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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO CARANDAÍ/MG 

DECRETO Nº 5233/2020 

Regulamenta a Instituição da 

Comissão Municipal de 

Regularização Fundiária 

Urbana e contém outras 

providências, em 

conformidade com a Lei nº 

2335/2019. 

 

O Prefeito de Carandaí, no uso de suas 

atribuições legais e nos termos do inciso 

VI do artigo 74 da Lei Orgânica do 

Município; 

 

DECRETA 

 

Art. 1º. Fica instituída a Comissão 

Municipal de Regularização Fundiária 

Urbana, que será composta por um 

coordenador geral, um advogado, um 

representante da Assistência Social, 

um representante da Secretaria de 

Obras e um representante da 

Secretaria de Agricultura.  

 

§1º. Os membros da Comissão deverão 

ser escolhidos, preferencialmente, 

dentre os servidores de carreira, e as 

nomeações serão definidas por meio 

de portaria do executivo. 

 

§ 2º. A Comissão Municipal de 

Regularização Fundiária Urbana poderá 

requerer informações e documentos 

diretamente de órgãos da Administração 

direta ou indireta; 

 

Art. 2º. A Comissão deverá, entre outras 

funções já estabelecidas na Lei Federal 

nº 13.465/17 e no Decreto Federal nº 

9.310/2018: 

I – classificar e fixar a modalidade da 

REURB ou promover o indeferimento 

fundamentado do requerimento, nos 

termos dos artigos 32, da Lei Federal nº 

13.465/17; 

II – elaborar cronograma para 

cumprimento das etapas referentes às 

buscas cartorárias, notificações, 

elaboração do projeto de regularização 

fundiária e dos estudos técnicos para as 

áreas de risco ou consolidações 

urbanas em áreas ambientalmente 

protegidas; 

III – proceder às buscas necessárias 

para determinar a titularidade do 

domínio dos imóveis onde está situado 

o núcleo urbano informal a ser 

regularizado, caso já não tenha sido 

fornecido pelo legitimado requerente; 

IV – notificar os titulares de domínio, os 

responsáveis pela implantação do 

núcleo urbano informal, os confinantes e 

os terceiros eventualmente 

interessados, para, querendo, 

apresentem impugnação no prazo de 

trinta dias, contado da data de 

recebimento da notificação (pessoal e 

por edital) (art. 24, §1º do Decreto 

Federal nº 9.310/18); 

V – notificar a União e o Estado se 

houver interesse direto dos entes como 

no caso de existência de imóveis 

públicos confrontantes ou no perímetro 

da área a ser regularizada. Nesta 

hipótese, indicar precisamente onde há 

interesse da União e do Estado para 

facilitar a manifestação da anuência; 

VI – lavrar o auto de demarcação 

urbanística, caso pretenda realizar o 

procedimento com demarcação 

urbanística prévia; (art. 19 da Lei 

Federal nº 13.465/17); 

VII – elaborar ou aprovar o projeto de 

regularização fundiária, podendo emitir 

habite- se simplificado no próprio 

procedimento da REURB e dispensar as 

exigências relativas ao percentual e às 

dimensões de áreas destinadas ao uso 

público ou ao tamanho dos lotes 

regularizados, assim como a outros 

parâmetros urbanísticos e edilícios, 

independente de existência de lei 

municipal neste sentido; (§1º, art. 3º do 

Decreto Federal nº 9.310/18); 

VIII – emitir a Certidão de Regularização 

Fundiária, acompanhado ou não da 

titulação final (legitimação fundiária, 

concessão de direito real de uso ou de 

moradia e legitimação de posse, doação 

ou compra e venda de bem público); 

(art. 42, §3º do Decreto Federal nº 

9.310/18); 

IX – nos casos de conjuntos 

habitacionais promovidos pela Cohab 

Minas, emitir-se-á a Certidão de 

Regularização Fundiária em nome da 

Companhia para as situações em que 

existam obrigações pendentes pelos 

beneficiários; (art. 67, §2º, Decreto 

Federal nº 9.310/18); 

X – emitir conclusão formal do 

procedimento. 

 
Art. 3º. A prestação de serviço da 

Comissão instituída por este 

Decreto será prioritária, de 

relevante interesse público e não 

remunerada. 

 

Art. 4º. A Comissão terá, para cada 

REURB instaurada, prazo de 90 

(noventa) dias para cumprir as 

obrigações previstas no art. 2º deste 

Decreto, prorrogável por igual período 

mediante justificativa. 

 

Art. 5º. O presente Decreto entra em 

vigor na data da sua publicação. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

Paço Municipal Presidente Tancredo 

Neves, 22 de junho de 2020. 

 

 

 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Rogério de Sousa Bertolin 

Secretário de Governo 

 

 
 
 
 

DECRETO 5234/2020 
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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, concede aposentadoria voluntária 
por idade e contribuição, pela regra 
transitória no artigo 3º da Emenda 
Constitucional nº 47-2005, seus proventos 
serão calculados com base na 
integralidade e paridade a servidora Rosa 
Vieira de Sousa, CPF nº 852.949.346-04, 
no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, a 
partir de 18 de junho de 2020. 

