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DECRETO Nº 6253/2023 
 

Dispõe sobre a regulamentação 
do Regimento Interno do 
Conselho Municipal de 
Turismo, e Fundo Municipal de 
Turismo, e dá outras 
providências 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CARANDAÍ do Estado de Minas Gerais, no 
uso de suas atribuições que lhe confere o 
art. 84, IV, da Constituição Federal, art. 90, 
VII, da Constituição do Estado e art. 73 e 
74 da Lei Orgânica Municipal; e 
CONSIDERANDO a Lei nº 2516-2022, de 
07 de novembro de 2022, que estabelece 
novas diretrizes do turismo no Município 
de Carandaí, alterando as disposições do 
Conselho Municipal de Turismo – 
COMTUR e do Fundo Municipal de 
Turismo – FUMTUR; 
CONSIDERANDO que no § 3º, do artigo 4º 
do referido diploma legal está prevista a 
revisão do regimento interno do colegiado, 
bem como a sua homologação pelo 
Executivo; 
 

DECRETA 
 

Art. 1º. Nos termos do § 3º, artigo 4º, da 

Lei nº 2516-2022, fica HOMOLOGADO o 

Regimento Interno do Conselho Municipal 

de Turismo e do Fundo Municipal de 

Turismo, com as seguintes disposições: 

 

“CAPÍTULO I 

Da Finalidade do Conselho Municipal 

de Turismo 

Art.1º. O Conselho Municipal de Turismo, 

criado pela Lei n.º 1972, de 14 de fevereiro 

de 2011 e atualizado pela Lei nº 2516 de 

07 de novembro de 2022, fica 

regulamentado pelas disposições do 

presente Regimento. 

 

Art.2º. O Conselho Municipal de Turismo 

tem por objetivo formular a política 

municipal de turismo, visando criar 

condições para o incremento e o 

desenvolvimento da atividade turística do 

município de Carandaí – MG. 

 

CAPÍTULO II 

Da Constituição 

Art. 3º. O Conselho Municipal de Turismo 

será constituído por 10 (dez) membros e 

seus respectivos suplentes, nomeados 

pelo Prefeito, sendo composto pelos 

seguintes segmentos: 

I – cinco – 05 – representantes do 

Executivo Municipal, sendo obrigatória a 

presença do Diretor de Cultura, Turismo e 

Patrimônio Artístico, Histórico e Cultural; 

II – um – 01 – representante das empresas 

do setor hoteleiro; 

III – um – 01 – representante das 

empresas do setor de alimentos; 

IV – um – 01 – representante das 

empresas do setor de transporte; 

V – um – 01 – representante do setor de 

artesanato; 

VI – um – 01 – representante do Circuito 

Turístico ao qual o município é 

conveniado. 

§ 1º. O Presidente, Vice-presidente e o 

Secretário do Conselho serão eleitos pelos 

membros do Conselho Municipal de 

Turismo; 

§ 2º. O mandado dos membros do 

Conselho será de 02 (dois) anos, podendo 

ser reconduzido por igual período; 

§ 3º. Quando ocorrer vaga, o novo membro 

designado, em substituição, 

complementará o mandado do substituído;

  

§ 4º. O mandado dos membros do 

Conselho será exercido gratuitamente e 

suas funções consideradas como 

prestação de serviços relevantes ao 

Município. 

 

CAPÍTULO III 

Da Competência 

Art. 4º. Compete ao Conselho Municipal 

de Turismo: 

I – Formular as diretrizes básicas a serem 

seguidas na política municipal de turismo; 

II – Desenvolver programas e projetos de 

interesse turístico visando incrementar o 

fluxo de turistas à cidade de Carandaí, não 

servindo em hipótese alguma, a algum 

interesse político-partidário ou pessoal 

seja a que título for, ou mesmo notoriedade 

política; 

III – Opinar na esfera do Poder Executivo 

quando solicitado, do Poder Legislativo, 

sobre Projetos de Lei que se relacionem 

com o turismo ou adotem medidas que 

neste possam ter implicações; 

IV – Estabelecer diretrizes para um 

trabalho coordenado entre os serviços 

públicos municipais e os prestados pela 

iniciativa privada, com o objetivo de 

promover a infraestrutura adequada à 

implantação do turismo; 

V – Estudar de forma sistemática e 

permanente o mercado turístico do 

município, a fim de contar com os dados 

necessários para um adequado controle 

técnico;  

VI – Programar e executar amplos debates 

sobre temas de interesse turístico; 

VII – Manter cadastro de informações 

turísticas de interesse do município; 

VIII – Promover e divulgar as atividades 

ligadas ao turismo; 

IX – Apoiar, em nome da Prefeitura 

Municipal de Carandaí, a realização de 

congressos, seminários e convenções, de 

relevante interesse para o implemento 

turístico do município; 

X – Implementar convênios com órgãos, 

entidades e instituições, públicas ou 

privadas, nacionais e internacionais de 

turismo, com o objetivo de proceder a 

intercâmbios de interesse turístico; 

XI – Propor planos de financiamentos e 

convênios com instituições financeiras, 

públicas ou privadas; 

XII – Emitir parecer relativo a 

financiamentos de iniciativas, planos, 

programas e projetos que visem ao 

desenvolvimento do turismo, na forma que 

for estabelecida na regulamentação desta 

Lei; 

XIII – Examinar, julgar e aprovar as contas 

que lhe forem apresentadas referentes aos 

planos e programas de trabalho 

executados; 

XIV – Fiscalizar a captação, o repasse e a 

destinação dos recursos que lhe forem 

destinados; 

XV – Decidir sobre a destinação e 

aplicação dos recursos financeiros do 

FUMTUR; 

XVI – Organizar seu Regimento Interno. 

