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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO CARANDAÍ/MG 

DECRETO Nº 5192/2020 
 

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 que os servidores da 

Municipalidade foram contemplados 

recentemente com a revisão e reajuste 

em seus vencimentos; 

CONSIDERANDO que além da revisão e 

o reajuste foi aprovada a tão sonhada 

REFORMA ADMINISTRATIVA, que 

corrigiu inúmeras desigualdades nos 

vencimentos dos servidores, o que 

impactou na folha de pagamento do 

Município; 

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 

03.02.2020, 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 15.03.2020, do 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 pandemia 

de doença infecciosa viral respiratória 

causada pelo agente Coronavírus 

(COVID19); 

CONSIDERANDO os Decretos Municipais 

nº 5150, 5155, 5156 e 5180-2020, que 

regulamentaram no Município a situação 

de emergência e devido à pandemia do 

Coronavírus; 

CONSIDERANDO que devido a essa 

pandemia serão afetadas diretamente nas 

arrecadações constitucionais devidas ao 

Município de Carandaí, sendo ainda 

necessários investimentos na área da 

saúde para a contenção e o 

aparelhamento do setor para o combate a 

esse surto; 

CONSIDERANDO que o Município tem a 

obrigação de honrar com a folha de 

pagamento mensal dos servidores, sem 

que sejam atingidos os limites da lei de 

responsabilidade fiscal, Lei nº 101-2000; 

CONSIDERANDO que o art. 23, § 1º, da 

Lei Municipal nº 2350-2020, que alterou a 

Lei Municipal nº 2295-2018, que instituiu o 

Estatuto dos Servidores Civis do 

Município de Carandaí, faculta ao servidor 

a reversão do total de horas-extras, que 

por ventura fizer, serem totalmente 

revertidas ao banco de horas; 

CONSIDERANDO, finalmente, o dever do 

gestor em zelar pelos recursos públicos e 

observar, restritamente, a legislação 

pertinente, de modo a evitar um colapso 

financeiro na Municipalidade, evitando 

assim a violação dos princípios da 

Administração Municipal; 

 

DECRETA 

 

Art. 1º - Por força deste decreto fica 

expressamente proibida a realização e ou 

concessão de horas extraordinárias no 

âmbito da Administração Municipal, suas 

secretarias e administração indireta, até 

31 de dezembro de 2020. 

 

Art. 2º - As horas extraordinárias que se 

fizerem extremamente necessárias, 

especialmente na área da saúde, só 

serão quitadas mediante prévia e 

expressa autorização dos secretários 

municipais, bem como dos responsáveis 

pelas administrações das autarquias. 

 

Art. 3º - Poderão, com consentimento do 

servidor, serem concedidas horas 

extraordinárias ao regime estabelecido na 

legislação, com a expressa determinação 

do respectivo secretário municipal, bem 

como pelo administrador da autarquia, a 

serem compensadas totalmente ao banco 

de horas. 

 

Art. 4º - Fica, também, proibida a 

conversão em pecúnia das férias-prêmio, 

bem como o de férias regulares, até 31 de 

dezembro de 2020. 

 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE 

 

Paço Municipal Presidente Tancredo 

Neves, 04 de maio de 2020. 

 

 

Washington Luiz Gravina Teixeira                      

Rogério de Sousa Bertolin 

 

 

Prefeito Municipal 

Secretário de Governo 

 

PORTARIA Nº 62/2020 

 
CONCEDE FÉRIAS PRÊMIO 
 
 
O Diretor Presidente do Hospital 
Municipal Sant’Ana de Carandaí, no uso 
das faculdades que lhe confere a 
legislação municipal em vigor e; 
CONSIDERANDO requerimento da 
servidora Edilza Maria Duarte de 
Mendonça; 
CONSIDERANDO deferimento da 
Diretora Adm/Financeira; 

RESOLVE 

 
Art. 1º Conceder Férias-Prêmio a 
servidora municipal Edilza Maria Duarte 
de Mendonça, ocupante do cargo de 
Telefonista, por 01 mês (01/04/20 à 
30/04/20) (2/6). 

 
 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação retroagindo a 
01/04/2020. 

 
 

Art. 3º Revogam-se as disposições 
em contrário. 

 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE. 
 
Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, 
04 de Maio de 2020. 
 
 
 

Denílson Hermes da Cunha 
Diretora Presidente 

 
 

Valéria Renata Diniz 
Diretora Administrativa e Financeira 

 

PORTARIA Nº 63/2020 

 
CONCEDE FÉRIAS PRÊMIO A 
SERVIDOR 
 
 
O Diretor Presidente do Hospital 
Municipal Sant’Ana de Carandaí, no uso 
das faculdades que lhe confere a 
legislação municipal em vigor e; 
CONSIDERANDO requerimento da 
servidora Raquel de Cássia Dias Souza, 
ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços 
Gerais, solicitando férias-prêmio em 
pecúnia por 01 (um) mês referente ao 
segundo decênio; 
CONSIDERANDO deferimento da 
Diretora Adm/Financeira; 
 

RESOLVE 

 
Art. 1º Conceder 

Férias-Prêmio em pecúnia a servidora 
municipal Raquel de Cássia Dias Souza, 
ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços 
Gerais, por 01 mês (4/6).  

 
 
Art. 2º Esta 

portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

Art. 3º Revogam-se as disposições 
em contrário. 

 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE. 
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Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, 
04 de Maio de 2020. 
 
 
 

Denílson Hermes da Cunha 
Diretor Presidente 

 
Valéria Renata Diniz 

Diretora Administrativa e Financeira 
 
 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
Prefeitura Municipal de Carandaí/MG – 
Publicação de Edital de Licitação. Processo 
Administrativo 050/2020; Processo Licitatório 
040/2020 modalidade Tomada de Preço 
005/2020. Objeto: Contratação de empresa 
especializada para pavimentação de vias 
urbanas em Alvenaria Poliédrica. A proposta 
deverá ser entregue diretamente à Comissão de 
Licitações, na forma estabelecida em Edital. 
Entretanto, poderá ser encaminhada por correio 
ou remessa, sob a inteira responsabilidade de 
sua proponente de que seja impreterivelmente 
recebida pela mesma Comissão até as 
09h00min horas do dia 19 de maio de 2020. 
Cadastramento, até o terceiro dia útil anterior à 
data do recebimento das propostas, ou seja, até 
dia 14 de maio de 2020, até às 17h00min. Para 
retirar edital e informações 
www.carandai.mg.gov.br ou pelo e-mail: 
Compras@carandai.mg.gov.br. Gustavo Franco 
dos Santos – Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação. 
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