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DECRETO Nº 5193/2020 
 

Prorroga a vigência da Situação de 
Emergência em saúde pública 
decorrente da disseminação de doença 
infecciosa viral respiratória – COVID-
19, causada pelo agente Novo 
Coronavírus – SARS-CoV-2 – 1.5.1.1.0 
declarada pelo Decreto nº 5120, de 17 
de março de 2020, intensifica medidas 
de restritivas para efetivação do 
isolamento social e contém outras 
providências. 

 
CONSIDERANDO os termos dos 

Decretos nº 5120, 5168 e 5169 de 2020, 

todos referentes às medidas de 

enfrentamento à emergência de saúde 

pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus responsável 

pelo surto de 2019, em consonância com 

os atos normativos federais e do 

Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO a confirmação do 

primeiro caso de Covid-19 no Município; 

CONSIDERANDO, outrossim, as 

informações do aumento considerável dos 

casos na Macrorregião de Saúde de 

Barbacena, à qual pertence o Município 

de Carandaí; 

CONSIDERANDO que os dados 

epidemiológicos e estatísticos que 

apontam a possibilidade de contaminação 

de 10% (dez por cento) da população por 

coronavírus, e que, destes, 5% (cinco por 

cento) poderão desenvolver graves 

complicações respiratórias, necessitando 

de internação em Unidades de Terapia 

Intensiva e que podendo culminar em 

óbitos; 

CONSIDERANDO a disponibilidade de 

apenas 31 leitos de UTI na cidade de 

Barbacena para atender uma população 

de aproximadamente 800.000 habitantes, 

conforme divisão administrativa do 

Sistema Único de Saúde; 

CONSIDERANDO, ainda, os princípios 

que regem a Administração Pública e a 

necessidade de salvaguardar a vida e a 

saúde da população;  

 

DECRETA 

 

Art. 1º - Fica prorrogada a vigência da 

Situação de Emergência declarada 

através do Decreto nº 5150, de 17 de 

março de 2020, pelo prazo de 60 

(sessenta) dias, a partir de 17 de maio de 

2020.  

 

Art. 2º - Fica mantida a restrição ao 

funcionamento dos estabelecimentos não 

considerados essenciais, nos termos do 

artigo 2º do Decreto nº 5168 e artigo 6º do 

Decreto nº 5169. 

§1º Os estabelecimentos comerciais não 

considerados essenciais somente 

poderão trabalhar com vendas online e 

serviço de entrega, mantendo-se a 

obrigatoriedade de disponibilizar dados 

bancários para os clientes que possuam 

prestações pendentes em crediário. 

§2º A restrição de que trata este artigo 

vigorará até que novo ato disponha sobre 

o tema, observadas as orientações da 

Superintendência Regional de Saúde e do 

Ministério da Saúde e os dados 

epidemiológicos do Município. 

§3º Os estabelecimentos que 

comercializam aviamentos e tecidos 

utilizados na confecção de máscaras 

somente poderão funcionar mediante 

agendamento, devendo ser o mesmo 

comprovado à fiscalização por qualquer 

meio físico ou eletrônico, sendo permitido 

o atendimento de um cliente por vez, e as 

portas deverão ficar fechadas.   

 

Art. 3º - Ratificam-se todos os termos do 

Decreto nº 5168, especialmente quanto à 

aplicação das disposições dos artigos 31 

e 33 do Código de Posturas. 

 

Art. 4º - A alteração do calendário escolar 

da rede municipal de ensino será objeto 

de ato próprio, após aprovação do 

Conselho Municipal de Educação. 

 

Art. 5º - Além do uso obrigatório de 

máscaras para entrada e permanência 

nos estabelecimentos públicos e privados, 

recomenda-se à população a sua 

utilização sempre que seja necessário sair 

de suas residências. 

 

Art. 6º - Aos estabelecimentos religiosos 

de qualquer seguimento, ressalvada a 

liberdade de crença garantida pela 

Constituição da República, recomenda-se 

expressamente a suspensão de quaisquer 

atividades que possam gerar 

aglomeração ou favorecer a disseminação 

do Coronavírus. 

