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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO CARANDAÍ/MG 

DECRETO 5210/2020 
 

“AUTORIZA, EM CARÁTER 
EXCEPCIONAL, O TRABALHO 
REMOTO DOS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO, EM RAZÃO DA 
DETERMINAÇÃO DE RESTRIÇÕES 
ADMINISTRATIVAS PARA 
EFETIVAÇÃO DO ISOLAMENTO 
SOCIAL COMO MEDIDA DE 
ENFRENTAMENTO À SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA 
DECORRENTE DA DISSEMINAÇÃO DE 
DOENÇA INFECCIOSA VIRAL 
RESPIRATÓRIA – COVID-19,CAUSADA 
PELO  ENTENOVOCORONAVCONTÉM 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 
O Prefeito Municipal de Carandaí/MG, 

Washington Luís Gravina Teixeira, no uso 

de suas atribuições legais, em 

observância ao disposto na Lei Orgânica 

Municipal e, 

CONSIDERANDO a Portaria n° 188, de 

03 de fevereiro de 2020, do Ministério da 

Saúde, que foi responsável por declarar a 

Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da Infecção Humana pelo 

novo Coronavírus (COVID-19, Sars-CoV-

2 ou 2019- nCoV) 

CONSIDERANDO a identificação, 

notificação e confirmação de casos em 

diversos países, no Estado de Minas 

Gerais e na microrregião do Município de 

Carandaí; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº. 

5150-2020, de 17.03.2020, que declarou 

situação de emergência no Município, o 

Decreto Municipal nº 5155-2020, de 

25.03.2020, que declarou situação de 

calamidade pública e edições posteriores, 

em decorrência da pandemia causada 

pelo agente Coronavírus; 

CONSIDERANDO que o Poder Público 

deve mitigar as chances de contágio e 

proliferação da doença em cada âmbito, 

sobretudo, por meio da utilização da 

adoção de medidas de quarentena e 

isolamento; 

CONSIDERANDO que medidas de 

quarentena e isolamento destinadas a 

evitar a contaminação ou a propagação 

do Coronavírus impuseram o afastamento 

dos alunos das escolas municipais e, 

assim, a suspensão das aulas na rede 

pública; 

CONSIDERANDO as orientações do 

Parecer aprovado pelo Conselho Nacional 

de Educação, em 28 de abril de 2020, 

autorizando atividades não presenciais 

em todas as etapas de ensino,  

CONSIDERANDO as orientações do 

Parecer 01/2020, aprovado pelo Conselho 

Municipal de Educação de Carandaí 

(COMEC), em 05 de maio de 2020, 

autorizando, por unanimidade, 

atividades não presenciais em todas as 

etapas de ensino da Rede Municipal de 

Ensino de Carandaí, e, através do 

Parecer 02/2020, de 15 de maio de 2020, 

autorizando com ressalvas a aplicação 

de avaliações parciais referentes ao 1º 

Bimestre de 2020 aos alunos que estão 

recebendo atividades on-line e 

resguardando o direito de realização das 

avaliações, quando as aulas voltarem a 

ser presenciais, sem prejuízo nas 

oportunidades de realização das 

avaliações, que deverão ser realizadas 

em casa, com tempo determinado para 

devolução; 

DECRETA 

Art. 1º. Fica autorizada, em caráter 

excepcional, a substituição das aulas 

presenciais por aulas em meios digitais, 

para alunos cujas famílias já 

comprovaram o acesso às respectivas 

atividades, através de dispositivos como 

tablets e smartphones, com recursos de 

internet e aplicativos de mensagens. Para 

os alunos cujo acesso digital não se 

consolidou na fase experimental, a 

entrega de atividades e orientações às 

famílias será feita de forma convencional, 

através de entrega em domicílio. 

 

§ 1º. Na forma do caput deste artigo, não 

haverá a descontinuidade das atividades 

escolares e o trabalho remoto dos 

profissionais envolvidos no Ensino à 

distância será registrado em fichas de 

controle, com o cômputo das horas de 

preparação das atividades, duração de 

realização das atividades e 

disponibilidade do professor para 

atendimento dos alunos durante a 

realização das mesmas.  

 

§ 2º. Os primeiros 14 dias de suspensão 

total das atividades escolares serão 

considerados como período de 

organização e planejamento das escolas 

para a mudança do formato presencial 

para o trabalho à distância. A contar de 

01/04/2020, computa-se a carga horária 

de trabalho remoto dos profissionais da 

Educação na forma do § 1º.  

