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Prefeito, vice-prefeito e vereadores são 
empossados para mandato 2021-2024

Nas escadarias do Paço Municipal, José Henriques discursa pela primeira vez aos cataguasenses, já como chefe do executivo

Foram empossados na 
manhã do dia 1º de 
janeiro o novo pre-

feito de Cataguases, José Hen-
riques, o vice-prefeito Marco 
Aurélio Andrade Gonçalves e 
os vereadores que comporão a 
Câmara Municipal para a nova 
legislatura. A cerimônia de 
posse  aconteceu no salão de 
reuniões da Câmara Municipal, 
quando também foi escolhida 
por votação a nova mesa dire-
tora do legislativo, que passa a 
ser presidida pelo vereador Fe-
lipe Ramos. A transmissão de 
cargo foi realizada em seguida, 
quando José Henriques e Mar-
co Andrade receberam e assi-
naram documentos entregues 
por representantes da gestão 
anterior. 

Empossado e alçado ao cargo 
de prefeito, ele fez questão de 
falar com as pessoas presentes 
à cerimônia, bem como com 
aquelas que assistiam ao evento 
em lives transmitidas nas redes 
sociais. Nas escadarias do Paço 
Municipal, o orador oficial da 
solenidade, o ex-prefeito Tarcí-
sio Filho, que é irmão de José 
Henriques e atualmente ocupa 
o cargo de procurador da Repú-

blica, ressaltou que “o respei-
to volta a subir as escadas do 
Paço”, afirmando que a cidade 
que, segundo ele, encontrava-
-se na escuridão, voltará a vi-
venciar a “clara luz do meio 
dia”. 

O deputado estadual Fernan-
do Pacheco falou de sua amiza-
de e afinidade com José Henri-
ques e afirmou que fará ainda 
mais por Cataguases. Também 
discursou o vice-prefeito Mar-
co Andrade, reforçando que o 
novo governo vai privilegiar a 
igualdade de direitos das pes-
soas. O prefeito José Henriques 
pregou a união em sua fala, 
para a construção de uma nova 
Cataguases. "Não pretendo 
governar sozinho e esse é um 
momento que pede, mais do 
que nunca, união. Um bom ad-
ministrador não se isola e não 
se deixa abandonar à própria 
sorte. Dito isso, confio nas pes-
soas que escolhi até agora para 
caminhar a meu lado ao longo 
dessa empreitada assim como 
naquelas que já fazem parte do 
quadro de funcionários da Pre-
feitura para juntos atendermos 
exclusivamente aos anseios de 
nossa população", discursou. ■

José Henriques completou 
40 anos no dia 2 de janeiro. 
Cataguasense, é filho de Ma-
ria Cristina e do advogado, 
ex-prefeito, ex-deputado e 
ex-secretário de estado Tar-

císio Henriques. Casado com 
Gabriela e pai de Tarcísio 
Neto, é formado em Direito 
pela faculdade Milton Cam-
pos, pós-graduado em Direi-
to Civil e Processo Civil pela 
Universidade Castelo Bran-
co e em Direito do Trabalho 
pela PUC Minas. Há 13 anos 
atua como advogado, tendo 
desempenhado o cargo de 
procurador da Câmara Mu-
nicipal e de conselheiro Ético 
da OAB Cataguases. Desde 
2016 é presidente do MDB 
Cataguases, partido pelo qual 
foi eleito.
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ATO 01/2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNI-

CIPAL DE CATAGUASES, ESTADO DE 
MINAS GERAIS, NO USO DE SUAS ATRI-
BUIÇÕES LEGAIS e, 

CONSIDERANDO a classificação pela 
Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 
de março de 2020, como pandemia do Novo 
Coronavírus;

CONSIDERANDO o Decreto de Reconhe-
cimento do Estado de Calamidade Pública em 
âmbito federal;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 
47.891 de 20 de março de 2020, que reconhe-
ce o estado de calamidade pública decorrente 
da pandemia causada pelo agente Coronavírus 
(COVID-19);

CONSIDERANDO a Portaria Federal n° 
454, de 20 de março de 2020, que declara, em 
todo o território nacional o estado de transmis-
são comunitária do coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO o Decreto Munici-
pal nº 5.202-E, de 22 de março de 2020, que 
dispõe sobre novas medidas para o enfrenta-
mento da emergência de saúde pública decor-
rente do COVID-19, e Decretos 5.201/2020, 
5.202/2020, 5.202A/2020, 5.202B/2020, 
5.202C/2020, 5.202D/2020, 5.202E/2020, 
5.202F/2020 , 5.202G/2020, 5.202H/2020, 
5.202I/2020, 5.202J, 5.202K,5.202L, 5202M, 
5202N, 5202O, 5202P, 5202Q, 5202R, 5202S, 
5202T e 5.348/2021 no Município de Ca-
taguases, que proibiu o funcionamento de 
estabelecimentos comerciais, autorizando o 
funcionamento apenas de estabelecimentos 
considerados como serviços essenciais, além 
de suspender as atividades com potencial aglo-
meração e circulação de pessoas em bens de 
domínio público;

CONSIDERANDO que a situação deman-
da o emprego urgente de medidas de preven-
ção, controle e contenção de riscos, danos e 
agravos à saúde pública, a fim de evitar a aglo-
meração de pessoas, e, consequentemente, a 
disseminação da doença;  

CONSIDERANDO a necessidade de me-
didas complementares ao combate do novo 
Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO  que a Câmara Muni-
cipal encontra-se em Recesso Legislativo no 
mês de janeiro;

RESOLVE:
O Setor de Identidade (CAC) funcionará  

de segunda a sexta-feira no horário de 08 às 
16 horas.

Os demais Setores da Câmara Municipal 
funcionarão internamente no período de se-
gunda a sexta-feira, no horário de 08 às 16 
horas.

Os servidores, bem como os Vereadores 
desta Casa Legislativa poderão ser convoca-
dos em caráter extraordinário, se necessário.

As medidas previstas neste Ato  poderão 
ser reavaliadas a qualquer momento e tem sua 
vigência de 05 de janeiro a 11 de janeiro de 
2021.

Publique-se. Cumpra-se. 
Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2021.

Vereador FELIPE  RAMOS VILAS DE SOUZA
Presidente

PORTARIA Nº 01/2021
 NOMEIA PROCURADOR GERAL DO 

LEGISLATIVO
O Presidente da Câmara Municipal de Ca-

taguases, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o Artigo 25, VII, a do Regimento 
Interno desta Casa,

RESOLVE:
Art. 1º.- Fica nomeado PROCURADOR 

GERAL DO LEGISLATIVO, cargo criado 
pela Lei n° 3.245/2003, com suas alterações 
posteriores, o Doutor JOSÉ RICARDO DA 
SILVA, inscrito na OAB/MG sob o nº 138.352.

Art. 2º.- Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, com seus efeitos a par-
tir de 04 de janeiro de 2021.

Gabinete da Presidência, em 04 de janeiro 
de 2021

Vereador FELIPE   RAMOS VILAS DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal de 

Cataguases

PORTARIA Nº 02/2021
 NOMEIA COORDENADORA DO LE-

GISLATIVO
O Presidente da Câmara Municipal de Ca-

taguases, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o Artigo 25, VII, a do Regimento 
Interno desta Casa,

RESOLVE:
Art. 1º.- Fica nomeada COORDENADO-

RA DO LEGISLATIVO, cargo criado pela 
Lei n° 3.245/2003, com suas alterações pos-
teriores, a Senhora OCILENI ROSA DE AL-
MEIDA.