 

Art. 7º - Recomenda-se a todos os 

munícipes que se abstenham de realizar 

qualquer tipo de reunião, confraternização 

ou evento que gere aglomeração, sujeito 

a fiscalização e autuação nos termos dos 

decretos nº 5120, 5168 e 5169 de 2020 e 

da legislação municipal. 

 

Art. 8º - Fica expressamente proibida a 

realização de cerimônias fúnebres em 

residências, devendo o féretro ser 

direcionado a salões comunitários, salões 

religiosos ou recintos apropriados dos 

cemitérios do Município, a fim de evitar 

aglomerações e garantir o distanciamento 

social. 

 

Art. 9º - Nos casos específicos de óbito 

decorrente de complicações por Covid-19, 

os estabelecimentos de saúde e as 

funerárias deverão observar todas as 

normas e recomendações sanitárias. 

Art. 10 - Este decreto entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

 

 

Paço Municipal Presidente Tancredo 

Neves, 08 de maio de 2020. 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira                                       

Rogério de Souza Bertolin 

 

Prefeito Municipal                                                                   

Secretário de Governo 

 
 
 

DECRETO Nº 5194/2020 
 

Regulamenta o procedimento de 
instauração, registro e controle 
decorrente do processo administrativo 
que se origine do exercício do poder 
de polícia administrativa do Município 
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 poder regulamentar 
consistente na prerrogativa de editar atos 
gerais para complementar as leis e 
possibilitar sua efetiva aplicação; 
 
DECRETA 
 
Art. 1º – Este decreto regulamenta o 
procedimento de instauração, registro e 
controle do processo administrativo 
referentes às infrações administrativas 
previstas nas leis: Lei Complementar nº 
92/2011 e alterações (Código Tributário 
Municipal), Lei Complementar nº 33/1999 
e alterações(Código Sanitário Municipal) e 
Lei Complementar nº 046/2004 e 
alterações (Código de Posturas 
Municipal). 
 
Art. 2º – Os responsáveis pela 
fiscalização municipal deverão utilizar o 
modelo constante do Anexo Único para 
elaborar os autos de infração, notificação, 
apreensão ou interdição. 
 
Art. 3º – Compete à Diretoria de 
Administração Tributária e Projetos a 
realização do processo administrativo e 
julgamento de todas as ações decorrentes 
do exercício do poder de polícia 
administrativa para cumprimento e 
efetivação das medidas previstas no 
Código Tributário Municipal, Código 
Sanitário Municipal e Código de Posturas 
Municipal. O julgamento dos recursos 
caberá ao Prefeito Municipal. 
Parágrafo único: A fiscalização e 
autuação continuará a cargo dos órgãos 
definidos em lei, cabendo a estes a 
entrega, na Diretoria de Administração 
Tributária e Projetos, dos autos de 
infração, notificação, apreensão ou 
interdição necessários à instauração do 
procedimento administrativo. 
 
Art. 4º – Os prazos processuais serão 
contínuos, excluindo-se da contagem o 
dia da publicação ou ciência do ato 
administrativo e incluindo-se o dia do 
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vencimento no prazo legal de defesa ou 
recurso.  
 
Art. 5º – Os prazos que sejam iniciados ou 
terminados em sábados, domingos ou 
feriados serão prorrogados para o 
próximo dia em que houver expediente 
normal dos órgãos públicos municipais. 
 
CAPÍTULO I 
DAS PENALIDADES 
 
Art. 6º – Poderão ser aplicadas as 
seguintes penalidades: 
I - notificação; 
II - apreensão de mercadorias, bens, 
equipamentos e congêneres; 
III - multa; 
IV – interdição; 
VI - cancelamento do Alvará de Licença e 
fechamento do estabelecimento, na 
quarta infração. 
Parágrafo único: Quando couber, será 
aplicada, a critério do órgão competente, 
concomitantemente com a multa, a pena 
de apreensão, que consistirá na tomada 
dos objetos que constituem infração, 
sendo o seu recolhimento feito mediante 
recibo descritivo.  
Art. 7º – No caso de aplicação de 
notificação, caso não seja possível sanar 
a infração, será imediatamente lavrado o 
auto de infração com a competente 
aplicação de multa.  
 