Este Decreto entra em vigor na data de 
sua Publicação, retroagindo seus efeitos 
em 18 de junho de 2020. 

 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE. 
 
 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo 
Neves, 22 de junho de 2020. 

 
                                    
       
 
 

Washington Luis Gravina Teixeira 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Rogério de Sousa Bertolin 
Secretário de Governo 

    
                 
 
 
Publicado no Saguão de Entrada do Paço 
Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. 
Carandaí, 22 de junho de 
2020.______________ Rogério de Sousa 
Bertolin – Secretário de Governo. 
        

 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

O Município de Carandaí, Pessoa Jurídica 
de Direito Público, inscrito no CNPJ-MF 
sob o nº 18.094.797/0001-07, com sede a 
Praça Barão de Santa Cecília, 68-Centro, 
nesta cidade de Carandaí MG, CEP 
36.280-000, fone (32) 3361-1177, neste 
ato representado pelo seu Prefeito 
Municipal Sr. Washington Luis Gravina 
Teixeira, brasileiro, solteiro, residente em 
Carandaí, portador do CPF nº 
838.375.076-53 e CI nº M 2182381, na 
formada lei etc. 

 
 

DECLARA 
 

Para os devidos fins de direito, que o 
ingresso no serviço público do Município 
de Carandaí, da servidora Rosa Vieira de 
Sousa, matrícula 360, CPF 
N°852.949.346-04, no cargo de Auxiliar 
de Serviços Gerais, se deu através do 
Decreto nº 1166, de 01 de fevereiro de 

1996, na forma prevista em lei, e de que 
foi observado o disposto no art. 40, § 10 
da Constituição Federal, combinado com 
o art. 11 da Emenda Constitucional nº 
20/1998. 

 
 

Por ser verdade, firmo o presente para 
que produza seus efeitos. 

 
 
 

Carandaí, 22 de junho 2020. 
 
 
 

Washington Luis Gravina Teixeira 
Prefeito Municipal 

 

DECRETO Nº 5235/2020 

 
 

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 o Edital de Concurso 
Público nº 02-2015, que abriu vagas 
existentes no quadro permanente de 
servidores da Municipalidade; 
CONSIDERANDO o resultado final desse 
concurso público; 
CONSIDERANDO as disposições 
contidas nas legislações; 

 

 

DECRETA 

 
Art. 1º. Fica nomeado o servidor 
Leonardo José Martins Viana, para 
ocupar o cargo efetivo de Zelador do 
Parque Florestal, a partir desta data. 
 
Parágrafo Único. O candidato ora 
nomeado deverá apresentar a 
documentação exigida no Edital do 
Concurso e estar apto mediante laudo 
médico, para ser empossado no cargo. 
 
Art. 2º. A remuneração do servidor 
nomeado será a constante do símbolo 
inicial da carreira do respectivo cargo-
nível em conformidade com a Lei nº 2353-
2020 – Plano de Cargos e Salários da 
Prefeitura Municipal e suas modificações 
posteriores. 
 
Art. 3º. A partir desta data, o nomeado 
estará sujeito 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.  
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE. 
 
Paço Municipal Presidente Tancredo 
Neves, 22 de junho de 2020. 
 

 
 
 
 
Washington Luis Gravina Teixeira 
Prefeito Municipal 
 
 
 
Rogério de Sousa Bertolin 
Secretário de Governo 
 
 

 

PORTARIA 271/2020 
 
Nomeia a Comissão Municipal 
de Regularização Fundiária 
Urbana e contém outras 
providencias.  

 
O Prefeito Municipal de Carandaí, no uso 
das suas atribuições legais, em 
conformidade com o artigo 74 da Lei 
Orgânica do Município, e, em 
cumprimento ao Decreto nº 5233/2020; 
 

RESOLVE 
 
Art. 1º. Nomear a Comissão Municipal de 
Regularização Fundiária Urbana, a qual 
será composta pelos membros abaixo 
nomeados: 
 
a) Coordenador Geral: Luiz Arthur 
Amaral Silva – ocupante do cargo de 
Secretário Municipal de Meio Ambiente; 

b) Advogada: Bruna Maria de 
Oliveira – ocupante do cargo de 
Assessora Jurídica; 

c) Representante da Secretaria 
Municipal de Assistência Social: Simone 
Maria Gonçalves – ocupante do cargo de 
Assistente Social; 

d) Representante da Secretaria 
Municipal de Obras: Carlos Alberto 
Resende Teixeira – ocupante do cargo de 
Secretário Municipal de Obras; 

e) Representante da Secretaria 
Municipal de Agricultura: Selma Regina 
de Melo Resende – ocupante do cargo de 
Secretária Municipal de Agricultura. 