Art. 2º.- Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, com seus efeitos a par-
tir de 04 de janeiro de 2021.

Gabinete da Presidência, em 04 de janeiro 
de 2021

Vereador FELIPE RAMOS VILAS DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal 

de Cataguases

PORTARIA Nº 03/2021
 NOMEIA CHEFE DE SECRETARIA DE 

GABINETE
O Presidente da Câmara Municipal de Ca-

taguases, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o Artigo 25, VII, a do Regimento 
Interno desta Casa,

RESOLVE:
Art. 1º.- Fica nomeada CHEFE DE SE-

CRETARIA DE GABINETE, cargo criado 
pela Lei n° 3.764, de 19 de agosto de 2009, 
com suas alterações posteriores, a Senhora 
CARLA TEIXEIRA SIMÕES.

Art. 2º.- Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, com seus efeitos a par-
tir de 04 de janeiro de 2021.

Gabinete da Presidência, em 04 de janeiro 
de 2021

Vereador FELIPE RAMOS VILAS DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal de 

Cataguases

PORTARIA Nº 04/2021
 NOMEIA ASSESSORA PARLAMEN-

TAR NÍVEL II
O Presidente da Câmara Municipal de Ca-

taguases, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o Artigo 25, VII, a do Regimento 
Interno desta Casa,

RESOLVE:
Art. 1º.- Fica nomeada ASSESSORA PAR-

LAMENTAR NÍVEL II, cargo criado pela Lei 
n° 3.764/2009, com suas alterações posterio-
res, IZABELLA VECCHI VIEIRA.

Art. 2º.- Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, com seus efeitos a par-
tir de 04 de janeiro de 2020

Gabinete da Presidência, em 04 de janeiro 
de 2020.

Vereador  FELIPE RAMOS VILAS DE SOUZA

Presidente da Câmara Municipal de
 Cataguases

PORTARIA Nº 05/2021
 NOMEIA ASSESSORA PARLAMEN-

TAR NÍVEL I
O Presidente da Câmara Municipal de Ca-

taguases, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o Artigo 25, VII, a do Regimento 
Interno desta Casa,

RESOLVE:
Art. 1º.- Fica nomeada ASSESSORA PAR-

LAMENTAR NÍVEL I, cargo criado pela Lei 
n° 3.764/2009, com suas alterações posterio-
res, ALINE FERREIRA DA SILVA.

Art. 2º.- Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, com seus efeitos a par-
tir de 04 de janeiro de 2021.

Gabinete da Presidência, em 04 de janeiro 
de 2021

Vereador FELIPE RAMOS VILAS DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal de

 Cataguases

PORTARIA Nº 06/2021
 NOMEIA ASSESSOR  PARLAMENTAR 

NÍVEL I
O Presidente da Câmara Municipal de Ca-

taguases, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o Artigo 25, VII, a do Regimento 
Interno desta Casa,

RESOLVE:
Art. 1º.- Fica nomeado ASSESSOR PAR-

LAMENTAR NÍVEL I, cargo criado pela Lei 
n° 3.764/2009, com suas alterações posterio-
res, LUIZ CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA .

Art. 2º.- Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, com seus efeitos a par-
tir de 04 de janeiro de 2021.

Gabinete da Presidência, em 04 de janeiro 
de 2021

Vereador FELIPE RAMOS VILAS DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal 

de Cataguases

PORTARIA Nº 07/2021
 NOMEIA ASSESSOR  PARLAMENTAR 

NÍVEL II
O Presidente da Câmara Municipal de Ca-

taguases, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o Artigo 25, VII, a do Regimento 
Interno desta Casa,

RESOLVE:
Art. 1º.- Fica nomeado ASSESSOR PAR-

LAMENTAR NÍVEL II, cargo criado pela Lei 
n° 3.764/2009, com suas alterações posterio-
res, FELIPE DE PAULA TEIXEIRA .

Art. 2º.- Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, com seus efeitos a par-
tir de 04 de janeiro de 2021.

Gabinete da Presidência, em 04 de janeiro 
de 2021

Vereador FELIPE RAMOS VILAS DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal 

de  Cataguases

PORTARIA Nº 08/2021
 NOMEIA ASSESSORA  PARLAMEN-

TAR NÍVEL I
O Presidente da Câmara Municipal de Ca-

taguases, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o Artigo 25, VII, a do Regimento 
Interno desta Casa,

RESOLVE:
Art. 1º.- Fica nomeada ASSESSORA PAR-

LAMENTAR NÍVEL I, cargo criado pela Lei 
n° 3.764/2009, com suas alterações posterio-
res,  MARIA IMACULADA JUSTO VITAL.

Art. 2º.- Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, com seus efeitos a par-
tir de 04 de janeiro de 2021.

Gabinete da Presidência, em 04 de janeiro 
de 2021

Vereador FELIPE RAMOS VILAS DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal 

de  Cataguases

PORTARIA Nº 09/2021
 NOMEIA ASSESSORA  PARLAMEN-

TAR NÍVEL I
O Presidente da Câmara Municipal de Ca-

taguases, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o Artigo 25, VII, a do Regimento 
Interno desta Casa,

RESOLVE:
Art. 1º.- Fica nomeada ASSESSORA PAR-

LAMENTAR NÍVEL I, cargo criado pela Lei 
n° 3.764/2009, com suas alterações posterio-
res,  LETÍCIA COSTA DA CRUZ.

Art. 2º.- Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, com seus efeitos a par-
tir de 04 de janeiro de 2021.

Gabinete da Presidência, em 04 de janeiro 
de 2021

Vereador FELIPE RAMOS VILAS DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal

 de Cataguases

PORTARIA Nº 10/2021
 NOMEIA ASSESSORA  PARLAMEN-

TAR NÍVEL I
O Presidente da Câmara Municipal de Ca-

taguases, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o Artigo 25, VII, a do Regimento 
Interno desta Casa,

RESOLVE:
Art. 1º.- Fica nomeada ASSESSORA PAR-

LAMENTAR NÍVEL I, cargo criado pela Lei 
n° 3.764/2009, com suas alterações posterio-
res,  FLÁVIA ROSA DA SILVA.

Art. 2º.- Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, com seus efeitos a par-
tir de 04 de janeiro de 2021.

Gabinete da Presidência, em 04 de janeiro 
de 2021

Vereador FELIPE RAMOS VILAS DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal 

de  Cataguases

PORTARIA Nº 11/2021
 NOMEIA ASSESSORA  PARLAMEN-

TAR NÍVEL III
O Presidente da Câmara Municipal de Ca-

taguases, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o Artigo 25, VII, a do Regimento 
Interno desta Casa,

RESOLVE:
Art. 1º.- Fica nomeada ASSESSORA PAR-

LAMENTAR NÍVEL III, cargo criado pela 
Lei n° 3.764/2009, com suas alterações poste-
riores,  PATRICIA TOBIAS SANTOS.

Art. 2º.- Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, com seus efeitos a par-
tir de 04 de janeiro de 2021.