Art. 8º – A gradação prevista no art. 6º 
poderá ser deprezada em caso de 
situação de emergência ou calamidade 
pública, decorrentes de desastres 
naturais, pandemias ou situações 
semelhantes, permitindo-se a imediata 
aplicação de pena mais grave ao infrator 
de acordo com as situações de fato 
ocorridas, devendo o responsável pela 
fiscalização fundamentar os motivos da 
aplicação da penalidade no respectivo 
auto. 
 
CAPÍTULO II 
DA NOTIFICAÇÃO 
 
Art. 9º - A notificação é o procedimento 
administrativo formulado por escrito, 
através do qual se dá conhecimento à 
parte de providência ou medida que a ela 
incumbe cumprir. 
 
Art. 10º - A autuação é procedimento 
administrativo formulado por escrito, 
através do qual se dá conhecimento à 
parte da penalidade a ela imposta. 
 
Art. 11 – Todas as autuações e 
notificações de infração, apreensão ou 
interdição deverão ser expedidas em três 
vias, sendo a primeira entregue ao 
autuado, a segunda juntada ao processo 
administrativo e a terceira destinada ao 
fiscal responsável pelo ato. 
 
Art. 12 – O infrator será notificado para 
tomar ciência das providências a serem 
tomadas, da infração cometida, da multa 
imposta e dos prazos para pagamento e 
recurso: 
I - pessoalmente, no ato de fiscalização 
ou em até 2 (dois) dias corridos, 
recebendo a primeira via do Auto de 
Infração; 
II - por via postal, quando frustrada a 
notificação do inciso I, cuja postagem 

deverá ser providenciada, no prazo de 5 
(cinco) dias corridos; 
III - através de publicação do competente 
auto ou notificação no saguão da 
Prefeitura e no Diário Oficial do Município, 
caso não seja confirmada a entrega por 
via postal, considerando-se como data de 
início do prazo a mesma da publicação 
acima. 
 
Art. 13 – Antes da lavratura do auto de 
infração, será emitida notificação ao 
infrator sobre a irregularidade constatada, 
concedendo-lhe os seguintes prazos para 
defesa: 
I – No caso de infração ao Código 
Sanitário, o prazo para a defesa em 
relação à notificação será de 5 (cinco) 
dias; 
II – No caso de infração ao Código 
Tributário, o prazo para a defesa em 
relação à notificação será de 10 (dez) 
dias; 
III – No caso de infração ao Código de 
Posturas, o prazo para a defesa em 
relação à notificação será de 30 (dias) 
dias; 
 
Art. 14 – Apresentada a defesa em face 
da notificação, competirá à Diretoria de 
Administração Tributária e Projetos o seu 
julgamento. Na ausência de oferecimento 
de defesa nos prazos previstos no art. 13, 
ou se ela for julgada improcedente, o 
órgão julgador deverá converter a 
notificação imposta e aplicar a multa 
prevista para a infração cometida. 
 
Art. 15 – O resultado do julgamento 
deverá ser comunicado à parte por 
qualquer meio hábil, devendo ser 
certificada no procedimento administrativo 
próprio a ciência da parte. 
 
  
CAPÍTULO III 
DA APRESENTAÇÃO DE DEFESA OU 
RECURSO EM FACE DA MULTA 
 
Art. 16 – Após a imposição de multa, será 
facultada a apresentação de defesa ou 
recurso em face da autuação emitida pela 
fiscalização municipal, obedecendo-se o 
seguinte: 
I – a defesa será dirigida à Diretoria de 
Administração Tributária e Projetos e 
deverá ser protocolizada na Prefeitura 
Municipal; 
II – o recurso contra a decisão de primeira 
instância será dirigido ao Prefeito e 
protocolizado na Prefeitura Municipal; 
 
Art. 17 – Não será exigida forma especial 
para o requerimento de defesa ou 
recurso. Todavia, o mesmo deverá conter 
os seguintes dados: 
a) unidade administrativa a que se dirige; 
b) identificação completa do autuado, 
acompanhada do endereço e 
comprovante de residência; 
c) número do auto de apreensão, 
interdição, embargo, ou notificação 
correspondente; 
d) formulação do pedido, com exposição 
dos fatos, seus fundamentos e respectiva 
comprovação; 
e) data e assinatura do administrado ou 
de seu procurador legalmente constituído. 
 

