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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO CARANDAÍ/MG 

PORTARIA Nº 36/2020 

 
CONCEDE FÉRIAS À 

SERVIDORA KARIN DA CUNHA 
ALMADA 

 
O Presidente da Câmara Municipal de 
Carandaí, Vereador Naamã Neil Resende 
da Rocha, no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 79 da Lei Ordinária 
2295/2018, que dispõe sobre o Estatuto 
dos Servidores Civis; 
- CONSIDERANDO o Requerimento de 
25 de maio de 2020, feito pela servidora 
Karin da Cunha Almada ao Setor de 
Pessoal desta Casa, solicitando 10 (dez) 
dias de férias regulares, referente ao 
período aquisitivo de 5/5/2019 a 4/5/2020. 
 

RESOLVE: 

 
Art. 1º Conceder 10 (dez) dias de férias à 
servidora KARIN DA CUNHA ALMADA, 
ocupante do cargo de Auxiliar de 
Secretaria, de 1/6/2020 a 10/6/2020, 
referente ao período aquisitivo de 
5/5/2019 a 4/5/2020. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. 

 
REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE! 

 
Paço Legislativo Municipal Vereador João 
Luiz Alves de Souza, 25 de maio de 2020. 

 
Naamã Neil Resende da Rocha 

-Presidente- 

 
- Publicada no Espaço Cultural Vereador 
Aguinaldo Pereira Baeta do Paço 
Legislativo Municipal Vereador João Luiz 
Alves de Souza, em 25 de maio de 2020. 
Vereador Pedro Marconi de Sousa 
Rodrigues - Secretário. 

 

PORTARIA Nº 37/2020 

 

DISPÕE SOBRE OS 

PROCEDIMENTOS DE 

FUNCIONAMENTO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, A PARTIR DE 

01/06/2020, PARA FINS DE 

PREVENÇÃO À INFECÇÃO E À 

PROPAGAÇÃO DA COVID-19. 

 

O Presidente da Câmara Municipal de 

Carandaí, no uso das atribuições que lhe 

confere o artigo 58, II, do Regimento 

Interno;  

 

- CONSIDERANDO que, em 30 de janeiro 

de 2020, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) declarou que o surto da 

doença causada pelo novo coronavírus 

(COVID-19) constitui uma Emergência de 

Saúde Pública de Importância 

Internacional; e que em 11 de março de 

2020, a COVID-19 foi caracterizada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) 

como uma pandemia;  

 

- CONSIDERANDO a Declaração de 

Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo coronavírus 

(COVID-19) pelo Ministério da Saúde 

(Portaria nº 188/GM/MS); e que de acordo 

com o Protocolo de Tratamento do Novo 

Coronavírus (COVID-19) do Ministério da 

Saúde, a transmissibilidade dos pacientes 

infectados é em média de 07 a 14 dias 

após o início dos sintomas, mas que 

dados preliminares sugerem que a 

transmissão possa ocorrer mesmo sem o 

aparecimento de sinais e sintomas;  

 

- CONSIDERANDO que diversos órgãos 

públicos adotaram medidas para controle 

da transmissão da doença em seus 

respectivos âmbitos de atuação, como o 

Senado Federal por meio do Ato do 

Presidente nº 02/2020; a Câmara dos 

Deputados, por meio do Ato da Mesa nº 

118, de 11 de março de 2020; e a 

Assembleia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais, por meio da Deliberação nº 

2733, de 13 de março de 2020;  

 

- CONSIDERANDO a necessidade de 

formalizar os procedimentos e regras para 

fins de prevenção à infecção e à 

propagação do COVID-19 no âmbito da 

Câmara Municipal de Carandaí, de modo 

a preservar a saúde dos servidores e 

vereadores; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° Será permitido o acesso do público 

externo às dependências da Câmara 

Municipal de Carandaí, a partir de 1º de 

junho de 2020, mediante as disposições 

constantes nesta Portaria. 

 

Art. 2º A participação do público em 

reuniões ordinárias, reuniões de 

comissões permanentes, audiências 

públicas, sala de vereadores e eventuais 

visitas à sede, será limitado, de modo a 

respeitar o distanciamento entre as 

pessoas, conforme protocolo estabelecido 

pelo Ministério da Saúde.   

 

§1º O cidadão que terá acesso à sede 

deverá se identificar na recepção para fins 

de controle do número de pessoas.  

 

§2º É obrigatório o uso de máscara e a 

higienização das mãos com álcool gel 

70%, sendo este último disponibilizado na 

recepção da sede.  

 

Art. 3º Os atendimentos físicos no Centro 

de Apoio ao Cidadão - CAC, à Sala do 

Cidadão e à Biblioteca Pública do 

Legislativo, serão realizados mediante 

agendamento. 

 

§1º O agendamento do dia e horário de 

atendimento deverá ser feito através dos 

telefones (32) 3361-1501 ou (32) 3361-

2097. 