Gabinete da Presidência, em 04 de janeiro 
de 2021

Vereador FELIPE RAMOS VILAS DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal 

de  Cataguases
              
PORTARIA Nº 12/2021
 NOMEIA ASSESSOR  PARLAMENTAR 

NÍVEL I
O Presidente da Câmara Municipal de Ca-

taguases, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o Artigo 25, VII, a do Regimento 
Interno desta Casa,

RESOLVE:
Art. 1º.- Fica nomeado ASSESSOR PAR-

LAMENTAR NÍVEL I, cargo criado pela Lei 
n° 3.764/2009, com suas alterações posterio-
res,  WALACE JOEL DE OLIVEIRA.

Art. 2º.- Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, com seus efeitos a par-
tir de 04 de janeiro de 2021.

Gabinete da Presidência, em 04 de janeiro 
de 2021

Vereador FELIPE RAMOS VILAS DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal 

de  Cataguases

PORTARIA Nº 14/2021
 NOMEIA ASSESSORA PARLAMEN-

TAR NÍVEL I
O Presidente da Câmara Municipal de Ca-

taguases, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o Artigo 25, VII, a do Regimento 
Interno desta Casa,

RESOLVE:
Art. 1º.- Fica nomeada ASSESSORA PAR-

LAMENTAR NÍVEL I, cargo criado pela Lei 
n° 3.764/2009, com suas alterações posterio-
res, LAIS VIEIRA RAMALHO.

Art. 2º.- Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, com seus efeitos a par-
tir de 04 de janeiro de 2021.

Gabinete da Presidência, em 04 de janeiro 
de 2021

Vereador FELIPE RAMOS VILAS DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal 

de  Cataguases
     
PORTARIA Nº 15/2021
 NOMEIA  ASSESSORA DE PROJETOS 

ESPECIAIS
O Presidente da Câmara Municipal de Ca-

taguases, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o Artigo 25, VII, a do Regimento 
Interno desta Casa,

RESOLVE:
Art. 1º.- Fica nomeada ASSESSOR DE 

PROJETOS ESPECIAIS, cargo criado pela 
Lei n° 3.764/2009, com suas alterações pos-
teriores, BRUNA LOBO SIMÕES DE LIMA.

Art. 2º.- Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, com seus efeitos a par-
tir de 04 de janeiro de 2021.

Gabinete da Presidência, em 04 de janeiro 
de 2021

Vereador FELIPE RAMOS VILAS DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal 

de  Cataguases

PORTARIA Nº 16/2021
 NOMEIA  ASSESSORA DE PROJETOS 

ESPECIAIS
O Presidente da Câmara Municipal de Ca-

taguases, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o Artigo 25, VII, a do Regimento 
Interno desta Casa,

RESOLVE:
Art. 1º.- Fica nomeada ASSESSOR DE 

PROJETOS ESPECIAIS, cargo criado pela 
Lei n° 3.764/2009, com suas alterações pos-
teriores, MARISE ROCHA BUSTAMANTE 
MACHADO.

Art. 2º.- Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, com seus efeitos a par-
tir de 04 de janeiro de 2021.

Gabinete da Presidência, em 04 de janeiro 
de 2021

Vereador FELIPE RAMOS VILAS DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal 

de  Cataguases
PORTARIA Nº 17 /2019
 NOMEIA GERENTE DE GESTÃO DE 

PESSOAS
O Presidente da Câmara Municipal de Ca-

taguases, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o Artigo 25, VII, a do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Cataguases.

RESOLVE:
Art. 1º.- Fica nomeado, GERENTE DE 

GESTÃO DE PESSOAS , cargo criado pela 
lei nº 3.814/2010 com suas alterações pos-
teriores, a Senhora VILMARA ALVES DE 
AMORIM.

Art. 2º.- Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, com seus efeitos a par-
tir de 04 de janeiro de 2021

Gabinete da Presidência, em 04 de janeiro 
de 2021

Vereador FELIPE RAMOS VILAS DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal 

de  Cataguases

PORTARIA Nº 18/2021
 NOMEIA ASSESSOR  PARLAMENTAR 

NÍVEL I
O Presidente da Câmara Municipal de Ca-

taguases, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o Artigo 25, VII, a do Regimento 
Interno desta Casa,

RESOLVE:
Art. 1º.- Fica nomeado ASSESSOR PAR-

LAMENTAR NÍVEL I, cargo criado pela 
Lei n° 3.764/2009, com suas alterações pos-
teriores,  JOÃO BATISTA FERREIRA DE 
SIQUEIRA.

Art. 2º.- Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, com seus efeitos a par-
tir de 04 de janeiro de 2021.

Gabinete da Presidência, em 04 de janeiro 
de 2021

Vereador FELIPE RAMOS VILAS DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal 

de  Cataguases

PORTARIA Nº 19/2021
 NOMEIA  DIRETOR ADMINISTRATI-

VO
O Presidente da Câmara Municipal de Ca-

taguases, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o Artigo 25, VII, a do Regimento 
Interno desta Casa,

RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeado DIRETOR AD-

MINISTRATIVO, cargo criado pela Lei n° 
3.814/2010, com suas alterações posteriores, o 
Senhor Sirley Garcia Cardoso.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, com seus efeitos a par-
tir de 04 de janeiro de 2021.

Gabinete da Presidência, em 04 de janeiro 
de 2021

Vereador FELIPE RAMOS VILAS DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal 

de  Cataguases

PORTARIA Nº 20/2021
 NOMEIA  ENCARREGADO DE SERVI-

ÇOS GERAIS
O Presidente da Câmara Municipal de Ca-

taguases, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o Artigo 25, VII, a do Regimento 
Interno desta Casa,

RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeado Encarregado de 

Serviços Gerais, cargo criado pela Lei n° 
3.814/2010, com suas alterações posteriores, 
Gabriel Oliveira Goulart.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, com seus efeitos a par-
tir de 04 de janeiro de 2021.

Gabinete da Presidência, em 04 de janeiro 
de 2021

Vereador FELIPE RAMOS VILAS DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal 

de  Cataguases

PORTARIA Nº 21/2021
NOMEIA ASSESSORA PARLAMENTAR 

NÍVEL I
O Presidente da Câmara Municipal de Ca-

taguases, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o Artigo 25, VII, a do Regimento 
Interno desta Casa,

RESOLVE:
Art. 1º.- Fica nomeada ASSESSORA PAR-

LAMENTAR NÍVEL I, cargo criado pela Lei 
n° 3.764/2009, com suas alterações posterio-
res, CLAUDIA DE BRITO VILELA.

Art. 2º.- Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, com seus efeitos a par-
tir de 04 de janeiro de 2021.

Gabinete da Presidência, em 04 de janeiro 
de 2021

Vereador FELIPE RAMOS VILAS DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal  

de  Cataguases

PORTARIA Nº 22/2021
NOMEIA ASSESSOR PARLAMENTAR 

NÍVEL I
O Presidente da Câmara Municipal de Ca-

taguases, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o Artigo 25, VII, a do Regimento 
Interno desta Casa,

RESOLVE:
Art. 1º.- Fica nomeado ASSESSOR PAR-

LAMENTAR NÍVEL I, cargo criado pela Lei 
n° 3.764/2009, com suas alterações posterio-
res, JOSIEL MACHADO GARCIA.

Art. 2º.- Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, com seus efeitos a par-
tir de 04 de janeiro de 2021.