 

Art.5º. É da competência do Presidente do 

Conselho Municipal de Turismo: 

I – Convocar e presidir as reuniões ou 

sessões do Conselho; 

II – Zelar pelo cumprimento das atribuições 

do Conselho; 

III – Representar o Conselho em toda e 

qualquer circunstância; 

IV– Constituir comissões para estudos e 

trabalhos especiais relativos à 

competência do Conselho, designando 

seus respectivos Presidentes e 

Secretários e seus substitutos em suas 

eventuais ausências; 

V– Estabelecer regulamentos e atribuições 

para funcionamento das comissões. 

 

Art. 6º. É da competência do Vice-

presidente do conselho Municipal de 

Turismo: 

I – Substituir o Presidente em sua ausência 

ou impedimento ocasional. 

II – Assessorar a presidência. 

 

Art.7º. É da competência do Secretário do 

Conselho Municipal de Turismo: 

I – Organizar a pauta dos trabalhos para 

cada sessão; 

II – Distribuir, mediante determinação do 

Presidente, para estudo e relato dos 

membros do Conselho, os assuntos 

submetidos à deliberação desse órgão; 

III – Redigir as atas das sessões; 

IV – Assinar as atas das sessões, junto aos 

demais membros; 

V – Receber todo o expediente 

endereçado ao conselho, registrá-lo e 

tomar todas as providências necessárias a 

seu regular andamento; 

VI – Executar os demais serviços inerentes 

ao seu cargo ou atribuídos pelo presidente 

do Conselho; 

VII – Cumprir as demais determinações 

deste Regimento. 

 

Art. 8º. É da Competência dos Membros 

do Conselho: 

I – Comparecer às sessões do conselho; 

II – Eleger, entre os seus pares, o 

Presidente do Conselho e o Secretário; 

III – Requerer a convocação de sessões, 

justificando a necessidade, quando o 

presidente ou o seu substituto legal não o 

fizer; 

IV – Estudar e relatar os assuntos que lhe 

forem distribuídos, emitindo parecer; 
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V – Tomar parte nas discussões e 

votações, apresentar emendas ou 

substitutivos às conclusões de pareceres 

ou resoluções; 

VI – Pedir vistos de pareceres ou 

resoluções e solicitar andamento de 

discussões e votações; 

VII – Requerer urgência para discussão e 

votação de assuntos não incluídos na 

ordem do dia, bem como preferência nas 

votações e discussões de determinados 

estudos; 

VIII – Assinar atas, resoluções e 

pareceres; 

IX – Colaborar para o bom andamento do 

conselho; 

X – Desempenhar os encargos que lhe 

forem atribuídos; 

XI – Comunicar previamente ao Conselho 

quando tiver de ausentar-se do Município 

ou não puderem comparecer às sessões 

para as quais foram convocados; 

XII – Cumprir as determinações deste 

Regimento; 

XIII – Acompanhar, fiscalizar e decidir 

sobre a destinação e aplicação dos 

recursos financeiros provenientes do 

FUMTUR; 

 

CAPÍTULO IV 

Das Comissões 

Art. 9º. O Presidente do Conselho 

Municipal de Turismo poderá constituir 

Comissões para estudos e trabalhos 

especiais relacionados à competência do 

conselho. 

§ 1º. As comissões serão constituídas de 

03 (três) conselheiros, podendo delas 

participar, a juízo do plenário, pessoas 

estranhas à Administração Municipal e de 

reconhecida capacidade; 

§ 2º. O Presidente do Conselho Municipal 

de Turismo observará o princípio de 

rodízio e sempre que possível conciliará a 

matéria em estudo com a formação dos 

membros da Comissão; 

§ 3º. As comissões terão os seus 

respectivos presidentes e relatos 

designados pelos seus integrantes; 

 

Art. 10. As comissões estabelecerão o seu 

programa de trabalho, cujo resultado será 

apreciado pelo Conselho Municipal de 

Turismo. 

 

Art. 11. As comissões funcionarão de 

acordo com regulamentos e atribuições do 

Conselho Municipal de Turismo e 

disposições deste Regimento. 

 

Art. 12. As Comissões extinguir-se-ão 

uma vez aprovado pelo plenário o relatório 

dos trabalhos que executarem. 

 

CAPÍTULO V 

Das Sessões do Conselho Municipal 

de Turismo 

Art. 13. O Conselho Municipal de Turismo 

e Cultura se reunirá, ordinariamente 04 

(quatro) vezes por ano, ou 

extraordinariamente, sempre que 

necessário para desempenhar suas 

atribuições, mediante convocação do 

Presidente, do seu substituto legal ou da 

maioria de seus membros. 

Parágrafo Único. As convocações 

deverão ser efetuadas com antecedência 

mínima de 48 (quarenta e oito horas), 

salvo motivo urgente, devidamente 

justificado. 

 

Art. 14. As deliberações do Conselho 

serão tomadas pela maioria simples dos 

votos dos membros presentes. 

Parágrafo Único. As reuniões ordinárias e 

extraordinárias somente serão realizadas 

quando houver o comparecimento de no 

mínimo 06 (seis) Conselheiros. 