Art. 18 – Ao formulário de defesa ou 
recurso deverão ser juntados os seguintes 
documentos: 
a) cópia da autuação ou notificação; 
b) cópia do documento de identificação do 
autuado; 
c) cópia do documento de inscrição no 
Ministério da Fazenda, CPF ou CNPJ; 
d) cópia do ato constitutivo da pessoa 
jurídica, quando for o caso; 
e) instrumento de procuração com 
documento de identificação do 
procurador, quando for o caso. 
 
§ 1º - O procedimento para apresentação 
de defesa ou recurso poderá ser alterado 
mediante Decreto do Chefe do Executivo. 
§ 2º - Para os efeitos deste regulamento, 
considera-se defesa a impugnação de 
documento de autuação e, recurso, as 
contrarrazões apresentadas contra 
decisão do órgão julgador de primeira 
instância. 
§ 3º - Somente serão apreciados os 
pedidos expressamente contidos no 
requerimento. 
§ 4º - A publicidade oficial das decisões 
dar-se-á, exclusivamente, por meio do 
DOM, tendo como referência os dados do 
administrado e o número do processo 
administrativo. 
 
§ 5º - A interposição de defesa ou recurso 
não interrompe o curso da ação fiscal 
respectiva, suspendendo somente o prazo 
para pagamento de multa, quando 
houver. 
§ 6º - O órgão responsável pelo 
recebimento de defesa ou recurso deverá 
ter controle de entrada dos pedidos, tendo 
como referência a instância recorrida, o 
tipo de autuação e seu número. 
§ 7º - Na hipótese de falecimento do 
autuado, considerar-se-ão legítimos, para 
apresentação de defesa e recurso 
voluntários, os herdeiros ou inventariante, 
quando houver, contanto que apresentem, 
além dos documentos elencados neste 
artigo, certidão de óbito do interessado e 
comprovante da condição de herdeiro ou 
inventariante. 
 
Art. 19 – O prazo para apresentação de 
defesa ou recurso é de quinze dias, 
contados da ciência do ato administrativo 
ou da publicação no DOM, ressalvados os 
casos de o prazo ser estabelecido em 
norma específica. 
§ 1º – O prazo a que se refere o caput 
será contado a partir da ciência da 
autuação, ou de sua publicação no DOM, 
o que se der por último. 
§ 2º – Verificada a intempestividade da 
defesa ou do recurso e havendo, contudo, 
documento fiscal que contenha vício de 
forma ou fundamento que o torne 
imprestável, deverá ser afastada a 
intempestividade e a decisão proferida. 
 
Art. 20 – Da decisão de primeira instância 
caberá recurso ao Prefeito Municipal, no 
prazo de quinze dias, contados da 
publicação da decisão no DOM, devendo 
ser protocolizado conforme o disposto nos 
arts. 11, 12 e 13 do presente decreto. 
Parágrafo único – O recurso a ser 
encaminhado para o Prefeito Municipal 
deverá ser juntado ao respectivo processo 
administrativo julgado em primeira 
instância, que deverá por sua vez conter 
todos os dados relativos à ação fiscal. 
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CAPÍTULO IV 
DO CANCELAMENTO 
 
Art. 21 – O cancelamento do auto de 
Infração, notificação, apreensão ou 
interdição ocorrerá em caso de decisão 
no processo administrativo, seja em 
primeira instância ou em grau recursal, 
que reconheça: 
I - Erro na aplicação da legislação ou 
norma; 
II - Erro no preenchimento dos dados do 
respectivo auto; 
III - Extravio do auto. 
Parágrafo único: o cancelamento de auto 
de apreensão possibilitará a de devolução 
dos bens apreendidos. 
 