Gabinete da Presidência, em 04 de janeiro 
de 2021

Vereador FELIPE RAMOS VILAS DE 
SOUZA

Presidente da Câmara Municipal de Cata-
guases

PORTARIA Nº 23/2021
 NOMEIA  ENCARREGADA DE SERVI-

ÇOS DE LIMPEZA
O Presidente da Câmara Municipal de Ca-

taguases, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o Artigo 25, VII, a do Regimento 
Interno desta Casa,

RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeada Encarregada de 

Serviços de Limpeza, cargo criado pela Lei 
n° 3.814/2010, com suas alterações posterio-
res, WILLIMARA MAURICIO FERREIRA E 
FERREIRA.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, com seus efeitos a par-
tir de 04 de janeiro de 2021.

Gabinete da Presidência, em 04 de janeiro 
de 2021

Vereador FELIPE RAMOS VILAS DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal 

de  Cataguases

PORTARIA Nº 24/2021
 NOMEIA ASSESSOR  PARLAMENTAR 

NÍVEL I
O Presidente da Câmara Municipal de Ca-

taguases, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o Artigo 25, VII, a do Regimento 
Interno desta Casa,

RESOLVE:
Art. 1º.- Fica nomeado ASSESSOR PAR-

LAMENTAR NÍVEL I, cargo criado pela Lei 
n° 3.764/2009, com suas alterações posterio-
res, LEANDRO PINTO DE QUEIROZ.

Art. 2º.- Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, com seus efeitos a par-
tir de 04 de janeiro de 2021.

Gabinete da Presidência, em 04 de janeiro 
de 2021

Vereador FELIPE RAMOS VILAS DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal 

de  Cataguases

PORTARIA Nº 25/2021
 NOMEIA ASSESSOR PARLAMENTAR 

NÍVEL III
O Presidente da Câmara Municipal de Ca-

taguases, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o Artigo 25, VII, a do Regimento 
Interno desta Casa,

RESOLVE:
Art. 1º.- Fica nomeado ASSESSOR PAR-

LAMENTAR NÍVEL III, cargo criado pela 
Lei n° 3.764/2009, com suas alterações poste-
riores,  RAFAEL ARCHANGELO GUEDES

Art. 2º.- Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, com seus efeitos a par-
tir de 04 de janeiro de 2021.

Gabinete da Presidência, em 04 de janeiro 
de 2021

Vereador FELIPE RAMOS VILAS DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal 

de  Cataguases

      ATOS DO EXECUTIVO
Prefeito: José Henriques

DECRETO Nº   5.336/2021
JOSÉ INÁCIO PEIXOTO PARREI-

RAS HENRIQUES, Prefeito Municipal 
de Cataguases, no uso de suas atribui-
ções legais e na forma de sua competên-
cia privativa de que trata o inciso X do 
artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

DECRETA:
I - Fica nomeada a senhora EMÍLIA 

DE SOUSA MENTA, para responder 
pelo cargo de livre nomeação e exone-
ração de SECRETÁRIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO  da Prefeitura Municipal de 
Cataguases.

II – Este Decreto entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 04 de janeiro de 2021.

JOSÉ INÁCIO PEIXOTO PARREIRAS 
HENRIQUES 

Prefeito Municipal

DECRETO Nº   5.337/2021
JOSÉ INÁCIO PEIXOTO PARREI-

RAS HENRIQUES, Prefeito Municipal 
de Cataguases, no uso de suas atribui-
ções legais e na forma de sua competên-
cia privativa de que trata o inciso X do 
artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

DECRETA:
I - Fica nomeado o senhor HUMBER-

TO  HENRIQUES VALVERDE FILHO, 
para responder pelo cargo de livre nome-
ação e exoneração de CHEFE DE GA-
BINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

JOSÉ INÁCIO PEIXOTO PARREI-
RAS HENRIQUES, Prefeito Municipal 
de Cataguases, no uso de suas atribui-
ções legais e na forma de sua competên-
cia privativa de que trata o inciso X do 
artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

DECRETA:
I - Fica nomeado o senhor CARLOS 

HENRIQUES PIRES JÚNIOR, para 
responder pelo cargo de livre nomea-
ção e exoneração de SECRETÁRIO DE 
OBRAS  da Prefeitura Municipal de Ca-
taguases.

II – Este Decreto entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 04 de janeiro de 2021.

JOSÉ INÁCIO PEIXOTO PARREIRAS 
HENRIQUES 

Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

DECRETO Nº   5.344/2021
JOSÉ INÁCIO PEIXOTO PARREI-

RAS HENRIQUES, Prefeito Municipal 
de Cataguases, no uso de suas atribui-
ções legais e na forma de sua competên-
cia privativa de que trata o inciso X do 
artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

DECRETA:
I - Fica nomeada a senhora EMÍLIA 

DE SOUSA MENTA, sem prejuízo de 
suas atuais funções, para responder, in-
terinamente, pelo cargo de livre nomea-
ção e exoneração de SECRETÁRIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
da Prefeitura Municipal de Cataguases.

II – Este Decreto entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 04 de janeiro de 2021.

JOSÉ INÁCIO PEIXOTO PARREIRAS 
HENRIQUES 

Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

DECRETO Nº   5.345/2021
JOSÉ INÁCIO PEIXOTO PARREI-

RAS HENRIQUES, Prefeito Municipal 
de Cataguases, no uso de suas atribui-
ções legais e na forma de sua competên-
cia privativa de que trata o inciso X do 
artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

DECRETA:
I - Fica nomeada a senhora LUCI 

MARA GUEDES GONÇALVES, sem 
prejuízo de suas atuais funções, para res-
ponder, interinamente, pelo cargo de li-
vre nomeação e exoneração de SECRE-
TÁRIA DE ESPORTES  da Prefeitura 
Municipal de Cataguases.

II – Este Decreto entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 04 de janeiro de 2021.

JOSÉ INÁCIO PEIXOTO PARREIRAS 
HENRIQUES 

Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

DECRETO Nº   5.346/2021
JOSÉ INÁCIO PEIXOTO PARREI-

RAS HENRIQUES, Prefeito Municipal 
de Cataguases, no uso de suas atribui-
ções legais e na forma de sua competên-
cia privativa de que trata o inciso X do 
artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

DECRETA:
I - Fica nomeado o senhor DOU-

GLAS BARBOSA, para responder, sem 
prejuízo de suas atuais funções, interi-
namente, pelo cargo de livre nomeação 
e exoneração de SECRETÁRIO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
E GESTÃO INSTITUCIONAL   da Pre-
feitura Municipal de Cataguases.

II – Este Decreto entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 04 de janeiro de 2021.

JOSÉ INÁCIO PEIXOTO PARREIRAS 
HENRIQUES 

Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

DECRETO Nº   5.347/2021
JOSÉ INÁCIO PEIXOTO PARREI-

RAS HENRIQUES, Prefeito Municipal 
de Cataguases, no uso de suas atribui-
ções legais e na forma de sua competên-
cia privativa de que trata o inciso X do 
artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

DECRETA:
I - Fica nomeado o senhor CARLOS 

HENRIQUES PIRES JÚNIOR, sem 
prejuízo de suas atuais funções, para res-
ponder, interinamente, pelo cargo de li-
vre nomeação e exoneração de SECRE-
TÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS, da 
Prefeitura Municipal de Cataguases.

II – Este Decreto entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 04 de janeiro de 2021.

