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DECRETO Nº 5480/2021 

INSTITUI COMISSÃO 
ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE 
IMÓVEIS 

 
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, e; 
CONSIDERANDO a necessidade do 
Município de locar imóveis para abrigar 
setores da Administração Municipal, bem 
como de órgãos de outras esferas 
governamentais, além da cessão de uso 
de áreas e próprios públicos municipais; 
CONSIDERANDO ser imperativo a 
instituição de uma comissão para 
avaliação desses imóveis, em 
atendimento à legislação vigente; 

DECRETA 

 
Art. 1º. Fica instituída a Comissão 
Especial de Avaliação de Imóveis. 
 
Art. 2º. Para gerir a comissão de que trata 
o artigo primeiro deste decreto ficam 
nomeados os seguintes membros: 
I – Eliziela Cristina da Silva, 
CPF:100.588.916-33; 
II – Daniel Carvalho Pereira, CPF: 
096.563.336-59; 
III – Caique Florentino de Souza, CREA: 
189.082-D. 
 
Art. 3º. Constituem atribuições da 
comissão: 
I - avaliar imóveis para locação pelo 
Município; 
II - vistoriar as condições quando do 
término de contrato de imóveis de 
terceiros; 
III - avaliar imóveis da Municipalidade 
para fins de cessão de uso; 
IV - vistoriar quando no término do ajuste 
dos imóveis cedidos pelo município; 
V – outras atribuições que se fizerem 
necessárias para o correto e eficaz 
funcionamento da comissão. 
 
Art. 4º. À comissão caberá o envio ao 
Executivo, em um prazo máximo de 05 
(cinco) dias, a contar do recebimento da 
solicitação ou notificação, laudos 
circunstanciados acerca das avaliações 
efetuadas. 
 
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na 
data de sua Publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

REGISTR
E-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo 
Neves, 08 de janeiro de 2021. 

 
Washington Luis Gravina Teixeira 

         Prefeito Municipal 
 
 
 

Justino Martins Neto 
Secretário de Administração 

DECRETO Nº 5482/2021 

 

Regulamenta o funcionamento 

do serviço público municipal, 

durante a vigência da situação 

de Emergência em Saúde 

Pública, prorrogada até 

30.06.2021, através do Decreto 

nº 5449/2020 e contém outras 

providências. 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CARANDAÍ do Estado de Minas Gerais, 

no uso de atribuição 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, e  

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 

13.979/2020, que dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do 

Coronavírus responsável pelo surto de 

2019; 

CONSIDERANDO o teor do Decreto nº 

5449/2020, que prorrogou a vigência da 

Situação de Emergência declarada 

através do Decreto nº 5150-2020, de 

17.03.2020, que foi prorrogada pelos 

Decretos 5193-2020, de 08.05.2020; 

5263-2020, de 14.07.2020; e 5292-2020, 

de 13.08.2020, até o dia 30.06.2021, a 

partir de 30 de dezembro de 2020; 

CONSIDERANDO a necessidade de 

garantir a prestação dos serviços públicos 

no âmbito do Poder Executivo Municipal, 

e 

CONSIDERANDO o Protocolo de Manejo 

Clínico na Atenção Primária, instituído 

pelo Ministério da Saúde, o qual define as 

condições clínicas que representam maior 

risco em caso de contágio por 

coronavírus; 

DECRETA 

Art. 1º. Este Decreto regulamenta o 

funcionamento do serviço público 

municipal de Carandaí prestado pelo 

Poder Executivo, durante a vigência da 

situação de emergência em saúde 

pública, declarada através do Decreto nº 

5150-2020, de 17.03.2020, que foi 

prorrogada pelos Decretos 5193-2020, de 

08.05.2020; 5263-2020, de 14.07.2020; 

5292-2020, de 13.08.2020, e 5449-2020 

até o dia 30.06.2021, a partir de 30 de 

dezembro de 2020. 

 

Art. 2º. Este decreto aplica-se a todos os 

servidores do Poder Executivo, incluindo 

as autarquias Carandaí-Prev e Hospital 

Municipal Sant’Ana de Carandaí. 

 

DO REGIME DE FUNCIONAMENTO 

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

Art. 3º. Todos os serviços públicos 

prestados pelas Secretarias Municipais e 

demais órgãos integrantes da estrutura 

organizacional da Administração Pública, 

bem como as autarquias, deverão estar 

em funcionamento. 