 

Art. 4° Fica suspensa a cessão das 

dependências da Câmara Municipal para 

a realização de eventos coletivos.  

 

Art. 5° Fica suspensa a autorização de 

afastamento em missão oficial de 

servidores e vereadores para locais onde 

houver infecção por COVID-19, 

constantes da lista do Ministério da Saúde 

(MS).  

 

Art. 6º Fica suspensa a autorização de 

servidores e vereadores para participar 

em cursos presenciais externos.  

 

Art. 7° Os Vereadores e servidores que 

apresentem sinais e sintomas de infecção 

com a doença COVID-19 deverão 

procurar serviço de saúde para 

tratamento e diagnóstico (rede pública ou 

particular de saúde), apresentarem 

atestado médico com os possíveis 

sintomas e suspeita da doença COVID-19 

e se colocarem em isolamento por 

período definido pelo profissional da 

saúde.  

 

§1º A pessoa abrangida pela hipótese 

deste artigo deverá comunicar 

imediatamente tal circunstância à 

Presidência da Câmara. 

 

§2º Durante o período de afastamento de 

que trata este artigo os vereadores e 

servidores não poderão se ausentar do 

município de residência.  

 

§3º Considera-se caso suspeito aquele 

que estiver sob tratamento médico em 

procedimento de investigação para 

confirmação da infecção por COVID-19.  

 

§4º Afastado o diagnóstico do caso 

suspeito, interrompe-se o afastamento.  

 

§5º O servidor afastado nos termos deste 

artigo, que for identificado em situação 

que contrarie o objetivo das medidas 

adotadas no presente ato, como 
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participação em shows, reuniões, 

manifestações ou eventos contendo 

aglomerações, estará sujeito a apuração 

disciplinar nos termos da Lei n° 

2295/2018. 

 

Art. 8º Deverão ser adotadas medidas 

internas para:  

 

I - reforçar a limpeza e a desinfecção das 

dependências da Câmara Municipal, 

especialmente, banheiros e demais 

dispositivos de uso coletivo;  

 

II - instalar dispensadores de álcool gel 

nas áreas de circulação da Casa para 

higienização regular das mãos;  

 

III - reforçar as ações e campanhas de 

comunicação visando a conscientização e 

orientação do público interno sobre as 

medidas de prevenção e proteção 

necessárias.  

 

Art. 9º As ações ou omissões que violem 

o disposto nesta Portaria sujeitam o autor 

a sanções penais, civis, éticas e 

administrativas. 

 

Art. 10 Esta Portaria vigorará por tempo 

indeterminado ou até que novo ato 

disponha em contrário.  

 

Art. 11 Fica revogada a Portaria nº. 27, 

de abril de 2020. 

 

Art. 12 Esta Portaria entra em vigor em 1º 

de junho de 2020. 

 
REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE! 
 

Paço Legislativo Municipal Vereador João 
Luiz Alves de Souza, 27 de maio de 2020. 

 
NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA 

-Presidente- 

 
- Publicada no Espaço Cultural Vereador 
Aguinaldo Pereira Baeta do Paço 
Legislativo Municipal Vereador João Luiz 
Alves de Souza, em 27 de maio de 2020. 
Ver. Pedro Marconi de Sousa Rodrigues - 
Secretário. 
 

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA 

TERCEIRA LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM 

DEZOITO DE MAIO DE DOIS 

MIL E VINTE. 

Aos dezoito dias do mês de maio de dois 

e vinte, às dezenove horas e vinte 

minutos, a Câmara Municipal de Carandaí 

reuniu-se ordinariamente, presidida 

peloVereador Naamã Neil Resende da 

Rocha e secretariado pelo Vereador 

Pedro Marconi de Sousa Rodrigues. O 

Presidente convidou a todos para a 

execução do Hino Nacional. Na chamada 

inicial, feita peloSecretário constatou-se a 

presença de todos os Vereadores. 

Havendo número regimental o Presidente 

declarou aberta a sessão e passou a 

palavra ao Secretário para leitura da ata 

da 11ª Reunião Ordinária. Em única 

discussão e votação, a ata foi aprovada 

por unanimidade. O Presidente passou a 

palavra ao Secretário para que 

procedesse a leitura do expediente do dia. 

PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Ofício 137/2020, do Gabinete do Prefeito, 

solicitando a Mesa Diretora desta casa, 

indicação de Moção Honrosa e Aplausos, 

a todos os profissionais de saúde que 

atuam no enfrentamento da Covid-19 em 

nosso município. Ofício 139/2020, do 

Gabinete do Prefeito, apresentando o 

Projeto de Lei 2222/2020 –Denomina 

Unidade Básica de Saúde e dá outras 

providências. Ofício 141 e 149/2020, do 

Gabinete do Prefeito, prestando 

informações solicitadas pela CLJR, 

através dorequerimento 30/2020.Ofício 

130/2020, do Vereador André Luiz de 

Melo, apresentando o Projeto de Lei 

566/2020 – Dispõe sobre o atendimento 

preferencial às pessoas com fibromialgia 

no município de Carandaí. Ofício Circular 

nº 6/2020, do Gabinete da ARSAE-MG, 

solicitando ao Presidente da Câmara para 

dar ampla publicidade ao mesmo, que 

trata da consulta pública referente à 2ª 

Revisão Tarifária Periódica da Copasa 

MG e à 3ª Revisão Tarifária da Copanor 

pela Arsae-MG, e encaminhar o mesmo 

aos respectivos vereadores.DESPACHO 

DAS CORRESPONDÊNCIAS: O 

Presidente colocou à disposição todas as 

correspondências recebidas, informando 

que estariam na Secretaria. Encaminhou 

o Projeto de Lei2222/2020, às Comissões 

de Legislação, Justiça e Redação e de 

Serviços, Obras Municipais e Mobilidade 

Urbana. Encaminhou o Projeto de Lei 

566/2020 às Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação e de Saúde, 

Saneamento e Meio Ambiente e 

determinou a juntada dos ofícios 141 e 

149/2020 do Poder Executivo aos autos 

dos Projetos de Lei 2211/2020; 

2212/2020; 2213/2020; 2214/2020 e 

2215/2020. SEGUNDA PARTE DA 

REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O 

Secretário procedeu a leitura do parecer 

de Redação Final da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação aoProjeto 

de Resolução 02/2020 – Autoriza a 

devolução de bens móveis.Em terceira 

discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. O Secretário procedeu a 

leitura do parecer de Redação Final da 

Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação aoProjeto de Lei 

Complementar 201/2020 – Altera 

dispositivos da Lei Complementar n.º 

92/2011, “Que dispõe sobre o código 

tributário municipal e estabelece normas 

gerais de direito tributário aplicáveis ao 

município de Carandaí e dá outras 

providências. Em terceira discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. O 

Vereador Antônio Sebastião no uso do 

art. 133, inciso XVII do Regimento Interno, 

solicitou vista àIndicação 52/2020,da 

Vereadora Maria da Conceição 

Aparecida Baêta, apontando a 

necessidade de manutenção do 

pagamento adicional de insalubridade.O 

pedido de vista foi concedido pelo 

Presidente. O Vereador Antônio 

Sebastião no uso do art. 133, inciso XVII 

do Regimento Interno, solicitou vista 

àIndicação 53/2020,da Vereadora 

Imaculada Wamser, apontando a 

necessidade de criação de rubrica no 

orçamento para atender situações de 

drogatícios internos em casas de 

recuperação. O pedido de vista foi 

concedido pelo Presidente. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Indicação 54/2020,da 

Vereadora Imaculada Wamser, 

apontando a necessidade de criação de 

rubrica no orçamento para atender e 

apoiar o Grupo de Escoteiros. Em única 

discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Requerimento 31/2020, da 

Vereadora Imaculada Wamser, 

requisitando à Presidência da Câmara 

Municipal que solicite ao Executivo, 

informações sobre o recolhimento de 

ISSQN.Em única discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. O Vereador 

Geraldo no uso do art. 31 do Regimento 

Interno fez uso da palavra como Líder da 

Bancada da Situação e discorreu sobre a 

tramitação dos projetos. O Vereador 

Antônio fez uso da palavra falou sobre a 

Coordenação Municipal de Defesa Civil. 

Pela Ordem os Vereadores Maria 

Imaculada, Aparecida Baeta e Valério 

Domingos fizeram uso da palavra .Não 

havendo Vereador inscrito na Palavra 

Livre, o Presidente passou à TERCEIRA 

PARTE DA REUNIÃO, afirmando que a 

Ordem do Dia seria afixada no quadro de 

publicidade e solicitou ao Secretário para 

que procedesse a chamada final, 

constatando-se apresença de todos os 

edis. O Presidente agradeceu a presença 

de todos e declarou encerrada a 

reuniãoàs vinte e uma horas e cinquenta 

e seis minutos. O conteúdo integral desta 

reunião encontra-se gravado e arquivado 
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eletronicamente. Eu, VereadorPedro 

Marconi de Sousa Rodrigues, Secretário, 

solicitei a lavratura da presente ata que, 

após aprovada, segue assinada pelos 

integrantes da Mesa Diretora. 

 

Plenário “Vereador Francisco Eustáquio 

Teixeira”, 18 de maio de 2020. 

 

NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA 

– Presidente – 

 

MILTON EUZÉBIO DE OLIVEIRA 

–Vice-Presidente– 

 

PEDRO MARCONI DE SOUSA 

RODRIGUES 

– Secretário – 
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