JOSÉ INÁCIO PEIXOTO PARREIRAS 
HENRIQUES 

Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

 DECRETO Nº. 5.348/2021
Dispõe sobre modificações em De-

cretos, conforme DELIBERAÇÃO DO 
COMITÊ COVID-19 MUNICIPAL, 
reunião de 21 de dezembro de 2020, re-
trocedendo à ONDA VERMELHA DO 
PROGRAMA MINAS CONSCIENTE, 
prorrogando todos os efeitos dos Decre-

DE CATAGUASES.
II – Este Decreto entra em vigor nesta 

data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 04 de janeiro de 2021.

JOSÉ INÁCIO PEIXOTO PARREIRAS 
HENRIQUES 

Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

DECRETO Nº   5.338/2021
JOSÉ INÁCIO PEIXOTO PARREI-

RAS HENRIQUES, Prefeito Municipal 
de Cataguases, no uso de suas atribui-
ções legais e na forma de sua competên-
cia privativa de que trata o inciso X do 
artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

DECRETA:
I - Fica nomeado o senhor MARCO 

AURÉLIO ANDRADE GONÇALVES, 
para responder pelo cargo de livre no-
meação e exoneração de SECRETÁRIO 
DE CULTURA E TURISMO da Prefei-
tura Municipal de Cataguases.

II – Este Decreto entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 04 de janeiro de 2021.

JOSÉ INÁCIO PEIXOTO PARREIRAS 
HENRIQUES 

Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

DECRETO Nº 5.339/2021
JOSÉ INÁCIO PEIXOTO PARREI-

RAS HENRIQUES, Prefeito Municipal 
de Cataguases, no uso de suas atribui-
ções legais e na forma de sua competên-
cia privativa de que trata o inciso X do 
artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

DECRETA:
I - Fica nomeado o senhor DOU-

GLAS BARBOSA, para responder pelo 
cargo de livre nomeação e exoneração de 
SECRETÁRIO DE FAZENDA  da Pre-
feitura Municipal de Cataguases.

II – Este Decreto entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 04 de janeiro de 2021.

JOSÉ INÁCIO PEIXOTO PARREIRAS 
HENRIQUES 

Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

DECRETO Nº   5.340/2021
JOSÉ INÁCIO PEIXOTO PARREI-

RAS HENRIQUES, Prefeito Municipal 
de Cataguases, no uso de suas atribui-
ções legais e na forma de sua competên-
cia privativa de que trata o inciso X do 
artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

DECRETA:
I - Fica nomeada a senhora LUCI 

MARA GUEDES GONÇALVES, para 
responder pelo cargo de livre nomea-
ção e exoneração de SECRETÁRIA DE 
EDUCAÇÃO  da Prefeitura Municipal 
de Cataguases.

II – Este Decreto entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 04 de janeiro de 2021.

JOSÉ INÁCIO PEIXOTO PARREIRAS 
HENRIQUES 

Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

DECRETO Nº   5.341/2021
JOSÉ INÁCIO PEIXOTO PARREI-

RAS HENRIQUES, Prefeito Municipal 
de Cataguases, no uso de suas atribui-
ções legais e na forma de sua competên-
cia privativa de que trata o inciso X do 
artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

DECRETA:
I - Fica nomeado o senhor RICARDO 

HENRIQUE CASTRO DE MATTOS, 
para responder pelo cargo de livre no-
meação e exoneração de SECRETÁRIO 
DE SAÚDE  da Prefeitura Municipal de 
Cataguases.

II – Este Decreto entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 04 de janeiro de 2021.

JOSÉ INÁCIO PEIXOTO PARREIRAS 
HENRIQUES 

Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

DECRETO Nº   5.342/2021
JOSÉ INÁCIO PEIXOTO PARREI-

RAS HENRIQUES, Prefeito Municipal 
de Cataguases, no uso de suas atribui-
ções legais e na forma de sua competên-
cia privativa de que trata o inciso X do 
artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

 DECRETA:
I - Fica nomeada a senhora ANA CA-

ROLINA ALMEIDA DAMASCENO, 
para responder pelo cargo de livre no-
meação e exoneração de SECRETÁRIA 
DE DESENVOLVIMENTO  SOCIAL  
da Prefeitura Municipal de Cataguases.

II – Este Decreto entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 04 de janeiro de 2021.

JOSÉ INÁCIO PEIXOTO PARREIRAS 
HENRIQUES 

Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

DECRETO Nº   5.343/2021
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tos anteriores e dá outras providências. 

José Henriques, Prefeito Municipal, 
no uso de suas atribuições, na forma de 
sua competência privativa de que trata o 
artigo 85 da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando: 

CONSIDERANDO a Declaração de 
Emergência em Saúde Pública de Im-
portância Internacional pela Organiza-
ção Mundial da Saúde, em 30 de janeiro 
de 2020, em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo Coronavírus (CO-
VID-19);

CONSIDERANDO a   SITUAÇÃO   
DE   EMERGÊNCIA   no   Município de 
Cataguases, especialmente com o agra-
vamento da situação em Saúde Pública;

CONSIDERANDO que o Congresso 
Nacional no dia 20/03/2020, reconhe-
ceu, no âmbito da União, o Estado de 
Calamidade Pública na esfera Federal;

CONSIDERANDO que a Assembleia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, 
no dia 26/03/2020, promulgou a Resolu-
ção nº 5.529 e reconheceu, até 31 de de-
zembro de 2020, o estado de calamidade 
pública decorrente da pandemia causada 
pelo Coronavírus, no âmbito do Estado 
de Minas Gerais;

CONSIDERANDO a adesão ao Mi-
nas Consciente e as DELIBERAÇÕES 
DO COMITÊ EXTRAORDINÁRIO 
COVID-19, expedidas pelo Estado de 
Minas Gerais;

CONSIDERANDO as deliberações 
do Comitê de enfrentamento ao CO-
VID19, Secretaria Municipal de Saúde;

DECRETA:
Art. 1º. Fica, o Município de Cata-

guases, classificado na “onda vermelha” 
– Serviços Essenciais do Programa Mi-
nas Consciente, conforme deliberação 
do Comitê Extraordinário Covid-19 do 
Estado de Minas Gerais.

Art. 2º. A progressão, ou regressão de 
fases se dará em observância à classifica-
ção/reclassificação das macrorregionais 
de saúde veiculadas nas deliberações do 
Comitê Extraordinário COVID-19 do 
Estado de Minas Gerais.

 Art. 3º. Fica autorizado o funciona-
mento das atividades econômicas inclu-
ídas apenas na “onda vermelha” do Pro-
grama Minas Consciente, instituído pelo 
Governo do Estado de Minas Gerais e 
cujas regras o Município aderiu, sendo 
condição para a manutenção das ativida-
des dos empreendimentos:

§ 1º. Estar ciente das condições e dire-
trizes do programa “Minas Consciente” 
para funcionamento de seu tipo de em-
preendimento e da obrigatoriedade na 
adoção tanto dos protocolos básicos para 
todos os estabelecimentos em funciona-
mento, bem como do protocolo especí-
fico da respectiva atividade previsto no 
programa disponíveis na página https://
www.mg.gov.br/minasconsciente/em-
presarios, as quais serão efetivamente 
fiscalizadas pelo Poder Executivo;

§ 2º. Adoção das demais medidas es-
tabelecidas nas normas de prevenção ao 
contágio e contenção da propagação de 
infecção viral relativa ao COVID-19;

§ 3º. Manter fixado na entrada do esta-
belecimento, de forma visível, a relação 
de procedimentos previstos no respecti-
vo protocolo aplicável ao seu segmento;