 

Art. 15. Dependendo da matéria em 

debate, poderão ser convocados às 

sessões do Conselho, dirigentes das 

entidades públicas ou privadas, técnicos 

especializados ou outros convidados 

especiais. 

 

CAPÍTULO VI 

Da Ordem e da Execução dos 

Trabalhos 

Art. 16. Os assuntos serão distribuídos e 

discutidos no Conselho, pela ordem 

cronológica das respectivas entradas. 

Parágrafo Único. No caso de matéria 

urgente ou de alta relevância, poderá a 

mesma, a critério do Conselho, entrar 

imediatamente em discussão, ainda que 

não incluída na pauta do dia.  

 

Art. 17. Os assuntos serão distribuídos 

aos membros do Conselho, inclusive ao 

Presidente, obedecendo-se sempre que 

possível à especialidade do relator 

relativamente à matéria em estudo. 

 

Art. 18. A ordem dos trabalhos a ser 

observada nas sessões do Conselho será 

a seguinte: 

I – Verificação da presença e existência de 

“quórum”; 

II – Leitura, discussão, votação, aprovação 

e assinatura da ata da sessão anterior; 

 III – Distribuição dos assuntos a serem 

estudados e relatados. 

 

Art. 19. A ordem do dia será organizada 

com os assuntos apresentados para a 

discussão. 

 

Art. 20. O Presidente submeterá o assunto 

à discussão, dando a palavra ao membro 

que a solicitar. 

Parágrafo Único. O período para 

discussão de cada matéria será 

previamente fixado pelo Conselho, 

cabendo a cada membro o mesmo espaço 

de tempo para debater os assuntos. 

 

Art. 21. Durante a discussão, os membros 

do Conselho poderão: 

I – Apresentar emendas ou substitutivos; 

II – Opinar sobre relatórios apresentados; 

III – Propor providências para a instrução 

do assunto em debate. 

 

Art. 22. As propostas apresentadas 

durante a sessão deverão ser 

classificadas, a critério do Presidente, em 

matéria de estudo ou deliberação 

imediata. 

 

Art. 23. O membro do Conselho que não 

julgar suficientemente esclarecido quanto 

à matéria em exame poderá requerer 

diligências, pedir vista do processo relativo 

ao assunto em estudo e mesmo o 

adiamento da discussão ou votação. 

§ 1º. O prazo de vista será de 10 (dez) 

dias, podendo a critério do Conselho, ser 

prorrogado ou reduzido, segundo a 

complexidade e urgência da matéria; 

§ 2º. Quando a discussão, por qualquer 

motivo, não for encerrada em sua sessão 

ficará adiada para a sessão seguinte. 

 

Art. 24. Após o encerramento da 

discussão, a matéria em estudo será 

submetida à deliberação do Plenário. 

Parágrafo Único. O voto de qualquer 

membro do Conselho poderá ser dado 

por escrito ou oralmente, devendo, nesta 

última hipótese, ser reduzido a termo. 

 

Art. 25. As deliberações do Conselho 

serão registradas no livro de atas do 

Conselho Municipal de Turismo de 

Carandaí (COMTUR).  

Parágrafo Único. Em casos especiais 

poderão estas serem lavradas e 

assinadas na própria sessão. 

 

Art. 26. As atas serão assinadas por 

todos os membros do Conselho.  

 

CAPÍTULO VII 

Das Atas 

Art. 27. As atas serão lavradas e 

assinadas pelo Secretário ou por 

representante da Comissão de Conselhos 

instituída pelo Decreto nº 6014/2022 do dia 

15 de junho de 2022, e nelas se resumirão, 

com clareza, os fatos relevantes ocorridos 

durante a sessão, devendo conter: 

I – Dia, mês, ano e hora da abertura e 

encerramento da sessão; 

II – O nome do Presidente ou do seu 

substituto legal; 

III – Os nomes dos membros que 

houverem comparecido, bem como dos 

eventuais convidados; 

IV – Os nomes dos membros que 

houverem faltado, com ou sem 

justificativa. 

V – O registro dos fatos ocorridos, dos 

assuntos tratados, dos pareceres, 

mencionando-se sempre a natureza dos 

estudos efetuados. 

 

Art. 28. Lida no começo de cada sessão, a 

ata da sessão anterior será discutida, 

retificada, quando for o caso, assinada 

pelo Secretário e submetida ao Conselho, 
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declarando o Presidente ao encerrá-la e 

subscrevê-la, a data da aprovação.  

 

Art. 29. As atas registradas em livro 

próprio, cuja responsabilidade de guarda é 

do Secretário do Conselho. 

 

CAPÍTULO VIII 

Das Instituições e Perdas de Mandato 

Art. 30. Os membros do conselho estarão 

dispensados de comparecer às sessões, 

por ocasião de férias ou licenças que lhe 

forem regularmente concedidas pelos 

respectivos órgãos, repartições ou 

empregos onde desenvolvam suas 

atividades. 

Parágrafo Único. Nesta hipótese deverão 

comunicar ao Conselho com antecedência 

de 15 (quinze) dias, salvo motivo urgente 

devidamente justificado. 

 

Art. 31. O Presidente será substituído em 

suas ausências ou impedimentos 

ocasionais pelo Vice-presidente. 

 

Art. 32. Os membros do Conselho, em 

suas ausências, serão substituídos pelos 

seus respectivos suplentes. 