Parágrafo Único. Nos termos da Lei 

Municipal Nº 2364/2020, é obrigatório o 

uso de máscaras de proteção nas 

unidades administrativas do Poder 

Executivo Municipal. 

 

Art. 4º. Os Secretários Municipais, 

Diretores e Superintendentes das 

Autarquias Municipais deverão adotar 

providências necessárias em suas 

respectivas pastas, para garantir a 

observância das medidas de prevenção e 

contágio por coronavírus, quanto: 

I – Aos atendimentos presenciais, visando 

a readequação dos serviços ofertados, 

com o objetivo de reduzir o fluxo de 

pessoas e aglomeração nas respectivas 

unidades administrativas; 

II – Priorizar ações que possibilitem 

oferecer serviços em meios digitais ou por 

agendamento; 

III – Instituir escalas de revezamento ou 

plantões nas atividades em que tais 

modalidades seja possível, em relação 

aos setores específicos onde não seja 

possível observar o distanciamento 

mínimo, desde que não haja prejuízo ao 

serviço público prestado. 

 

DAS ATIVIDADES ESCOLARES 

Art. 5º. Fica prorrogada a vigência do 

Decreto nº 5210-2020, para manutenção 

da suspensão de atividades escolares 

presenciais, até o dia 30.06.2021, sem 

prejuízo da rotina de trabalho a ser 

desempenhada por todos os servidores 

subordinados à Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

DOS SERVIDORES EM REGIME DE 

TELETRABALHO 

Art. 6º. Deverão permanecer em regime 

de teletrabalho ou “home office”: 

I - servidores que tenham 60 (sessenta) 

ou mais anos de idade; 

II - servidores que apresentem doenças 

cardíacas descompensadas, doença 

cardíaca congênita, insuficiência cardíaca 

mal controlada, doença cardíaca 

isquêmica descompensada, doenças 

respiratórias descompensadas, DPOC e 

asma mal controlados, doenças 

pulmonares intersticiais com 

complicações, fibrose cística com 

infecções recorrentes, displasia 

broncopulmonar com complicações, 

doenças renais crônicas em estágio 

avançado (graus 3, 4 e 5), pacientes em 

diálise, imunossupressos, transplantados 

de órgãos sólidos e de medula óssea, 

imunossupressão por doenças e/ou 

medicamentos (em vigência de 

quimioterapia/radioterapia, entre outros 

medicamentos), portadores de doenças 

cromossômicas e com estados de 

fragilidade imunológica (ex.: Síndrome de 

Down), diabetes (conforme juízo clínico); 



 
 

 

 
  EDIÇÃO Nº 753 – Sexta - Feira, 07 de Janeiro de 2021    Página 2 de 4 

 

EDIÇÃO Nº 753 – Sexta - Feira, 08 de Janeiro de 2021 

 
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO CARANDAÍ/MG 

III - servidoras grávidas e lactantes em 

aleitamento materno exclusivo; 

 

§ 1º. Os servidores enquadrados no inciso 

II do caput deste artigo deverão 

apresentar, em um prazo de 30 (trinta) 

dias, a contar da publicação deste 

Decreto, à Diretoria de Recursos 

Humanos, ou órgão equivalente, laudo 

médico atualizado, que deverá abordar 

expressamente uma das condições 

clínicas ali previstas. 

 

§ 2º. As servidoras gestantes deverão 

apresentar à chefia imediata ou à 

Diretoria de Recursos Humanos, ou órgão 

equivalente, laudo médico, ou exame 

(ultrassonografia, por exemplo) que 

comprove a gestação. 

 

§ 3º. As servidoras lactantes, por fazerem 

jus à licença prevista no art. 96, da Lei nº 

2295/2018, estão dispensadas de 

apresentar documentos adicionais, 

devendo retornar às atividades 

presenciais após os 180 (cento e oitenta) 

dias de concessão do benefício. 

 

Art. 7º. O servidor público tecnicamente 

enquadrado como integrante do Grupo de 

Risco Clínico para COVID-19 poderá, 

voluntariamente, solicitar o retorno às 

atividades presenciais, mediante 

preenchimento e assinatura do Termo de 

Responsabilidade constante do Anexo 

Único deste Decreto e laudo médico 

atualizado, atestando boas condições 

gerais de saúde. 