§ 4º. Visando dar efetividade às medi-
das de fiscalização necessárias, para me-
lhor atender às diretrizes deste Decreto e 
de todos os termos do Programa “Minas 
Consciente”, a alteração cadastral da 
Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE) junto à Prefeitura 
Municipal, para fins de emissão de al-
vará de funcionamento, será realizada 
mediante:

I - A apresentação de documento que 
comprove a alteração de atividade;

II - A avaliação pelo Município do 
novo cenário fático da pessoa jurídica, 
através de vistoria;

III - A verificação de que a nova ativi-
dade econômica é permitida na localida-
de de atuação da empresa;

IV - Verificação de que o objetivo da 
organização no contrato social do em-
preendimento está de acordo com a nova 
atividade;

 V - Apresentação do registro da al-
teração devidamente registrado na Junta 
Comercial e no órgão regulador da nova 
atividade;

VI - Comprovação da autorização de 
funcionamento emitida pelo Corpo de 
Bombeiros e a Vigilância Sanitária, se 
necessário;

V - Outros documentos solicitados 
pelo departamento competente.

Atividades permitidas.
Art. 4º Somente as atividades abaixo 

relacionadas poderão funcionar durante 
a Onda vermelha, em regra, funcionarão 
no horário de 08h00 às 19h00, de segun-
da a sexta-feira e de 08h00 às 12h00 aos 
sábados, exceto supermercados, merca-
dos, padarias, lojas de conveniências, 
farmácias e drogarias que funcionarão 
de 06h00 as 22h00, todos os dias, inclu-
sive aos domingos.

a) Supermercados, mercados  e pada-
rias;

b) Bares e Restaurantes lojas e comér-
cio em geral, exclusivamente no sistema 
delivery ou retirada no local;

c) Açougues, peixarias e hortigranjei-
ros;

d) Serviços ambulantes de alimenta-
ção;

e) Farmácias, drogarias;
f) Vigilância e segurança privada; 
g) Bancos, casas lotéricas e cooperati-

vas de créditos;
h) Serviços de reparos e manutenções;
i) Lojas de informática;
j) Construção civil e obras de infraes-

trutura;
k) Comércio de veículos, peças e 

acessórios automotores.
§ 1º. As atividades autorizadas serão 

definidas pelo CNAE principal constante 
nesta data.

§ 2º. As lojas comerciais poderão 
funcionar de 08h00 as 16h00 exclusi-
vamente para recebimento de boletos e 
pagamento de prestações, respeitadas as 
medidas de segurança aqui relacionadas.

§ 3º. Os estabelecimentos observarão 
rigorosamente a distância determinada 
entre clientes, especialmente a obedi-
ência de um cliente a cada 10m2 (dez 

metros quadrados). Fiscalização exclusi-
vamente por conta dos estabelecimentos

Art. 5º. As atividades relacionadas a 
prestação de serviços da saúde deverão 
atender as recomendações dos respecti-
vos conselhos de classe e ser realizada 
mediante prévio agendamento de pa-
cientes, vedada a ocorrência de aglome-
ração e assegurando o distanciamento 
social entre as pessoas;

Art. 6º. As redes bancária, pública e 
privada, estão obrigadas a atender ao 
público por, pelo menos 06 (seis) horas 
diárias, devendo comprovar sempre que 
solicitado pela Prefeitura, investimentos 
em propaganda para estímulo à utiliza-
ção de meios alternativos ao atendimen-
to presencial, a fim de evitar a aglomera-
ção de pessoas em suas agências;

§ 1º As instituições bancárias, loté-
ricas e os estabelecimentos autorizados 
conforme constantes deste decreto, serão 
exclusivamente responsáveis pela orga-
nização e controle das filas geradas para 
atendimento aos clientes, incluindo as 
filas externas, devendo ser demarcado 
o distanciamento de no mínimo 2 (dois) 
metros entre as pessoas, com fiscaliza-
ção e acompanhamento externo perma-
nente pelos seus próprios funcionários, 
sob pena de autuação da fiscalização 
municipal e aplicações das penalidades 
vigentes;

Art. 7º. Os bares, restaurantes e co-
mércio em geral, poderão atender apenas 
por meio do serviço de pronta entrega 
(retirada no local) ou entrega a domicí-
lio, não sendo admitida a entrada e per-
manência de clientes no interior dos es-
tabelecimentos, nem mesmo o consumo 
no local, devendo ainda ser observadas 
as normas e protocolos de segurança dis-
poníveis na página https://www.mg.gov.
br/minasconsciente.

 I - É obrigatório o uso de toucas, más-
caras e luvas, pelos funcionários ligados 
a atividades que envolvam a preparação 
e entrega de alimentos;

II - Que seja intensificada a atenção 
e o cuidado no cumprimento das boas 
práticas de manipulação de alimentos de 
acordo com a legislação em vigor, o que 
inclui higienização das mãos e antebra-
ços com água, sabonete líquido inodoro 
e agente antisséptico após a secagem das 
mãos em papel toalha;

III - Não ofereça alimentos e bebidas 
para degustação;

     IV - Proibida a entrada de quem 
não seja parte da equipe no local de 
manipulação dos alimentos, como por 
exemplo entregadores e outros.

Art. 8º. Fica proibida a comerciali-
zação de bebidas alcoólicas geladas em 
todo o território do Município.

Art. 9º. Os estabelecimentos comer-
ciais deverão remover quaisquer obstá-
culos, tais como papéis, lonas, jornais, 
cortinas provisórias, que impeçam a 
visibilidade e a atividade do trabalho 
da Fiscalização Municipal, sob pena de 
autuação.

Art. 10. Ficam proibidas as atividades 
das Feiras Livres do município.

Art. 11. Igrejas e templos religiosos só 
poderão funcionar através do sistema de 
lives com no máximo 07 (sete) pessoas 
por evento.

Art. 12. O Termo de Responsabilidade 
Sanitária deverá ser firmado pelos esta-
belecimentos em atividade no âmbito do 
Município de Cataguases e entregue à 
Fiscalização antes da abertura da ativi-
dade ou estabelecimento, onde constará 
a responsabilidade direta do empresário 
ou profissional com as normas neces-
sárias para manter seu estabelecimento 
aberto, tanto no trato com os clientes 
quanto nos cuidados e entrega de EPI 
aos funcionários, bem como adequação 
a todas as regras constantes no protocolo 
do Programa Minas Consciente.

Parágrafo Único. O termo de que trata 
o caput deste artigo tem caráter obriga-
tório, sendo condição para a abertura da 
atividade ou estabelecimento. Os estabe-
lecimentos comerciais e de serviços que 
assinarem o presente termo, declaram 
ciência:

I - Da necessidade de seguir o proto-
colo de saúde, que visam a redução de 
fluxos, contato e aglomeração de traba-
lhadores, implementando medidas de 
combate ao contágio pelo COVID- 19;

II - Da responsabilidade direta caso 
mantenham os funcionários do grupo de 
risco, com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos, portadores de doenças 
crônicas, tais como: diabetes, hiperten-
são, cardiopatias, doença respiratória, 
pacientes oncológicos e imunossuprimi-
dos, gestantes ou lactantes, na continui-
dade de seus trabalhos, cientes do risco 
de estarem expondo os incluídos neste 
grupo ao risco do convívio social;

III - Da responsabilidade de afastar 
imediatamente, em isolamento domici-
liar, pelo prazo mínimo de 14 (quatorze) 
dias, todos os empregados que apre-
sentem sintomas de contaminação pelo 
novo Coronavírus e comunicar imedia-
tamente à Secretaria Municipal de Saúde 
para que sejam tomadas as providências 
necessárias.