 

§ 3º. Caberá à chefia imediata a 

composição e organização das horas de 

compensação, de cada mês de trabalho 

remoto, considerando as comprovações 

das fichas-controle para dedução da 

carga horária semanal e mensal do 

Profissional para futuras reposições de 

dias letivos. Aos profissionais que não 

comprovarem nenhuma atividade remota 

através das fichas-controle, toda a carga 

horária semanal e mensal entrará para o 

banco de horas de compensação, 

podendo estes profissionais, futuramente, 

atuar em substituições de outros 

profissionais em afastamento.  

 

§ 4º. No dia 10/07/2020 serão encerradas 

as atividades e avaliação parcial relativa 

ao 2º Bimestre de 2020. 

 

§ 5º. De 11/07/2020 a 02/08/2020, as 

escolas da rede municipal entrarão de 

recesso regular do mês de julho e o 

recesso antecipado da semana de 

outubro (12/10 a 16/10), retornando as 

atividades no dia 03/08/2020, conforme 

protocolos de saúde vigentes nesta data.   

 

§ 6º. Os Profissionais da Educação, 

pertencentes ao grupo de risco, deverão 

manter atualizada junto ao Departamento 

Municipal de Recursos Humanos a 

“Declaração de que estão no grupo de 

risco” para ter justificada a ausência ao 

trabalho e estes não poderão ser 

convocados para trabalho presencial. 

 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na 

data de sua Publicação, retroagindo seus 

efeitos a 18.03.2020. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

Paço Municipal Presidente Tancredo 

Neves, 29 de maio de 2020. 

 

Washington Luis Gravina Teixeira 

Prefeito Municipal 

Rogério de Sousa Bertolim 

Secretário de Governo 
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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO CARANDAÍ/MG 

DECRETO Nº 5211/2020 

DESIGNA SERVIDORA 
MUNICIPAL 

 

 
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 reforma 
administrativa municipal que adequou e 
criou diversos cargos e funções na 
Municipalidade; 

DECRETA 

 

Art. 1º - Fica designada a servidora 
Danielle Moreira Silva dos Santos, 
ocupante do cargo de Técnica em 
Enfermagem, para responder pela função 
gratificada de Agente Coordenador de 
Vigilância Ambiental, a partir de 
01.06.2020. 
 
 
Art. 2º - Para fazer jus às atribuições da 
função assumida, a designada perceberá 
uma gratificação, em conformidade com 
Tabela de Gratificação de Função – 
Anexo IX, do Plano de Cargos e Salários 
do Município – 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, 29 de maio de 2020. 

 
Washington Luis Gravina Teixeira 

Prefeito Municipal 

 

Rogério de Sousa Bertolim 

Secretário de Governo 

 

DECRETO Nº 5212/2020 

DESIGNA SERVIDORA 
MUNICIPAL 

 

 
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 reforma 
administrativa municipal que adequou e 
criou diversos cargos e funções na 
Municipalidade; 

DECRETA 

 
Art. 1º - Fica designada a servidora 
Marlene Augusta da Silva, ocupante do 
cargo de Atendente de Saúde, para 

responder pela função gratificada de 
Agente Coordenador de Vigilância 
Epidemiológica, a partir de 01.06.2020. 
 
 
Art. 2º - Para fazer jus às atribuições da 
função assumida, a designada perceberá 
uma gratificação, em conformidade com 
Tabela de Gratificação de Função – 
Anexo IX, do Plano de Cargos e Salários 
do Município – 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, 29 de maio de 2020. 

 
 
 

Washington Luis Gravina Teixeira 

Prefeito Municipal 

 

Rogério de Sousa Bertolim 

Secretário de Governo 

 

DECRETO Nº 5213/2020 

DESIGNA SERVIDORA 
MUNICIPAL 

 

 
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 reforma 
administrativa municipal que adequou e 
criou diversos cargos e funções na 
Municipalidade; 

DECRETA 

 

Art. 1º - Fica designada a servidora 
Viviane Barbosa dos Santos, ocupante do 
cargo de Farmacêutica, para responder 
pela função gratificada de Supervisora de 
Farmácia Responsável Técnico, a partir 
de 01.06.2020. 
 
 
Art. 2º - Para fazer jus às atribuições da 
função assumida, a designada perceberá 
uma gratificação, em conformidade com 
Tabela de Gratificação de Função – 
Anexo IX, do Plano de Cargos e Salários 
do Município – 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, 29 de maio de 2020. 