 

Art. 8º. Para os fins deste Decreto, 

considera-se trabalho remoto, o trabalho 

prestado remotamente por servidor 

público ocupante de cargo efetivo ou em 

comissão, com a utilização de recursos 

tecnológicos, fora das dependências 

físicas do órgão ou da entidade de sua 

lotação, e cuja atividade, não constituindo 

por sua natureza trabalho externo, possa 

ter seus resultados efetivamente 

mensuráveis, com efeitos jurídicos 

equiparados àqueles da atuação 

presencial, nos termos deste Decreto. 

Parágrafo Único. A chefia imediata 

estabelecerá as atividades a serem 

exercidas no sistema de trabalho remoto, 

com a indicação dos prazos de execução 

e o acompanhamento das entregas. 

 

Art. 9º. Para as atividades que, em razão 

de sua natureza, proporcionem 

compartilhamento de espaços restritos, ou 

dificultem o distanciamento, poderão ser 

adotadas pela chefia imediata escalas de 

revezamento, de maneira a reduzir a 

exposição dos servidores ao contágio, 

podendo-se, excepcionalmente durante a 

vigência da Situação de Emergência em 

Saúde Pública, reduzir a jornada de 

trabalho, sem prejuízo dos vencimentos, 

sendo considerada como completa a 

jornada, mediante cumprimento integral 

das tarefas determinadas. 

Parágrafo Único. Aplica-se o disposto no 

caput para as atividades fiscalizatórias e 

serviços essenciais, em caso de 

determinações futuras relacionadas a 

regressão de onda no Plano Minas 

Consciente, ou Lock Down. 

 

Art. 10. Qualquer servidor público e/ou 

prestador de serviços do Município de 

Carandaí-MG que apresentar febre e/ou 

sintomas respiratórios (tose seca, dor de 

garganta, cefaleia e prostração, 

dificuldade para respirar e batimento das 

asas nasais) e que tenha, 

comprovadamente, retornado de viagem 

internacional ou capitais brasileiras nos 

últimos 10 (dez) dias, deverá permanecer 

em casa, comunicar à chefia imediata e 

aguardar orientações.  

 

Art. 11. Podem ser editadas normas 

complementares necessárias ao 

cumprimento deste Decreto e destinadas 

ao atendimento do interesse público. 

 

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na 

data sua publicação. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

Paço Municipal Presidente Tancredo 

Neves, 08 de janeiro de 2021. 

 

Washington Luis Gravina Teixeira                                

Justino Martins Neto 

          Prefeito Municipal                                               

Secretário de Administração 

Publicado no Saguão de Entrada do Paço 

Municipal Presidente Tancredo Neves, em 

mesmo dia, mês e ano de sua data. 

Carandaí, 08 de janeiro de 

2021________________  Justino Martins 

Neto – Secretário de Administração. 

 

ANEXO ÚNICO  

TERMO DE 

RESPONSABILIDADE 

O servidor 

___________________________

_________________________, 

ocupante do cargo de 

___________________________

________________ infra-

assinado, apresentou atestado 

médico informando que 

apresenta boas condições gerais 

de saúde e, apesar de integrar o 

grupo de risco para a COVID-19, 

desiste da opção pelo trabalho 

remoto, ou afastamento 

remunerado. O mesmo está 

ciente de que seu retorno às 

atividades laborais presenciais 

dá-se por livre e espontânea 

manifestação de vontade, através 

do requerimento datado de 

________/________/________, 

sob o nº ______________, e em 

conformidade com o atestado 

médico apresentado. 

 

 

Carandaí, _____ de 

____________ de 2021. 

 

 

Assinatura do 

Servidor:___________________

__________________. 

Matrícula:______________. 

 
 
 

PORTARIA Nº 015/2021 
 

CONCEDE FÉRIAS-PRÊMIO 
 
 

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 requerimento de férias-
prêmio do servidor Márcio Adelmo 
Guimarães, protocolado em 20.10.2020, 
sob o nº 3614; 
CONSIDERANDO que o requerente faz 
jus ao requerido. 
 
 

RESOLVE 

 
 
Art. 1º. Conceder férias-prêmio ao 
servidor Márcio Adelmo Guimarães, 
ocupante do cargo de Dentista 
Remanescente I, no período de 
11.01.2021 a 09.02.2021. 
 