Art. 13. É obrigatório o uso de más-
caras no território do Município de 
Cataguases, sobretudo para ingresso e 
permanência em estabelecimento co-
mercial, industrial, prestador de serviço 
ou qualquer outra pessoa jurídica que 
estiver em funcionamento, pelo empre-
gador, funcionário, cliente, fornecedor e 
entregador, enquanto perdurar o Estado 
de Calamidade Pública declarado em ra-
zão da pandemia da COVID-19.

§ 1º. Entende-se como máscaras a co-
bertura com tecido que cubra a boca e 
o nariz de forma a conter partículas de 
saliva, evitando a transmissão do Coro-
navírus (COVID-19) e, se produzidas de 
forma caseira, deverão observar prefe-
rencialmente as orientações do Ministé-
rio da Saúde.

§2º. No transporte de passageiros co-
letivo ou individual, o motorista não po-
derá permitir a entrada de pessoa física 
sem o uso da máscara, sob pena de incor-
rer nas sanções previstas neste Decreto.

Art. 14. Compete a Comissão de 
Enfrentamento ao COVID-19 o acom-
panhamento contínuo das medidas de 
flexibilização, junto ao site do “Minas 

Consciente”, para monitorar seus efeitos 
sobre a curva de tendência de contami-
nação, com possibilidade de regressão 
em caso de cenários adversos.

 Art. 15. Os estabelecimentos que não 
aderirem ao Termo de Responsabilidade 
Sanitária, estarão proibidos de exercer 
suas atividades;

Art. 16.  Aqueles que descumprirem 
imposições desse Decreto e/ou exer-
cerem atividades não permitidas neste 
decreto, ficam estipuladas as seguintes 
penalidades:

  I - Advertência;
II - Multa no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais);
 III - Interdição, a ser aplicada aos es-

tabelecimentos que advertidos reincidam 
na infração, obstando ou dificultando a 
ação fiscalizatória das autoridades sani-
tárias;

Art. 17. Os estabelecimentos interdi-
tados ficarão com as atividades suspen-
sas por 07 (sete) dias, devendo nesse pe-
ríodo assinar termo de ajuste de conduta 
(TAC), comprometendo-se a adequar os 
trabalhos às normas sanitárias previstas 
nesse Decreto, sendo que as atividades 
só poderão retornar após a assinatura do 
TAC.

§1º. Em caso de reincidência, serão 
aplicados: 

I - Prazo de interdição e multa em do-
bro; e,

II - A cada nova reincidência, aplicar-
-se-á mais 50% (cinquenta por cento) do 
prazo anterior para interdição das ativi-
dades.

§2º. Considera-se reincidência a repe-
tição de infração aos dispositivos legais, 
pela mesma pessoa física ou jurídica, no 
período de vigência deste decreto.

Art. 18. A desobediência ou descum-
primento das medidas insertas neste 
Decreto poderá sujeitar, ainda, aos in-
fratores às sanções penais previstas no 
artigo 268 do Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
se o fato não constituir crime mais grave, 
conforme previsto no artigo 5º da Porta-
ria Interministerial nº 5, de 17 de março 
de 2020, do Governo Federal, que dis-
põe sobre a compulsoriedade das medi-
das de enfrentamento da emergência de 
saúde pública previstas na Lei Federal nº 
13.979, de 06 de fevereiro de 2020.

 Art. 19. Fica autorizada a Secretaria 
Municipal de Saúde a determinar a rea-
lização compulsória de exames médicos, 
testes laboratoriais, coleta de amostras 
clínicas, vacinações ou tratamentos mé-
dicos específicos, isolamento e quarente-
na compulsórios, observados os precei-
tos da Lei Federal 13.979/2020;

Parágrafo único - As medidas previs-
tas neste Decreto serão executadas com 
o apoio das Polícias Civil e Militar para 
fins de efetivação.

Art. 20. Para o enfrentamento do Co-
ronavírus, poderão ser requisitados bens 
e serviços de pessoas naturais e jurídi-
cas, hipótese em que será garantido o pa-
gamento posterior de indenização justa.

Art. 21. Fica proibido qualquer tipo 
de aglomeração, bem como o consumo 
de qualquer tipo de bebida alcoólica, nos 
recintos públicos de uso comum, tais 
como: Ruas, Praças, Avenidas e outros 
logradouros públicos no Município de 
Cataguases.

 Parágrafo único - A infração ao caput 
configura, em tese, a prática do delito 
previsto, no artigo 268 do Código Penal.

Art. 22. Os horários e itinerários dos 
ônibus das concessionárias de transporte 
coletivo urbano e distrital de passageiros 
no âmbito do Município de Cataguases, 
respeitarão e realizarão todos os horários 
normais, quais foram determinados pelo 
Município, atendendo a população nos 
dias de semana, fins de semana e feria-
dos.

§1º. Os ônibus das concessionárias 
de transporte coletivo urbano e distrital 
de passageiros no âmbito do Município 
de Cataguases, deverão circular com 
lotação máxima de 50% (cinquenta por 
cento) da capacidade de lotação de cada 
veículo.

§2º. As concessionárias de transporte 
coletivo urbano e distrital de passageiros 
no âmbito do Município de Cataguases 
deverão observar as seguintes práticas 
sanitárias:

I - Realização de limpeza minuciosa 
diária dos veículos e, a cada turno, das 
superfícies e pontos de contato com as 
mãos dos usuários, com utilização de 
produtos de assepsia que impeçam a 
propagação do vírus;

II - Higienização do sistema de ar 
condicionado, se houver;

III - Manutenção, quando possível, de 
janelas destravadas e abertas de modo a 
possibilitar a plena circulação do ar;

 IV - Praticar a instrução e a orienta-
ção dos seus empregados, em especial 
motoristas e cobradores, de modo a re-
forçar a importância e a necessidade de 
higiene e proteção.

Art. 23. O serviço de velório ficará 
limitado à duração máxima de 02 (duas) 
horas e no máximo 10 (dez) pessoas den-
tro das salas da capela mortuária e no ato 
do sepultamento.

§1º. Deve-se respeitar, preferencial-
mente, a distância de segurança indicada 
pelos órgãos técnicos de 2 (dois) metros 
entre as pessoas, bem como, na área ex-
terna da Capela Mortuária;

§2º. O sepultamento de pessoas sus-
peitas ou diagnosticadas com COVID/19 
deverão seguir o protocolo de realização 
e procedimentos conforme determina 
Ministério da Saúde.

Art. 24. Terminantemente proibidas 
festas, eventos públicos e privados de 
qualquer natureza, em locais fechados 
ou abertos.

Parágrafo Único. Os locais que permi-
tirem a realização de festas ou eventos 
sofrerão multa no valor de R$ 10.000,00 
(dez mil reais), sendo o dobro na reinci-
dência, multa que será aplicada ao pro-
prietário do local.

 Art. 25. Os serviços cartorários obe-
decerão aos regulamentos próprios expe-
didos pelo Poder Judiciário, não se sub-
metendo aos dispositivos desse Decreto.