 

Art. 33. Os membros do Conselho 

Municipal de Turismo perderão o mandato 

nas seguintes hipóteses: 

I – Faltar injustificadamente a 03 (três) 

sessões consecutivas do Conselho, por 

período superior a 30 (trinta) dias ou mais 

de 03 (três) sessões do Conselho 

alternadas; 

II – Tornar-se incompatível com o exercício 

do cargo por improbidade ou prática de 

atos irregulares. 

§ 1º. O Presidente do Conselho é a 

autoridade competente para declarar a 

perda de mandato de qualquer membro, 

depois de apuração a infração ou falta 

grave; 

§ 2º. Os membros das Comissões 

perderão o mandato pelos mesmos 

motivos estabelecidos para os membros 

do Conselho Municipal de Turismo. 

 

CAPÍTULO IX 

Do funcionamento do FUMTUR: 

Art. 34. O Fundo Municipal de Turismo – 

FUMTUR, de natureza contábil, criado 

pela Lei       Municipal nº 1972 de 14 de 

fevereiro de 2011, atualizado pela Lei nº 

2516 de 07 de novembro de 2022, 

vinculado à rubrica orçamentária da 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, 

Turismo e Lazer, e gerido pela mesma, 

tendo a sua movimentação deliberada a 

partir de aprovação do COMTUR, fica 

regulamentado nos termos deste decreto. 

  

 

Art. 35. O Fundo Municipal de Turismo – 

FUMTUR, tem por objeto captar recursos 

financeiros públicos e privados e destiná-

los a ações de estímulo ao turismo 

sustentável no Município, de forma a 

garantir o desenvolvimento turístico e 

socioeconômico do Município com a 

melhoria da qualidade de vida dos 

habitantes da região.  

 

Art. 36. As receitas que constituírem 

recursos do Fundo serão depositadas em 

conta bancária específica, com a 

denominação de Fundo Municipal de 

Turismo de Carandaí – FUMTUR.  

 

Art. 37. Constituirão receitas do FUMTUR: 

I – Os valores cobrados pela cessão de 

espaços públicos para eventos de cunho 

turístico e de negócios, o resultado de suas 

bilheterias, quando não revertidos a títulos 

de cachês ou direitos; 

II – A venda de publicações editadas pelo 

COMTUR; 

III – A participação de na renda de filmes e 

vídeos de propagandas turísticas do 

município; 

IV – Os créditos orçamentários ou 

especiais que lhe sejam destinados; 

V – As doações de pessoas físicas e ou 

jurídicas, de organismos governamentais e 

não governamentais, nacionais ou 

estrangeiros, legalizados, subvenções e 

outros recursos que lhe forem destinados;  

VI – As contribuições de qualquer 

natureza, sejam públicas ou privadas; 

VII – Os recursos provenientes de 

convênios que sejam celebrados; 

VIII – Os rendimentos provenientes da 

aplicação financeira de recursos 

disponíveis; 

IX – Dos recursos provenientes do ICMS 

Turismo da Lei Robin Hood nº 

18.030/2009. 

X – Recursos consignados na Lei 

Orçamentária Anual (LOA) do Município. 

XI – contribuições, subvenções e auxílios 

recebidos da União e do Estado para a 

execução de políticas públicas na área de 

turismo;  

XII – transferências fundo a fundo, 

transferências intergovernamentais e de 

organizações multilaterais;  

XIII – recursos provenientes de emenda 

parlamentar, destinada a finalidades 

turísticas;  

XIV – contribuições de qualquer natureza, 

destinadas ao fomento de atividades 

relacionadas ao turismo, sejam públicas 

ou privadas;  

XV – as rendas provenientes da aplicação 

financeira de seus recursos disponíveis; 

XVI – outras rendas eventuais e outras 

fontes de recursos.  

 

Art. 38. Os recursos do Fundo Municipal 

de Turismo poderão ser aplicados em: 

I – No financiamento total ou parcial de 

planos, programas, projetos, ações, 

eventos e serviços turísticos, recreativos e 

de lazer desenvolvidos pelo setor/unidade 

administrativa da Prefeitura Municipal 

responsável pela gestão da política 

turística local e por outras instituições, 

pessoas físicas ou jurídicas, através de 

convênios e contratos, com apresentação 

do respectivo projeto que será avaliado, 

aperfeiçoado e aprovado para 

encaminhamento para poder ser 

contemplado com recebimento de 

atendimento total ou parcial, de acordo 

com decisão do órgão concedente; 

II – Em chamamentos públicos em 

conformidade com a Lei nº 13.019/2014 

que visem o fomento da economia local 

através de ações, eventos que ampliem o 

fluxo turístico no município;  

III – no aperfeiçoamento dos programas, 

projetos e ações turísticas já 

desenvolvidas no Município, de forma a 

não só ampliar a quantidade do 

atendimento, como melhorar a qualidade 

dos mesmos; 

IV – na qualificação de agentes turísticos 

municipais, proporcionando aos mesmos, 

acesso aos cursos de capacitação e 

aperfeiçoamento em temáticas ligadas ao 

turismo; 

V – em benfeitorias em infraestrutura 

adequada à prática turística e atividade 

física dos cidadãos, como: aquisição de 

materiais, construção, reforma ampliação, 

aquisição e locação de imóveis para a 

prestação de serviço turístico; 