 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.  
 

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

 
Paço Municipal Presidente Tancredo 

Neves, 08 de janeiro de 2021. 
 
 
 

Washington Luis Gravina Teixeira 
         Prefeito Municipal 

 
 
 

Justino Martins Neto 
Secretário de Administração 
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PORTARIA Nº 016/2021 
 

CONCEDE FÉRIAS-PRÊMIO 
 
 

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 requerimento de férias-
prêmio do servidor Márcio Adelmo 
Guimarães, protocolado em 20.10.2020, 
sob o nº 3616; 
CONSIDERANDO que o requerente faz 
jus ao requerido. 

RESOLVE 

 
Art. 1º. Conceder férias-prêmio ao 
servidor Márcio Adelmo Guimarães, 
ocupante do cargo de Dentista 
Remanescente III, no período de 
07.01.2021 a 05.02.2021. 
 
 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 

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

 
Paço Municipal Presidente Tancredo 

Neves, 08 de janeiro de 2021. 
 
 
 

Washington Luis Gravina Teixeira 
         Prefeito Municipal 

 
 
 

Justino Martins Neto 
Secretário de Administração 

 
 
 

PORTARIA Nº 017/2021 

 

CONCEDE FÉRIAS A 

SERVIDORES 

 

O Prefeito Municipal de Carandaí – MG, 

no uso de suas atribuições e permissões 

legais, conferidas pelo artigo 74 da Lei 

Orgânica Municipal, e; 

CONSIDERANDO requerimentos dos 

servidores; 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º. Conceder férias aos servidores 

conforme discriminado abaixo: 

 

Período de 01/01/2021 a 30/01/2021 

- José Carlos Pereira (10.05.2019 a 

10.05.2020) 

- Priscilla Daiana Faria Rosa (09.05.2019 

a 09.05.2020) 

 

Período de 04/01/2021 a 02/02/2021 

- Kamila Yngrid Andrade Brito (04.04.2019 

a 04.04.2020) 

- Rocélia Aparecida Costa 

Manulli (01.11.2018 a 01.11.2019) 

 

Período de 11/01/2021 a 09/02/2021 

- Maryane Cristina Mendes Vale 

Amaral (23.05.2019 a 23.05.2020) 
 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na 

data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a 01.01.2021. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE. 

 

Paço Municipal Presidente Tancredo 

Neves, 08 de janeiro de 2021. 

 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Justino Martins Neto 

Secretário de Administração 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 018/2021 
 
 

CONCEDE LICENÇA 
MATERNIDADE 

 
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 requerimento da 
servidora Ana Cláudia Neves Santos, 
protocolado em 07.01.2021, sob o nº 
4580; 
   

RESOLVE 
 

Art. 1º. Conceder licença maternidade à 
servidora Ana Cláudia Neves Santos, 
ocupante do cargo de Educador Físico - 
NASF, por 180 (cento e oitenta) dias, do 
período de 29.12.2020 a 26.06.2021. 
 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 29.12.2020. 
 
 

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

 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo 
Neves, 08 de janeiro de 2021. 

 
 

 
Washington Luis Gravina Teixeira 

Prefeito Municipal 
 
 
 

Justino Martins Neto 
Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 019/2021 
  
 

PRORROGA LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE 

 
A Prefeitura Municipal de Carandaí, 
por seu Prefeito Municipal, Sr. 
Washington Luis Gravina Teixeira, no 
uso das faculdades que lhe confere o 
art.74 da Lei Orgânica Municipal; 

CONSIDERANDO a Portaria 410-
2020 que concedeu licença para 
tratamento de saúde ao servidor 
Roni Mateus de Souza, ocupante do 
cargo de Operário, por um período 
de 13 (treze) dias, contados a partir 
de 01.10.2020, prorrogada até 
31.12.2020 através da Portaria nº 
441-2020; 
CONSIDERANDO comunicação de 
decisão da perícia realizada no 
servidor em 06.01.2021; 
 

RESOLVE 
 
Art. 1º. Prorrogar a licença para 
tratamento de saúde do servidor Roni 
Mateus de Sousa, ocupante do cargo de 
Operário, até 10.03.2021, devendo o 
mesmo realizar uma nova perícia após o 
término deste prazo. 
 
