde pública necessárias para a prevenção e 

controle do contágio e o tratamento das pessoas afetadas, na hipótese de ser 

necessário.  

Parágrafo único. O Comitê de Enfrentamento ao novo Coronavírus (2019- nCoV) 

será composto por representantes dos seguintes órgãos:  

I – o(a) Supervisor(a) do Departamento Municipal de Saúde, que o presidirá; 

II – o(a) Supervisor(a) do Departamento Municipal de Fazenda;  

III – o(a) Supervisor(a) do Departamento Municipal de Educação;  

IV – Setor de Imprensa e Comunicação do Município;  

V – Conselho Municipal de Saúde;  

VI – Equipes ESF;  

VII – Câmara Municipal de Vereadores;  
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VIII – Rede de laboratórios e clínicas médicas privadas;  

IX – Câmara de Dirigentes Lojistas de Carandaí/MG 

X – APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Carandaí/MG. 

 

Art. 17- Até disposição em contrário, o Município de Carandaí RECOMENDA: 

- Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar (etiqueta da tosse e espirro – Utilizar a 

dobra interna do cotovelo em vez das mãos); 

- Utilizar lenço descartável para higiene nasal (e para banheiros públicos, utilizar 

toalhas descartáveis); 

- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; 

- Higienizar corrimões, alça de teto de carros e barras de segurança nos transportes 

coletivos que são grandes fontes contaminantes; 

- Evitar o contato dessa contaminação com a mucosa; 

- Não compartilhar objetos de uso pessoal (o COVID-19 é transmitido por 

secreções); 

- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado; 

- Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar 

antisséptico de mãos à base de álcool; 

 

Art. 18 - Recomenda-se ainda à população carandaiense a evitar deslocamentos e 
viagens para o exterior e locais  que estejam com a circulação do vírus; 

Art. 19 - Recomenda-se também à população que doravante evite ambientes com 
aglomeração de pessoas, como shows, feiras livres, eventos em ambientes 
fechados, passeatas, casas noturnas, shopping, festas particulares e similares. 

Art. 20 – Com relação ao Transporte Urbana, incluindo ônibus, vans, táxi e 
transporte por aplicativos, RECOMENDA-SE: 

I – ÔNIBUS e VANS: A recomendação às empresas de transporte é que utilizem 
somente a capacidade de passageiros sentados, com janelas devidamente abertas. 
Ficando a Coordenadoria de Trânsito e Transporte responsável pela orientação 
direta; 

II – Com relação aos demais transportes observar a lotação especificada para cada 
veículo, seguindo a recomendação de janelas abertas e não utilização de ar 
condicionado; 
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Art. 21 – Em relação às Empresas que realizam transporte Intermunicipal e 
Interestadual, principalmente aquelas com destino e retorno aos estados de São 
Paulo e Rio de Janeiro, recomenda-se: 

I - A divulgação durante embarque e desembarque, aos usuários, das normas 
vigentes relativas ao enfrentamento do COVID-19, devendo ser notificado à 
Vigilância em Saúde do Município de Carandaí (Contato: 3361 3775 e 3361 1631), 
no caso de apresentar sintomas de caso suspeito conforme descrito abaixo para 
controle e monitoramento destes viajantes, oriundos de cidades com notificação da 
doença já em nível de transmissão comunitária. 

Art. 22 – Recomenda-se aos estabelecimentos públicos, privados e comerciais 
(bancos, casas lotéricas, correios, cartórios, shopping, supermercados, bares, 
academias, lojas de conveniências e congêneres), manter os ambientes com 
ventilação adequada, higienização de toda estrutura física onde haja maior 
circulação de pessoas e disponibilização do álcool gel 70% para os usuários, 
sujeitos à fiscalização da Vigilância Sanitária. 

Art. 23 – Fica instituído Regime de Plantão de Vigilância em Saúde para 
acolhimento às situações sintomáticas, para avaliação, monitoramento e tomadas de 
decisões pertinente ao enfrentamento ao COVID-19, sendo criado na presente data, 
escala fixa com médicos e enfermeiros capacitados para conduzir, orientar e, se 
necessário, após análise epidemiológica, realizar a notificação do suspeito. 

Parágrafo único: fica autorizada a contratação de pessoal por prazo determinado, 
dispensada a realização de processo seletivo, quando necessário e a autorizado o 
aproveitamento de listagens de processos de seleção vigentes, especialmente para 
auxiliares de serviços gerais e profissionais de saúde, de maneira a assegurar a 
prestação dos serviços necessários à prevenção e enfrentamento da COVID-19. 

Art. 24 – A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados a este 
decreto correrá em regime de urgência e prioridade em todos os órgãos e entidades 
do Estado. 

Art. 25 - Em casos suspeitos, após avaliação e sob orientação da Vigilância 
Epidemiológica do Município, poderão ser mantidos em isolamento domiciliar os 
casos suspeitos de infecção pelo COVID -19. 

Art. 26 - Os eventos que exigem alvará sanitário poderão ser suspensos ou 
cassados após avaliação e sob orientação da Vigilância Epidemiológica do 
Município a bem do interesse da saúde pública.  

Art. 27 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto 
perdurar o estado de emergência causado pelo Coronavírus, responsável pelo surto 
de 2019. 
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 
 
 
 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 17 de março de 2020. 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
         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, 17 de março de 2020.______-
__________Justino Martins Neto - Superintendente Administrativo. 
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DECRETO 5151/2020 

 
 

DISPÕE SOBRE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS E AUTORIZAÇÃO PARA 
VICE-PREFEITO ASSINAR DOCUMENTOS 
CONTÁBEIS, DE LICITAÇÕES, DE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS, ENTRE 
OUTROS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
Washington Luis Gravina Teixeira, Prefeito Municipal de Carandaí, Estado 

de Minas Gerais no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do 
Município e, 

 Considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, 
financeira e patrimonial dos recursos públicos;  

Considerando o afastamento de 30 dias do Prefeito Municipal, para o gozo 
de férias regulares; 

Considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos 
praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de prestar contas;  

Considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos 
públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos;  

Considerando o afastamento do prefeito municipal entre os dias 23 de Março 
a 21 de Abril de 2020 para o gozo de férias; 

Considerando a previsão do artigo 70 da LOM, especialmente nos 
parágrafos §2º e §4; 

Considerando o interesse público;  
 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º. Fica delegada a competência ao Vice-Prefeito Cor Jesus Moreno de 
Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Carandaí, autorizado a assinar 
empenhos e ordens de pagamento, homologar e adjudicar licitações, assinar 
balancetes, balanços, orçamentos e demais documentos contábeis, encaminhar 
documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do 
Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União.  
Parágrafo único. Fica autorizado o Vice-Prefeito como ordenador de despesa, a 
movimentar as contas bancárias por meio de cheques ou emissão de ordens 
bancárias eletrônicas. 
 
 Art. 2°. O Ordenador de Despesa exercerá as atividades sem prejuízo das demais 
atribuições do seu cargo ou função. 
 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 17 de março de 2020. 
 

                                          
 
 
 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, 17 de março de 2020.______-
__________Justino Martins Neto - Superintendente Administrativo. 
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