VI – na criação de novos projetos turísticos 

e de atividade física cujos objetivos sejam, 

preferencialmente, de natureza 

comunitária ou experimental; 

VII – na diversificação da oferta de 

modalidades turísticas e atividades físicas, 

buscando implementar políticas que 

atendam as preferências e características 

da população municipal; 

VIII – na oferta de atividades turísticas que 

alcancem todos os públicos, tais como 

pessoas com deficiência, idosos, crianças 

e jovens, pessoas em situação de 

vulnerabilidade, com oferta de atividades 

em todas as áreas do turismo; 

IX – no fomento, incentivo e promoção da 

integração de todos os setores da cidade 

para a realização, com eficiência, 

excelência e eficácia, de eventos em níveis 

estaduais e nacionais; 

X – no incentivo, divulgação e promoção 

de festas nos bairros que tenham 

movimentos culturais, artísticos, religiosos, 

dentre outros, previstos como 

modalidades de turismo; 

XI – no custeio de despesas relacionadas 

a viagens de capacitação e visitas 

técnicas, com compra de passagens 

aéreas, rodoviárias e ferroviárias, 

traslados, hospedagem e alimentação; 

XII – no atendimento a bairros e povoados 

do município, por meio do incentivo às 

pessoas físicas ou jurídicas, para 

realização de projetos turísticos de caráter 

não comercial e não lucrativo; 

XIII – apoio no programa de promoção, 

proteção e recuperação turística, projetos 

de construção, preservação e recuperação 

do patrimônio turístico e natural; 

XIV – no incentivo à pesquisa e à 

divulgação do conhecimento e das 

ciências voltados para o desenvolvimento 

turístico municipal; 
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XV – na modernização, viabilização e 

execução de ações pertinentes à Política 

Municipal de Turismo; 

XVI – no intercâmbio turístico com outros 

Municípios, Estados e Países, através do 

incentivo à participação em eventos 

regionais, nacionais e internacionais; 

XVII – no incentivo à programação turística 

para crianças e adolescentes no contra 

turno escolar; 

XVIII – no incentivo à programação 

turística visando plena inclusão social para 

as pessoas com deficiência, idosos e 

pessoas em situação de vulnerabilidade; 

XIX – no mapeamento das áreas turísticas 

de Carandaí e região, a fim de se 

estabelecer as áreas turísticas 

distribuindo-as em modalidades e adequá-

las para o turismo; 

XX – na reforma dos bens públicos, 

principalmente, dos arquivos históricos 

com ambiente adequado à conservação 

dos documentos; 

XXI – no custeio de despesas para 

implantação e manutenção do CAT  

(Centro de Apoio Turístico), contratação 

de mídias, anúncios e confecção de 

material de folhetearia e distribuição para 

a rede de cadeia produtiva e de prestação 

de serviços de apoio ao turismo no 

Município; 

XXII – na elaboração do calendário anual 

turístico, por modalidade, abrangendo os 

distritos em todos os planejamentos; 

custeio de eventos geradores de fluxo de 

visitantes do Calendário Oficial, ou de 

outros calendários desde que aprovado 

pelo COMTUR; 

XXIII – na inscrição de planos, programas 

e projetos nos órgãos competentes; 

XXIV – Pagamento de tarifas e taxas 

bancaria; 

XXV – Pagamento de contribuições, 

convênios e termos com associações e 

entidades regionais, estaduais, nacionais 

e internacionais; 

 

CAPÍTULO X 

Da Gestão do FUMTUR 

Art. 39. O FUMTUR será gerido pelo 

Chefe do Executivo, pela Secretaria de 

Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, sob 

orientação e fiscalização do Conselho 

Municipal de Turismo: 

Parágrafo Único. Compete à gestão do 

FUMTUR: 

I – Autorizar empenhos e pagamentos das 

despesas do Fundo; 

II – As movimentações bancárias serão 

assinadas pelo Chefe do Executivo em 

conjunto com o Secretário de Cultura, 

Esporte, Lazer e Turismo.  

III – Articular, junto às potenciais fontes 

doadoras, a captação de recursos para o 

FUMTUR, dentro de suas possibilidades e 

em estreita articulação com a Secretaria 

Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e 

Turismo. 

IV – Monitorar e gerir, junto ao Poder 

Executivo Municipal, os recursos 

depositados no FUMTUR, de acordo com 

a legislação pertinente;  

V – Estabelecer critérios e prioridades para 

o apoio as ações a serem executadas com 

recursos do FUMTUR, em conformidade 

com a Política Municipal de Turismo e com 

as normas de proteção do patrimônio 

natural e cultural de âmbito municipal, 

estadual e federal;  

VI – Analisar durante reuniões do 

Conselho Municipal de Turismo a 

aplicação de recursos e deliberar de modo 

a atender a política municipal de turismo. 

   

VII – Denunciar ao COMTUR e às 

autoridades competentes, na primeira 

oportunidade, toda e qualquer 

irregularidade na gestão ou na aplicação 

dos recursos do FUMTUR de que tenha 

conhecimento. 

 

Art. 40. Eventuais saldos do FUMTUR não 

utilizados no respectivo exercício serão 

transferidos para aplicação a que se 

destina, no exercício seguinte. 

 

 
CAPÍTULO XI 

Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 41. Este Regimento poderá ser 

alterado mediante proposta de qualquer 

membro do Conselho, aprovada pela 

maioria simples dos seus membros.  

 

Art. 42. Os casos omissos neste 

Regimento serão resolvidos pelo plenário. 