Art. 22 – Os pedidos de cancelamento de 
autos de apreensão, interdição, embargo 
e que envolverem situações de risco terão 
julgamento prioritário. 
 
Art. 23 – Poderá ser concedida 
prorrogação de prazo para cumprimento 
de obrigação subsistente constante de 
documento fiscal por um período máximo 
de cento e oitenta dias, mediante decisão 
fundamentada da Diretoria de 
Administração Tributária e Projetos. 
 
Parágrafo único – Não será prorrogado o 
prazo para cumprimento de exigência 
constante de documento fiscal: 
I - para regularização das atividades que 
apresentem risco à saúde, à segurança 
de pessoas ou bens, danos ambientais, 
atrativas de grande fluxo de pessoas; 
II - em se tratando de atividades que não 
sejam regularizáveis, entendendo-se por 
não regularizável a atividade ilícita ou a 
não permitida no local em qualquer 
hipótese; 
III - para correção de edificação ou 
qualquer estrutura em ruína, com risco de 
danos ao local ou pessoas. 
 
Art. 24 – O requerimento de restituição de 
indébito, devido a pagamento em 
duplicidade ou cancelamento de Auto de 
Infração já pago, deverá ser protocolado e 
direcionado à à Diretoria de 
Administração Tributária e Projetos. 
 
CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 25 – Os erros materiais e 
procedimentais, traduzidos em falhas de 
lapso manifesto ou erros de escrita 
existentes na decisão, poderão ser 
corrigidos a qualquer tempo pelos órgãos 
julgadores, mediante despacho 
fundamentado no respectivo processo 
administrativo. 
 
Art. 26 – Todas as multas efetivamente 
impostas deverão ser recolhidas por meio 
de guia de arrecadação municipal 
expedida pela Diretoria de Administração 
Tributária e Projetos, e a inadimplência 
ocasionará a inscrição do devedor na 
dívida ativa municipal. 
 
Art. 27 – Qualquer servidor lotado no 
órgão poderá lançar as informações 
pertinentes nos respectivos sistemas, 
inserir dados na dívida ativa e movimentar 
o procedimento administrativo, sob a 

supervisão do Diretor de Administração 
Tributária e Projetos. 
 
Art. 28 – Nos casos excepcionais 
previstos no art. 8º, poderá ser aplicada a 
pena de cassação imediata do alvará e 
interdição do estabelecimento, sendo 
oportunizado ao infrator o direito ao 
contraditório, nos termos regulamentados 
por este decreto. 
 
Art. 29 – Este decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE. 
 
Paço Municipal Presidente Tancredo 
Neves, 08 maio de 2020. 
 
 

Washington Luis Gravina Teixeira                                       

Rogério de Souza Bertolin 

 

Prefeito Municipal                                                                   

Secretário de Governo 

 

 

DECRETO Nº 5195/2020 
 
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 a publicação da Lei nº 
2354-2020, que dispõe sobre o Plano 
Cargos e Carreiras aplicável ao 
Magistério Municipal de Carandaí, 
CONSIDERANDO que a referida lei 
entrou em vigor em 30.03.2020, e em seu 
corpo está revogando as Leis 
Complementares nº 59-2007, 122-2018 e 
125-2019, havendo assim a necessidade 
de efetuar a adequação às novas 
nomenclaturas dos servidores; 
CONSIDERANDO as disposições 
contidas nas legislações; 
 
 

DECRETA 
 
Art. 1º - Em atendimento à Lei nº 2354-
2020, que dispõe sobre o Plano de 
Cargos e Carreiras aplicável ao 
Magistério Municipal e dá outras 
providências, ficam nomeadas as 
servidoras abaixo relacionadas para 
ocuparem as vagas dos cargos com 
função gratificada: 
 

Nome Cargos 

 Lucia Elena 
Aparecida De Lima 
Oliveira 

Agente 
Coordenador de 
Almoxarifado 

 Sandra R Baeta V 
Fernandes 

Analista 
Educacional 

 
Art. 2º - As remunerações e subsídios das 
servidoras nomeadas serão os constantes 
dos símbolos correspondentes da Lei nº 
2354-2020 – Plano de Cargos e Salários 
do Magistério Municipal. 
 