 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua Publicação, retroagindo seus 
efeitos a 31.12.2020. 
 

 
REGIST

RE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo 
Neves, 08 de janeiro de 2021. 

 
 

 
Washington Luis Gravina Teixeira 

Prefeito Municipal 
 
 
 

Justino Martins Neto 
Secretário de Administração 

 

 
 

PORTARIA Nº 020/2021 
  
 

PRORROGA LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE 

 
A Prefeitura Municipal de Carandaí, 
por seu Prefeito Municipal, Sr. 
Washington Luis Gravina Teixeira, no 
uso das faculdades que lhe confere o 
art.74 da Lei Orgânica Municipal; 
CONSIDERANDO a Portaria 464-
2020 que concedeu licença para 
tratamento de saúde ao servidor 
Sebastião Marcos Fernandes Costa, 
ocupante do cargo de Conservador 
de Estradas e Logradouros, por um 
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período de 90 (noventa) dias, 
contados a partir de 23.11.2020; 
CONSIDERANDO comunicação de 
decisão da perícia realizada no 
servidor em 06.01.2021; 
 

RESOLVE 

 
Art. 1º. Prorrogar a licença para 
tratamento de saúde do servidor 
Sebastião Marcos Fernandes Costa, 
ocupante do cargo de Conservador de 
Estradas e Logradouros, até 30.12.2021, 
devendo o mesmo realizar uma nova 
perícia após o término deste prazo. 
 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua Publicação, retroagindo seus 
efeitos a 07.12.2020. 
 

 
REGIST

RE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo 
Neves, 08 de janeiro de 2021. 

 
 

 
Washington Luis Gravina Teixeira 

Prefeito Municipal 
 
 
 

Justino Martins Neto 
Secretário de Administração 

 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

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 torna público abertura do 
Pregão Eletrônico nº 001/2021, Processo 
Administrativo n° 001/2021, Processo 
Licitatório n° 001/2021, cujo objeto é o 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual contratação de empresa para o 
fornecimento de materiais, equipamentos 
e insumos médico-hospitalares, conforme 
especificações constantes do Termo de 
Referência, Anexo I. O mesmo ocorrerá 
no site https://bllcompras.com com início 
do recebimento das propostas: às 
08h00mim do dia 11/01/2021. Término do 
recebimento das propostas: às 08h00mim 
do dia 21/01/2021. Início da sessão de 
disputa de preços: às 09h00mim do dia 
21/01/2021, horário de Brasília. Para 
retirar o Edital e informações: site 
www.carandai.mg.gov.br ou pelo e-mail: 
compras@carandai.mg.gov.br. Gustavo 
Franco dos Santos – Pregoeiro Oficial – 
Portaria 006/2021. 

AVISO DE LICITAÇÃO  

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 torna público abertura do 
Pregão Presencial nº 002/2021, Processo 

Administrativo n° 002/2021, Processo 
Licitatório n° 002/2021, cujo objeto é o 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual contratação de empresa para o 
fornecimento de material de construção, 
conforme especificações constantes do 
Termo de Referência, Anexo I. A Sessão 
ocorrerá na Prefeitura Municipal de 
Carandaí, dia 21 de janeiro de 2021 às 
15h00min. Para retirar o Edital e 
informações: site www.carandai.mg.gov.br 
ou pelo e-mail: 
compras@carandai.mg.gov.br. Gustavo 
Franco dos Santos – Pregoeiro Oficial – 
Portaria 006/2021. 

AVISO DE LICITAÇÃO  

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 torna público abertura do 
Pregão Presencial nº 003/2021, Processo 
Administrativo n° 003/2021, Processo 
Licitatório n° 003/2021, cujo objeto é o 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual contratação de empresa para o 
fornecimento de madeiras, conforme 
especificações constantes do Termo de 
Referência, Anexo I. A Sessão ocorrerá 
na Prefeitura Municipal de Carandaí, dia 
22 de janeiro de 2021 às 15h00min. Para 
retirar o Edital e informações: site 
www.carandai.mg.gov.br ou pelo e-mail: 
compras@carandai.mg.gov.br. Gustavo 
Franco dos Santos – Pregoeiro Oficial – 
Portaria 006/2021. 
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