 

Art. 43. Este Regimento Interno entrará 

em vigor na data de sua publicação 

revogadas as disposições em contrário.”. 

 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na 

data de sua Publicação, revogadas as 

disposições em contrário, em especial o 

Decreto nº 6047-2022. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

 

 

Paço Municipal Presidente Tancredo 

Neves, 01 de fevereiro de 2023. 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Rogério de Sousa Bertolin 

Secretário de Governo        

 

 

 

 

Mariza Helena Mateiro Vieira 

Secretária de Cultura, Esportes, Lazer e 

Turismo 

 

DECRETO Nº 6254/2023 
 
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, concede aposentadoria por idade e 
tempo de contribuição, com proventos 
proporcionais, nos termos do artigo 40, § 
5º, combinado com o artigo 16 da Lei 
Municipal nº 2157-2014 à servidora 
Luciana Coutinho da Costa Pacheco, 
matrícula nº 1423, no cargo efetivo de 
Professora I, a partir de 01.02.2023, sendo 
que seus proventos serão calculados na 
forma do artigo 41 e 42 da Lei Municipal nº 
2157-2014. 
 
Este Decreto entra em vigor na data de sua 
Publicação. 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo 
Neves, 01 de fevereiro de 2023. 

 
 
 

Washington Luis Gravina Teixeira 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Rogério de Sousa Bertolin 
Secretário de Governo 

 

 
PORTARIA Nº 008/2023 

 
CONCEDE FÉRIAS A 

SERVIDOR 
 
 
A Diretora Presidente do Hospital 
Municipal Sant’Ana de Carandaí, no uso 
das faculdades que lhe confere a 
legislação municipal em vigor e; 
 
CONSIDERANDO requerimento do 
servidor Ricardo Sabino Soares ocupante 
do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais do 
Hospital Municipal Santana de Carandaí, 
solicitando de férias regulamentares; 
 
CONSIDERANDO deferimento da Diretora 
Adm/Financeira; 
 
 

RESOLVE 
 

Art. 1º Conceder 
férias ao servidor municipal, ocupante do 
cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, no 
período de 01/02/2023 à 02/03/2023.  

 
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, 
01 de Fevereiro de 2023. 

 
 
 

Lorena Carvalho Biazuti 
Diretora Presidente 

 
 
 

Valéria Renata Diniz Silva 
Diretora Administrativa e Financeira 

 
 
 
 
Publicada no Saguão de Entrada do 
Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, 
em mesmo dia, mês e ano de sua data.  
Carandaí, 01 de Fevereiro de 2023. 
_________________________________
__ - Diretora Administrativa e Financeira 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 009/2023 
 

CONCEDE FÉRIAS A 
SERVIDORA 

 
 
A Diretora 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 Marileia Tavares de Jesus Reis 
ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços 
Gerais do Hospital Municipal Santana de 
Carandaí, solicitando de férias 
regulamentares; 
 
CONSIDERANDO deferimento da Diretora 
Adm/Financeira; 
 
 

RESOLVE 
 

Art. 1º Conceder 
férias a servidora municipal, ocupante do 
cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, no 
período de 02/02/2023 à 03/03/2023.  

 

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. 

 
 

Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, 
01 de Fevereiro de 2023. 

 
 
 

Lorena Carvalho Biazuti 
Diretora Presidente 

 
 
 

Valéria Renata Diniz Silva 
Diretora Administrativa e Financeira 

 
 
 
 
Publicada no Saguão de Entrada do 
Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, 
em mesmo dia, mês e ano de sua data.  
Carandaí, 01 de Fevereiro de 2023. 
_________________________________
__ - Diretora Administrativa e Financeira 
 

 

PORTARIA Nº 010/2023 
 

CONCEDE FÉRIAS A 
SERVIDORA 

 
 
A Diretora 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 Erica Charline Fernandes de 
Paula Bertolin ocupante do cargo de 
Auxiliar de Serviços Gerais do Hospital 
Municipal Santana de Carandaí, 
solicitando de férias regulamentares; 
 
CONSIDERANDO deferimento da Diretora 
Adm/Financeira; 
 
 

RESOLVE 
 

Art. 1º Conceder 
férias a servidora municipal, ocupante do 
cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, no 
período de 02/02/2023 à 16/02/2023 e o 
restante a combinar.  

 
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. 

 
 

Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, 
01 de Fevereiro de 2023. 

 
 
 

Lorena Carvalho Biazuti 
Diretora Presidente 

 
 
 

Valéria Renata Diniz Silva 
Diretora Administrativa e Financeira 

 
 
 
 
Publicada no Saguão de Entrada do 
Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, 
em mesmo dia, mês e ano de sua data.  
Carandaí, 01 de Fevereiro de 2023. 
_________________________________
__ - Diretora Administrativa e Financeira 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 011/2023 
 

CONCEDE FÉRIAS A 
SERVIDOR 

 
 
A Diretora Presidente do Hospital 
Municipal Sant’Ana de Carandaí, no uso 
das faculdades que lhe confere a 
legislação municipal em vigor e; 
 
CONSIDERANDO requerimento do 
servidor Roberto Avelino ocupante do 
cargo de Porteiro do Hospital Municipal 
Santana de Carandaí, solicitando de férias 
regulamentares; 
 
CONSIDERANDO deferimento da Diretora 
Adm/Financeira; 
 
 

RESOLVE 
 

Art. 1º Conceder 
férias ao servidor municipal, ocupante do 
cargo de Porteiro, no período de 
02/02/2023 à 03/03/2023.  