Art. 3º - Ficam as nomeadas sujeitas 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. 4º - Este Decreto entra em vigor na 
data de sua Publicação, retroagindo seus 
efeitos a 06.05.2020, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

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

 
Paço Municipal Presidente Tancredo 

Neves, 08 de maio de 2020. 
 
 
 

Washington Luis Gravina Teixeira                                       

Rogério de Souza Bertolin 

 

Prefeito Municipal                                                                   

Secretário de Governo 

 
. 
 

 
DECRETO Nº 5196/2020 

 
 

NOMEIA SERVIDOR MUNICIPAL 
 
 

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; 

 
DECRETA 

 

 
Art.1º- Fica nomeado o servidor Luís 
Arthur Amaral Silva, para ocupar o cargo 
em comissão de Secretário Municipal de 
Meio Ambiente, a partir desta data. 
 
Art. 2º - Para fazer jus às atribuições 
assumidas, o nomeado perceberá o 
equivalente ao subsídio correspondente 
ao cargo na tabela de níveis e 
vencimentos do Plano de Cargos e 
Salários da Prefeitura Municipal de 

Carandaí, Lei nº 2353-2020. 
 
Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE. 
 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo 
Neves, 08 de maio de 2020. 

 
 

 
 

 
Washington Luis Gravina Teixeira                                       

Rogério de Souza Bertolin 

 

 

Prefeito Municipal                                                                   

Secretário de Governo 
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PORTARIA 231/2020 
                         

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 da servidora 
Marlene Tavares de Souza Alves; 
CONSIDERANDO requerimento 
protocolado em 23.04.2020, sob nº 
1892; 
 
  

RESOLVE 
 
 
Art.1º- Conceder licença para tratamento 
de saúde á servidora Marlene Tavares de 
Souza Alves, ocupante do cargo de 
Técnica de Enfermagem - PSF, por 90 
(noventa) dias, a partir de 30.03.2020. 
 
Art.2º- Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos em 30.03.2020. 

 
 

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

 
 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo 
Neves, 08 de maio de 2020. 

 
 
 
 

Washington Luis Gravina Teixeira                                       

Rogério de Souza Bertolin 

 

 

Prefeito Municipal                                                                   

Secretário de Governo 

 

 

 
 

PORTARIA 232/2020 
 
 

CONCEDE LICENÇA 
MATERNIDADE 

 
 

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 atestado médico 
expedido a favor da servidora Juliete 
Maria dos Anjos Souza, protocolado em 
06.05.2020, sob o nº 2020; 
 
   

RESOLVE 

 
 

Art.1º- Conceder Licença Maternidade a 
servidora Juliete Maria dos Anjos Souza, 

ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços 
Gerais, por 180 (cento e oitenta) dias, no 
período de 29.04.2020 a 25.10.2020. 
 
Art.2º- Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 29.04.2020. 
 
 

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

 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo 
Neves, 08 de maio de 2020. 

 
 

 
Washington Luis Gravina Teixeira 

Prefeito Municipal 
 

 
Rogério de Sousa Bertolin 

Secretário de Governo 
 
 

PORTARIA Nº 064/2020 
 

ALTERA PORTARIA N° 
114/2019 

 
 
 
O Diretor Presidente do Hospital 
Municipal Sant’Ana de Carandaí, no uso 
das faculdades que lhe confere o art. 73 e 
74 da LOM; 
 
 
CONSIDERANDO a Lei 2355/2020 que 
institui o novo Plano de Cargos e 
Vencimentos; 

 
 

RESOLVE 
 
 

Art. 1º Alterar o Art. 2º da Portaria n° 
114/2019, para que passe a vigorar com a 
seguinte redação: “Para fazer jus às 
atribuições estendidas, o servidor 
perceberá uma gratificação, conforme 
disposto na Tabela de Gratificação de 
Função – Anexo VII, do plano de Cargos 
e Salários da Autarquia Hospital Municipal 
Santana de Carandaí – Lei nº 2355/2020.” 