Washington Luis Gravina Teixeira 

Prefeito Municipal 

 

Rogério de Sousa Bertolim 

Secretário de Governo 

 
 

 
PORTARIA 249/2020 

 
 

CONCEDE FÉRIAS A 
SERVIDOR 

 
 

O Prefeito Municipal de Carandaí, no uso 
das faculdades que lhe confere o art. 74, 
VI da Lei Orgânica Municipal, e; 
CONSIDERANDO requerimento do 
servidor Antônio Paulo da Silva; 

 
 

RESOLVE 
 
 

Art.1º- Conceder férias ao servidor 
Antônio Paulo da Silva, ocupante do 
cargo de Operário, no período de 
11.05.2020 a 09.06.2020. 
 
Art.2º- Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 11.05.2020.  

 
 

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

 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo 
Neves, 29 de maio de 2020. 

 
 
 

Washington Luis Gravina Teixeira 

Prefeito Municipal 

 

 

Rogério de Sousa Bertolim 

Secretário de Governo 

 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO. 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 7/2020. 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 5/2020. 
Face ao contido nos autos, RATIFICO a 
Dispensa de Licitação, nos termos do art. 
24, inciso II da Lei 8.666/93 e suas 
posteriores alterações, combinado com a 
alínea ‘a’ do inciso II do art. 1º do Decreto 
Federal nº. 9.412, de 18 de junho de 
2018, para a aquisição de uma porta de 
vidro para a Biblioteca da Câmara 
Municipal, a favor da empresa, abaixo 
relacionada, visando atender as 
necessidades da Câmara Municipal: 
Virgílio Rocha Hudson Filho , inscrita no 
CNPJ nº. 04.701.711/0001-03, no valor de 
R$2.360,00 (dois mil e trezentos e 
sessenta reais). Carandaí, 21 de maio de 
2020. NAAMÃ NEIL RESENDE DA 
ROCHA - Presidente da Câmara 
Municipal. 
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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO CARANDAÍ/MG 

CONVOCAÇÃO Nº 04/2020 
CONCURSO 02/2015 

 
O Município de Carandaí - MG, 
representado pelo Departamento 
Municipal de Pessoal, convoca os 
candidatos abaixo relacionados, 
aprovados no Concurso Público realizado 
no dia 05/06/2016, para no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da data da 
publicação desta Convocação, 
comparecer ao Departamento Pessoal 
deste órgão, situada na rua Coletor Clóvis 
Teixeira de Carvalho, 250 – Carandaí - 
MG, objetivando a realização dos exames 
necessários, apresentação dos 
documentos e, posterior assinatura do 
Termo de Posse para cargo público. 
        O não comparecimento no prazo 
previsto implicará na renúncia do 
candidato, que será substituído pelo seu 
sucessor na lista classificatória já 
publicada. 
 
 

Carandaí, 29 de maio de 2020. 
 
 

 

 
 

Denílson Hermes da Cunha 
Diretor Presidente 

 
 
 
EXTRATO 4° TERMO ADITIVO 
DE REALINHAMENTO 
Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana 
de Carandaí  
Contratada: Realpharma Distribuidora de 
Medicamentos Ltda. 
CNPJ sob o nº 05.561.973/0001-13 
Objeto: O reajuste de valor do Processo 
016/2019 Pregão Presencial 011/2019, 
nos limites permitidos por lei, em função 
do realinhamento de preço, para manter o 
equilíbrio econômico-financeiro. O 
acréscimo constante desta cláusula 
corresponde a um aumento nos preços 
verificados nas notas fiscais de compra do 
fornecedor. 
Valor: será acrescido de R$ 25.865,50 
(vinte e cinco mil oitocentos e sessenta e 
cinco reais e cinquenta centavos). 
Data de assinatura do Termo Aditivo: 
28 de abril de 2020 
Signatários: Denílson Hermes da Cunha 
(pela contratante) e Maria da Consolação 
de Oliveira  (pela contratada). 

 

 
 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

Nº NOME 

20º LUCIMAR DA SILVA 

21º 
MARIA PATRICIA DO 
NASCIMENTO 

22º MARCELO TEIXEIRA DUTRA 

23º REGINA INES MELO SILVANO 

24º LUCIANA DE SOUZA 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

Nº NOME 

08º 
PAMELA KELLY DO 
NASCIMENTO GOULART 
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