 
Art. 2º Esta 

portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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Art. 3º Revogam-

se as disposições em 
contrário. 

 
 

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

 
 

Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, 
01 de Fevereiro de 2023. 

 
 
 

Lorena Carvalho Biazuti 
Diretora Presidente 

 
 
 

Valéria Renata Diniz Silva 
Diretora Administrativa e Financeira 

 
 
 
 
Publicada no Saguão de Entrada do 
Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, 
em mesmo dia, mês e ano de sua data.  
Carandaí, 01 de Fevereiro de 2023. 
_________________________________
__ - Diretora Administrativa e Financeira 
 
 

PORTARIA Nº 012/2023 
 

CONCEDE FÉRIAS A 
SERVIDORA 

 
 
A Diretora 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 Marcela Zille ocupante do cargo 
de Enfermeira do Hospital Municipal 
Santana de Carandaí, solicitando de férias 
regulamentares; 
 
CONSIDERANDO deferimento da Diretora 
Adm/Financeira; 
 
 

RESOLVE 
 

Art. 1º Conceder 
férias a servidora municipal, ocupante do 
cargo de Enfermeira, no período de 
01/02/2023 à 02/03/2023.  

 
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. 

 
 

Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, 
01 de Fevereiro de 2023. 

 

 
 

Lorena Carvalho Biazuti 
Diretora Presidente 

 
 
 

Valéria Renata Diniz Silva 
Diretora Administrativa e Financeira 

 
 
 
 
Publicada no Saguão de Entrada do 
Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, 
em mesmo dia, mês e ano de sua data.  
Carandaí, 01 de Fevereiro de 2023. 
_________________________________
__ - Diretora Administrativa e Financeira 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 013/2023 
 

CONCEDE FÉRIAS A 
SERVIDOR 

 
 
A Diretora Presidente do Hospital 
Municipal Sant’Ana de Carandaí, no uso 
das faculdades que lhe confere a 
legislação municipal em vigor e; 
 
CONSIDERANDO requerimento do 
servidor Vander Romero da Silva Faria 
ocupante do cargo de Recepcionista do 
Hospital Municipal Santana de Carandaí, 
solicitando de férias regulamentares; 
 
CONSIDERANDO deferimento da Diretora 
Adm/Financeira; 
 
 

RESOLVE 
 

Art. 1º Conceder 
férias ao servidor municipal, ocupante do 
cargo de Recepcionista, no período de 
02/02/2023 à 03/03/2023.  

 
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. 

 
 

Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, 
01 de Fevereiro de 2023. 

 
 
 

Lorena Carvalho Biazuti 
Diretora Presidente 

 
 
 

Valéria Renata Diniz Silva 
Diretora Administrativa e Financeira 

 
 
 
 
Publicada no Saguão de Entrada do 
Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, 
em mesmo dia, mês e ano de sua data.  
Carandaí, 01 de Fevereiro de 2023. 
_________________________________
__ - Diretora Administrativa e Financeira 
 
 

PORTARIA Nº 014/2023 
 

CONCEDE FÉRIAS A 
SERVIDOR 

 
 
A Diretora Presidente do Hospital 
Municipal Sant’Ana de Carandaí, no uso 
das faculdades que lhe confere a 
legislação municipal em vigor e; 
 
CONSIDERANDO requerimento do 
servidor Claudio Adriano de Melo 
ocupante do cargo de Técnico de 
Enfermagem do Hospital Municipal 
Santana de Carandaí, solicitando de férias 
regulamentares; 
 
CONSIDERANDO deferimento da Diretora 
Adm/Financeira; 
 
 

RESOLVE 
 

Art. 1º Conceder 
férias ao servidor municipal, ocupante do 
cargo de Técnico de Enfermagem, no 
período de 01/02/2023 à 02/03/2023.  

 
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. 

 
 

Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, 
01 de Fevereiro de 2023. 

 



 
 

 

Edição 023 – Quarta - Feira, 01 de Fevereiro de 2023                 Página 7 de 8 

 

 

 
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO CARANDAÍ/MG 

EDIÇÃO Nº 023 – Quarta - Feira, 01 de Fevereiro de 2023 

 
 

Lorena Carvalho Biazuti 
Diretora Presidente 

 
 
 

Valéria Renata Diniz Silva 
Diretora Administrativa e Financeira 

 
 
 
 
Publicada no Saguão de Entrada do 
Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, 
em mesmo dia, mês e ano de sua data.  
Carandaí, 01 de Fevereiro de 2023. 
_________________________________
__ - Diretora Administrativa e Financeira 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 015/2023 
 

CONCEDE FÉRIAS A 
SERVIDORA 

 
 
A Diretora 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 Alexsandra Simão de Oliveira 
ocupante do cargo de Técnico de 
Enfermagem do Hospital Municipal 
Santana de Carandaí, solicitando de férias 
regulamentares; 
 
CONSIDERANDO deferimento da Diretora 
Adm/Financeira; 
 
 

RESOLVE 
 

Art. 1º Conceder 
férias a servidora municipal, ocupante do 
cargo de Técnico de Enfermagem, no 
período de 01/02/2023 à 02/03/2023.  

 
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. 

 
 

Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, 
01 de Fevereiro de 2023. 