 
Art. 2º Permanecendo inalterados a 
ementa, preâmbulo e os demais artigos 
da Portaria nº 114/2019. 

 
 

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos em 01/04/2020. 

 
 

Art. 4º Revogam-se as disposições em 
contrário. 
 
 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE 

 
 
 

Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, 
08 de maio de 2020. 

 

 
Denílson Hermes da Cunha 

Diretor Presidente 
 
 

Valéria Renata Diniz 
Diretora Administrativa e Financeira 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 065/2020 
 

ALTERA PORTARIA N° 59/2018 

 
 
 
O Diretor Presidente do Hospital 
Municipal Sant’Ana de Carandaí, no uso 
das faculdades que lhe confere o art. 73 e 
74 da LOM; 
 
 
CONSIDERANDO a Lei 2355/2020 que 
institui o novo Plano de Cargos e 
Vencimentos; 

 
 

RESOLVE 
 
 

Art. 1º Alterar o Art. 2º da Portaria n° 
59/2019, para que passe a vigorar com a 
seguinte redação: “Para fazer jus às 
atribuições estendidas, o servidor 
perceberá uma gratificação, conforme 
disposto na Tabela de Gratificação de 
Função – Anexo VII, do plano de Cargos 
e Salários da Autarquia Hospital Municipal 
Santana de Carandaí – Lei nº 2355/2020.” 

 
 

Art. 2º Permanecendo inalterados a 
ementa, preâmbulo e os demais artigos 
da Portaria nº 59/2018. 

 
 

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos em 01/04/2020. 

 
Art. 4º Revogam-se as disposições em 
contrário. 
 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE 

 
 
 

Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, 
08 de maio de 2020. 

 
 
 

Denílson Hermes da Cunha 
Diretor Presidente 

 
 
 
 

Valéria Renata Diniz 
Diretora Administrativa e Financeira 

 
 
 
 
 
 
Publicada no Saguão de Entrada do 
Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí,  
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PORTARIA Nº 066/2020 
 
 

ALTERA PORTARIA N° 155/2019 

 
 
O Diretor Presidente do Hospital 
Municipal Sant’Ana de Carandaí, no uso 
das faculdades que lhe confere o art. 73 e 
74 da LOM; 
 
 
CONSIDERANDO a Lei 2355/2020 que 
institui o novo Plano de Cargos e 
Vencimentos; 

 
 

RESOLVE 
 
 

Art. 1º Alterar o Art. 2º da Portaria n° 
155/2019, para que passe a vigorar com a 
seguinte redação: ¨”Para fazer jus às 
atribuições estendidas, o servidor 
perceberá uma gratificação, conforme 
disposto na Tabela de Gratificação de 
Função – Anexo VII, do plano de Cargos 
e Salários da Autarquia Hospital Municipal 
Santana de Carandaí – Lei nº 2355/2020.” 

 
 

Art. 2º Permanecendo inalterados a 
ementa, preâmbulo e os demais artigos 
da Portaria nº 155/2019. 

 
 

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos em 01/04/2020. 

 
 

Art. 4º Revogam-se as disposições em 
contrário. 
 
