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PORTARIA 347/2018 
 
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 a necessidade de formar uma comissão permanente de avaliação de 
imóveis em conformidade com o artigo 349 do Código Tributário Municipal que dispõe sobre 
a base de cálculo do imposto é o valor dos bens pactuados no negócio jurídico ou valor 
venal atribuído ao imóvel ou ao direito transmitido, no momento da transmissão ou cessão; 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 60, inciso IX da Lei nº 54/2007 - Estatuto dos 
Servidores Públicos Civis do Município de Carandaí, o qual prevê para o servidor público a 
possibilidade de receber gratificação pela execução ou colaboração em trabalhos técnicos 
ou científicos, fora das atribuições normais do cargo; 
CONSIDERANDO o Decreto 4678/2018.  
  

RESOLVE: 
 

Art.1º- Nomear os servidores para comporem a comissão permanente de avaliação de 
imóvel, em conformidade com o artigo 349 do Código Tributário Municipal, conforme abaixo: 
 
- Elber de Souza Bertolin 
- Daniel Carvalho Pereira 
- Bruno Luiz de Paula Barbosa 
 
Art. 2º- Ao primeiro membro caberá a presidência desta comissão. 
 
Art.3º - Pela execução das atribuições da função assumida, os membros da comissão farão 
a gratificação prevista no art.3º do Decreto 4678/2018.  
 
Parágrafo Único - A gratificação de que trata este artigo, em hipótese alguma será 
incorporada aos vencimentos do servidor e não gerará direitos para fins de aposentadoria. 
 
Art.4º- Havendo impedimento legal de um dos membros o mesmo será substituído.  
 
Art.5º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.      
 

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

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 19 de julho de 2018. 
 
 
 
 

  Washington Luis Gravina Teixeira                                     Justino Martins Neto    
                     Prefeito Municipal                                            Superintendente Administrativo  
  
 
  Publicada no Saguão de entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. Carandaí,19 de julho  de 
2018._________________Justino Martins Neto – Superintendente Administrativo. 
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PORTARIA 348/2018 

 
                           

                                                      RETIFICA PORTARIA 288/2018 
 

O Prefeito Municipal de Carandaí, no uso das faculdades que lhe confere o artigo 74 
da Lei Orgânica Municipal; 
CONSIDERANDO solicitação da supervisora do departamento de pessoal, Elaine 
Aparecida de Souza Dias Araújo; 

 
RESOLVE 

 
Art.1º- Retificar os meses que foram concedidos férias-prêmio à servidora Márcia 
Helena de Oliveira Turquetti. Onde se lê: Conceder férias-prêmio a servidora Márcia 
Helena de Oliveira Turquetti, ocupante do cargo de Adjunto de Gabinete, nos meses 
de junho e julho de 2018, leia-se: Conceder férias-prêmio à servidora Márcia Helena 
de Oliveira Turquetti, ocupante do cargo de Adjunto de Gabinete, no mês de junho 
de 2018. 
 
Art.2º- Retificar os meses convertidos em pecúnia. Onde se lê: - Parágrafo Único - 
Por opção do servidor, os dois meses descritos acima serão convertidos em 
pecúnia, leia-se: - Parágrafo Único - Por opção do servidor, o mês descrito acima 
será convertido em pecúnia. 
 
Art.3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo 
inalterados a ementa, preâmbulo e os demais artigos da Portaria 288/2018. 
 

 
 

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

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 19 de julho de 2018. 
 

 
 

 
Washington Luis Gravina Teixeira                            Justino Martins Neto 

                  Prefeito Municipal                                 Superintendente Administrativo 
 
 
Publicada no Saguão de entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. Carandaí, 19 de julho de 
2018_______________Justino Martins Neto- Superintendente Administrativo. 
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DECRETO 4678/2018 

ALTERA O DISPOSITIVO DO DECRETO 4365/2017 

O Prefeito Municipal de Carandaí, no uso das faculdades que lhe confere os artigos 73 e 74 
da LOM, e, 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 60, inciso IX da Lei nº 54/2007 - Estatuto dos 
Servidores Públicos Civis do Município de Carandaí, o qual prevê para o servidor público a 
possibilidade de receber gratificação pela execução ou colaboração em trabalhos técnicos 
ou científicos, fora das atribuições normais do cargo; 
CONSIDERANDO a necessidade da Administração Municipal de estabelecer um parâmetro 
para a concessão da referida gratificação, em obediência aos princípios da moralidade e da 
impessoalidade; 
CONSIDERANDO que em virtude da própria natureza jurídica, a referida gratificação não se 
incorpora aos vencimentos do servidor; 
 

DECRETA 

Art. 1º -  Fica fixado o limite de R$ 515,92 (quinhentos e quinze reais e noventa e dois 
centavos) para a gratificação por serviços relevantes técnicos ou científicos. 

Art. 2º  - Para fins de arbitramento dos valores contidos na tabela constante do art. 3º, será 
considerado o nível de complexidade dos serviços executados, sua relevância para fins de 
regularidade do Município junto aos órgãos de controle e o nível de responsabilização 
pessoal do servidor perante à Lei; 

Art.3º - Fica fixado o seguinte parâmetro para concessão da gratificação pela execução ou 
colaboração em serviços técnicos ou científicos: 

I- Participação em comissões permanentes: R$ 515,92 (quinhentos e quinze reais e 
noventa e dois centavos). 

II- Atuação individual em serviço técnico relevante para a regularidade do                               
município junto aos órgãos fiscalizadores: R$ 515,92 (quinhentos e quinze reais e 
noventa e dois centavos). 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando especialmente 
em seu inteiro teor o Decreto 4365/2017. 

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

 
Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 19 de julho de 2018. 

 
 

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, 19 de julho de 2018.__________________________ Justino Martins Neto  -  
Superintendente Administrativo. 

HOSPITAL MUNICIPAL SANT’ANA DE CARANDAÍ                                                                                                 
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo Licitatório nº: 009/2018 - Pregão Presencial n°: 008/2018  
Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí (CNPJ: 19.558.782/0001-07)                           
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento, sob modelo de 
locação, de máquinas fotocopiadoras multifuncional monocromática laser com 
interface de rede Ethernet para atender aos setores do Hospital Municipal Sant’Ana 
de Carandaí. 
Vencedor: Copyuai Locação de Equipamentos Ltda. - Me (CNPJ: 05.691.235/0001-
90)  
Valor Global: R$ 12.000,00(doze mil reais).                                    
Data da Assinatura: 18 de julho de 2018. 
Vigência da Ata: 18 de julho de 2019. 
Signatários: Magali Batista Coimbra da Silva, pela Órgão Gerenciador do 
Registro de Preços, e Eurico Pousa Junior Fornecedor Registrado.                                                   
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