 
 
 

Lorena Carvalho Biazuti 
Diretora Presidente 

 
 
 

Valéria Renata Diniz Silva 
Diretora Administrativa e Financeira 

 
 
 
 
Publicada no Saguão de Entrada do 
Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, 
em mesmo dia, mês e ano de sua data.  
Carandaí, 01 de Fevereiro de 2023. 
_________________________________
__ - Diretora Administrativa e Financeira 
 
 

PORTARIA Nº 016/2023 
 

CONCEDE FÉRIAS A 
SERVIDORA 

 
 
A Diretora 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 Geovana Cristina de Melo 
Santos ocupante do cargo de Técnico de 
Enfermagem do Hospital Municipal 
Santana de Carandaí, solicitando de férias 
regulamentares; 
 
CONSIDERANDO deferimento da Diretora 
Adm/Financeira; 
 
 

RESOLVE 
 

Art. 1º Conceder 
férias a servidora municipal, ocupante do 
cargo de Técnico de Enfermagem, no 
período de 01/02/2023 à 02/03/2023.  

 
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. 

 
 

Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, 
01 de Fevereiro de 2023. 

 
 
 

Lorena Carvalho Biazuti 
Diretora Presidente 

 
 
 

Valéria Renata Diniz Silva 
Diretora Administrativa e Financeira 

 
 
 
 
Publicada no Saguão de Entrada do 
Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, 
em mesmo dia, mês e ano de sua data.  
Carandaí, 01 de Fevereiro de 2023. 
_________________________________
__ - Diretora Administrativa e Financeira 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 017/2023 
 

CONCEDE FÉRIAS A 
SERVIDORA 

 
 
A Diretora 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 Fatima Aparecida da Silva 
Pamplona ocupante do cargo de Técnico 
de Enfermagem do Hospital Municipal 
Santana de Carandaí, solicitando de férias 
regulamentares; 
 
CONSIDERANDO deferimento da Diretora 
Adm/Financeira; 
 
 

RESOLVE 
 

Art. 1º Conceder 
férias a servidora municipal, ocupante do 
cargo de Técnico de Enfermagem, no 
período de 01/02/2023 à 02/03/2023.  

 
Art. 2º Esta 

portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Art. 3º Revogam-

se as disposições em 
contrário. 
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE. 

 
 

Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, 
01 de Fevereiro de 2023. 

 
 
 

Lorena Carvalho Biazuti 
Diretora Presidente 

 
 
 

Valéria Renata Diniz Silva 
Diretora Administrativa e Financeira 

 
 
 
 
Publicada no Saguão de Entrada do 
Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, 
em mesmo dia, mês e ano de sua data.  
Carandaí, 01 de Fevereiro de 2023. 
_________________________________
__ - Diretora Administrativa e Financeira 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 018/2023 
 

CONCEDE FÉRIAS A 
SERVIDORA 

 

 
A Diretora 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 Sayonara de Melo Souza 
ocupante do cargo de Técnico de 
Enfermagem do Hospital Municipal 
Santana de Carandaí, solicitando de férias 
regulamentares; 
 
CONSIDERANDO deferimento da Diretora 
Adm/Financeira; 
 
 

RESOLVE 
 

Art. 1º Conceder 
férias a servidora municipal, ocupante do 
cargo de Técnico de Enfermagem, no 
período de 01/02/2023 à 02/03/2023.  

 
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. 

 
 

Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, 
01 de Fevereiro de 2023. 

 
 

 
Lorena Carvalho Biazuti 

Diretora Presidente 
 
 
 

Valéria Renata Diniz Silva 
Diretora Administrativa e Financeira 

 
 
 
Publicada no Saguão de Entrada do 
Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, 
em mesmo dia, mês e ano de sua data.  
Carandaí, 01 de Fevereiro de 2023. 
_________________________________
__ - Diretora Administrativa e Financeira 
 
 

 
 
 
 
 

AVISO DE ABERTURA DE 
PRAZO DE 

CREDENCIAMENTO - EDITAL 
DE CREDENCIAMENTO 

N°002/2023 
 

 - INEXIGIBILIDADE Nº 002/2023. 
PROCESSO 019/2023. O Município de 
Carandaí, realizará CREDENCIAMENTO 
de interessados, nos termos do Processo 
019/2023, Inexigibilidade 002/2023, 
Credenciamento 002/2023, a 
documentação necessária para participar 
deste processo de Credenciamento 
deverá ser entregue até às 17:00 horas do 
dia 31 de dezembro de 2023, de segunda 
a sexta-feira, no horário compreendido 
entre as 08:00 às 12:00 horas e 13:00 às 
17:00 horas, no Setor Compras e 
Licitações da Prefeitura, localizado na 
Praça Barão de Santa Cecília, 68 – 
Centro, Carandaí/MG - CEP 36280-000, 
nos ditames das leis supra citadas e suas 
alterações juntamente com as cláusulas 
deste Edital. O credenciamento, será 
realizado pela Comissão Permanente de 
Licitações, designados por meio da 
Portaria Municipal nº 403/2022 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
Cópia do edital encontra-se a disposição 
dos interessados no endereço acima 
citado, no site do Município 
http://www.carandai.mg.gov.br/, podendo 
ainda ser solicitado pelo e-mail, 
licitacao@carandai.mg.gov.br. Outras 
informações poderão ser obtidas através 
do telefone: (032) 3361–1177.  
Washington Luis Gravina Teixeira – 
Prefeito Municipal. 
 