 
 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE 

 
 
 

Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, 
08 de maio de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Denílson Hermes da Cunha 
Diretor Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valéria Renata Diniz 
Diretora Administrativa e Financeira 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 067/2020 
 
 
 

ALTERA PORTARIA N° 49/2019 
 
 
 
 
 
 
O Diretor Presidente do Hospital 
Municipal Sant’Ana de Carandaí, no uso 
das faculdades que lhe confere o art. 73 e 
74 da LOM; 
 
 
CONSIDERANDO a Lei 2355/2020 que 
institui o novo Plano de Cargos e 
Vencimentos; 

 
 

RESOLVE 
 
 

Art. 1º Alterar o Art. 2º da Portaria n° 
49/2019, para que passe a vigorar com a 
seguinte redação: “Para fazer jus às 
atribuições estendidas, o servidor 
perceberá uma gratificação, conforme 
disposto na Tabela de Gratificação de 
Função – Anexo VII, do plano de Cargos 
e Salários da Autarquia Hospital Municipal 
Santana de Carandaí – Lei nº 2355/2020.” 

 
 

Art. 2º Permanecendo inalterados a 
ementa, preâmbulo e os demais artigos 
da Portaria nº 49/2019. 

 
 

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos em 01/04/2020. 

 
 

Art. 4º Revogam-se as disposições em 
contrário. 
 
 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE 

 
 
 

Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, 
08 de maio de 2020. 

 
 
 
 
 
 

Denílson Hermes da Cunha 
Diretor Presidente 

 
 
 
 
 
 
 

Valéria Renata Diniz 
Diretora Administrativa e Financeira 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 68/2020 
 
 
 

DESIGNA SERVIDOR 
MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
O Diretor Presidente do Hospital 
Municipal Sant’Ana 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 a necessidade de 
designar Servidor para desempenhar a 
função gratificada de Supervisor do 
Serviço de Nutrição e Dietética na 
Autarquia Hospital Municipal Sant´Ana de 
Carandaí; 
 
 
 

RESOLVE 
 

 
Art. 1º - Fica designada a Servidora 
Municipal Larizza de Carvalho Lima 
Oliveira, de seu cargo de carreira de 
Nutricionista, lotado na Autarquia Hospital 
Municipal Sant’Ana de Carandaí, para 
ocupar a função gratificada de Supervisor 
do Serviço de Nutrição e Dietética, a partir 
de 08.05.2020. 
 
 
Art. 2º - Para fazer jus às atribuições da 
função estendida, a servidora perceberá 
uma gratificação, conforme disposto na 
Tabela de Gratificação de Função – 
Anexo VII, do Plano de Cargos Salários 
da Autarquia Hospital Municipal Santana 
de Carandaí - Lei n° 2355/2020. 
 
 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em 
contrário, entrando esta Portaria em vigor 
na data de sua Publicação. 

 
 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE 

 
 
 
 

Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, 
08 de Maio de 2020. 

 
 
 

Denílson Hermes da Cunha 
Diretor Presidente 

 
 
 

Valéria Renata Diniz 
Diretora Administrativa e Financeira 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
  EDIÇÃO Nº 593 – Sexta - Feira, 08 de Maio de 2020                         Página 6 de 6 

EDIÇÃO Nº 593 – Sexta - Feira, 08 de Maio de 2020 

 
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO CARANDAÍ/MG 

 
AUTARQUIA HOSPITAL 
MUNICIPAL SANT’ANA DE 
CARANDAÍ – PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO – 
 

 EDITAL N° 002/2020 - Inscrições no 

período de 25/05/2020 e 26/05/2020 na Sede da 
Autarquia. Maiores informações, bem como a 
íntegra do Edital, na Sede da Autarquia, situada à 
Rua Coletor Clóvis Teixeira de Carvalho, n° 250, 
Rosário, CEP: 36.280-000, Carandaí/MG, horário 
de expediente (exceto aos sábados, domingos e 
feriados): 9h às 11h e 13h30min às 16h00h -
 Telefone: (32) 3361-1481, no 
site hospital.carandai.mg.gov.br, no Mural 
localizado no Saguão da Prefeitura Municipal de 
Carandaí e no Mural do Terminal Rodoviário de 
Carandaí, Carandaí/MG, 08/05/2020. Denilson 
Hermes da Cunha -Diretor Presidente Interino. 
Comissão Disciplinar, de Avaliação de 
Desempenho de Estágio Probatório e de Seleção – 
Portaria nº120/2019. 

 
 
 
 
 

http://hospital.carandai.mg.gov.br/
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