 

Art. 2º. Compete aos membros da 
Comissão: 

I – classificar e fixar a modalidade da 
REURB ou promover o indeferimento 
fundamentado do requerimento, nos 
termos do artigo 32, da Lei Federal nº 
13.465/17; 

II – elaborar cronograma para 
cumprimento das etapas referentes às 
buscas cartorárias, notificações, 
elaboração do projeto de regularização 
fundiária e dos estudos técnicos para as 
áreas de risco ou consolidações urbanas 
em áreas ambientalmente protegidas; 

III – proceder às buscas necessárias para 
determinar a titularidade do domínio dos 
imóveis onde está situado o núcleo 
urbano informal a ser regularizado, caso 
já não tenha sido fornecido pelo 
legitimado requerente; 
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IV – notificar os titulares de domínio, os 
responsáveis pela implantação do núcleo 
urbano informal, os confinantes e os 
terceiros eventualmente interessados, 
para, querendo, apresentem impugnação 
no prazo de trinta dias, contado da data 
de recebimento da notificação (pessoal e 
por edital) (art. 24, §1º do Decreto Federal 
nº 9.310/18); 

V – notificar a União e o Estado se houver 
interesse direto dos entes como no caso 
de existência de imóveis públicos 
confrontantes ou no perímetro da área a 
ser regularizada. Nesta hipótese, indicar 
precisamente onde há interesse da União 
e do Estado para facilitar a manifestação 
da anuência; 

VI – lavrar o auto de demarcação 
urbanística, caso pretenda realizar o 
procedimento com demarcação 
urbanística prévia; (art. 19 da Lei Federal 
nº 13.465/17); 

VII – elaborar ou aprovar o projeto de 
regularização fundiária, podendo emitir 
habite- se simplificado no próprio 
procedimento da REURB e dispensar as 
exigências relativas ao percentual e às 
dimensões de áreas destinadas ao uso 
público ou ao tamanho dos lotes 
regularizados, assim como a outros 
parâmetros urbanísticos e edilícios, 
independente de existência de lei 
municipal neste sentido; (§1º, art. 3º do 
Decreto Federal nº 9.310/18); 

VIII – emitir a Certidão de Regularização 
Fundiária, acompanhado ou não da 
titulação final (legitimação fundiária, 
concessão de direito real de uso ou de 
moradia e legitimação de posse, doação 
ou compra e venda de bem público); (art. 
42, §3º do Decreto Federal nº 9.310/18); 

IX – nos casos de conjuntos habitacionais 
promovidos pela Cohab Minas, emitir-se-á 
a Certidão de Regularização Fundiária em 
nome da Companhia para as situações 
em que existam obrigações pendentes 
pelos beneficiários; (art. 67, §2º, Decreto 
Federal nº 9.310/18); 

X – emitir conclusão formal do 
procedimento. 

 
Art. 3º. Constatada quaisquer 
irregularidades na nomeação da 
Comissão de Seleção, todos os atos da 
mesma tornam-se nulos. 
 
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 
 

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

 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo 
Neves, 22 de junho de 2020. 

 
 
 

Washington Luis Gravina Teixeira 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Rogério de Sousa Bertolin 
Secretário de Governo 

 

Aviso de Retificação quanto ao 
5° Termo Aditivo de 
Realinhamento Pregão 11/2020, 
publicado no DOM na Edição nº 
619 no dia 18 de junho de 2020. 
Contratada: Realpharma Distribuidora de 
Medicamentos Ltda. 
CNPJ sob o n° 05.561.973/0001-13 
Objeto: Aquisição de materiais médicos e 
hospitalares para atender as 
necessidades da Autarquia Hospital 
Municipal Sant’Ana de Carandaí. 

Onde lê-se: Data de assinatura do 

termo aditivo: 16 de maio de 2020. 

Leia-se: data de assinatura do termo 

aditivo: 16 de junho de 2020.  

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de 
Carandaí/MG– Publicação de edital - 
processo de licitação n° 066/2020 
modalidade pregão 042/2020, o município 
de Carandaí, no uso de suas atribuições 
legais e com fulcro na lei federal 
10.520/02 e, subsidiariamente, na lei 
federal n°8.666/93, e suas alterações, 
torna público o edital de licitação de 
pregão que se realizará no dia 02 de julho 
de 2020, às 09h30min, registro de preços, 
para a futura e eventual contratação de 
empresa especializada para a prestação 
de serviços de calçamento em Alvenaria 
Poliédrica, conforme especificações 
constantes do termo de referência, anexo 
I. Para retirar o edital e informações: site 
www.carandai.mg.gov.br ou pelo email: 
compras@carandai.mg.gov.br.  

GUSTAVO FRANCO 
DOS SANTOS – PREGOEIRO OFICIAL. 

 
AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES 
DE PROPOSTAS DE PREÇOS 
PROCESSO 050/2020 TOMADA DE 
PREÇOS Nº 005/2020 A Prefeitura 
Municipal de Carandaí/MG, Estado de 
Minas Gerais, através de sua Comissão 
Permanente de Licitação-CPL, torna 
público, que realizará no dia 25 de junho 
de 2020, às 09h30min, a abertura dos 
envelopes de propostas de preços da 
licitação na modalidade Tomada de 
Preços n° 005/2020. 
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