Art. 26. Os estabelecimentos que 
estejam em atividade e que tenha caso 
confirmado de COVID-19 no seu qua-

dro de pessoal ficam sujeitos ao seguinte 
protocolo:

 I - Suspender provisoriamente a ati-
vidade, de forma imediata ao registro da 
testagem positiva, até apresentação de 
laudo de desinfecção local;

II - Entregar ao Setor Epidemiológico 
da Saúde o nome de todos os seus co-
laboradores, bem como termo de qua-
rentena, independe de confirmação dos 
colaboradores, os quais deverão aguar-
dar 14 (quatorze) dias para o retorno às 
atividades;

III - Custear para seus colaboradores o 
teste COVID-19;

IV - Para retorno às atividades, após 
a desinfecção, o empreendimento deverá 
apresentar os nomes dos colaboradores 
que ficarão responsáveis pelas ativida-
des comerciais até o final da quarentena 

 II - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Cataguases,

04 de janeiro de 2021. 
JOSÉ INÁCIO PEIXOTO PARREIRAS HENRIQUES

Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

  PORTARIA Nº 001/2021
JOSÉ INÁCIO PEIXOTO PARREIRAS HENRIQUES, Prefeito Municipal de Ca-

taguases, no uso de suas atribuições legais e na forma de sua competência privativa 
de que trata o inciso II do artigo 85, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CA-
TAGUASES,

RESOLVE:
 I - Ficam determinados que os dias de Feriado e de Ponto Facultativo nas repar-

tições públicas municipais no ano de 2021, sem prejuízo da prestação dos serviços 
considerados essenciais, serão os seguintes:

PORTARIA Nº   002/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor VINÍCIUS 

FRANZONI BARBOSA FERREIRA, 
para responder pelo cargo de livre nome-
ação e exoneração de ASSESSOR DE 
ASSUNTOS ESPECIAIS,  da Prefeitura 
Municipal de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   003/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor LUÍS AN-

TÔNIO PAIXÃO DE REZENDE, ma-
trícula nº 113131, ocupante do cargo de 
Técnico em Edificações, para responder 
pelo cargo de livre nomeação e exone-
ração de ASSESSOR DE PLANEJA-
MENTO,  da Prefeitura Municipal de 
Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   004/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora CLARICE 

DE OLIVEIRA LEITE MENDONÇA, 
matrícula nº 125067, ocupante do car-
go de Instrutor de Artes e Ofícios, para 
responder pelo cargo de livre nomeação 
e exoneração de COORDENADORA 
DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E 
CAD ÚNICO - Equivalente Coord. Téc-
nico III, lotada na Secretaria de Desen-
volvimento Social.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   005/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora ANA GE-

ÓRGIA MAIA SERRA E SILVA,  para 
responder pelo cargo de livre nomeação 
e exoneração de COORDENADOR 
TÉCNICO III, com lotação na Secretaria 
de Administração do Município de Ca-

taguases.
II – Esta Portaria entra em vigor nesta 

data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   006/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora FLÁVIA 

GODINHO DE OLIVEIRA RIBEIRO, 
matrícula nº 121789, ocupante do cargo 
de Secretária Escolar, para responder 
pelo cargo de livre nomeação e exone-
ração de COORDENADOR  EXECUTI-
VO DE RECURSOS HUMANOS, com 
lotação na Secretaria de Administração 
do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   007/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora ELIZA-

BETE OLIVEIRA ABRITA, matrícula 
nº 101931, ocupante do cargo de Oficial 
Administrativo, para responder pelo car-
go de livre nomeação e exoneração de 
COORDENADOR  EXECUTIVO, com 
lotação na Secretaria de Administração 
do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   008/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora MARIA 

ÂNGELA GIRARDI,  para responder 
pelo cargo de livre nomeação e exone-
ração de COORDENADOR EXECUTI-
VO, com lotação na Secretaria de Saúde 
do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   009/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor RODRI-

GO WEBSTER BARBOSA ESTEVES,  
para responder pelo cargo de livre no-
meação e exoneração de COORDE-
NADOR EXECUTIVO, com lotação 
na Procuradoria Geral do Município de 
Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   010/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora ELAINE 

FERRAZ RODRIGUES, matrícula nº 
53945, ocupante do cargo de Assistente 
Social, para responder pelo cargo de li-
vre nomeação e exoneração de COOR-
DENADOR  EXECUTIVO, com lota-
ção na Secretaria de Desenvolvimento 
Social do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   011/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora JOANA 

D’ARC DOS SANTOS MACHADO, 
matrícula nº 126403, ocupante do cargo 
de Técnico em Contabilidade, para res-
ponder pelo cargo de livre nomeação e 
exoneração de COORDENADOR  EXE-
CUTIVO, com lotação na Secretaria de 
Fazenda do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   012/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor ROGÉRIO 

GUIMARÃES COSTA CRUZ, matrí-
cula nº 107107, ocupante do cargo de 
Odontólogo, para responder pelo cargo 
de livre nomeação e exoneração de CO-
ORDENADOR EXECUTIVO,  com 
lotação na Secretaria de Saúde do Muni-
cípio de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   013/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora LUCIENE 

VARGAS REIS, matrícula nº 122157, 
ocupante do cargo de Agente Adminis-
trativo, para responder pelo cargo de 
livre nomeação e exoneração de COOR-
DENADOR  TÉCNICO III, com lotação 
na Secretaria de Fazenda do Município 
de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   014/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora CIN-

TIA RAQUEL GARCIA, matrícula nº 
149128, ocupante do cargo de Agente 
Administrativo, para responder pelo car-
go de livre nomeação e exoneração de 
COORDENADOR GERAL DE CON-
TROLE INTERNO - correspondente ao 
cargo de Coordenador de Apoio III, com 
lotação no Gabinete do Prefeito.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 

daqueles que foram afastados.
Art. 27. As medidas previstas nesse 

Decreto poderão ser reavaliadas a qual-
quer momento, em consonância com as 
diretrizes da Organização Mundial de 
Saúde, do Ministério da Saúde, da Se-
cretaria Estadual de Saúde.

Art. 28. Este Decreto entra em vigor 
na data de 04 de janeiro de 2021, surtin-
do seus efeitos até a data de 11 de janeiro 
de 2021, devendo ser publicado no site e 
no jornal oficial do município.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, 
CUMPRA-SE
 Gabinete do Prefeito, 04 de janeiro de 

2021.
JOSE HENRIQUES
 Prefeito Municipal

EMILIA DE SOUSA MENTA
Secretária de Administração
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PORTARIA Nº   015/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora AMAN-

DA SILVA DE SOUZA PENHA, ma-
trícula nº 154041, ocupante do cargo de 
Enfermeira, para responder pelo cargo 
de livre nomeação e exoneração de CO-
ORDENADOR TÉCNICO III, com lota-
ção na Secretaria de Saúde do Município 
de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   016/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora GLAU-

CIA BATISTA DE SOUZA, para res-
ponder pelo cargo de livre nomeação e 
exoneração de COORDENADORA DO 
PROGRAMA COORDENADORA DA 
PROTEÇÃO BÁSICA - Equivalente 
Coord. Técnico III, lotada na Secretaria 
de Desenvolvimento Social.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   017/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor FABRÍCIO 

ZULATO DOS SANTOS, para respon-
der pelo cargo de livre nomeação e exo-
neração de COORDENADOR TÉCNI-
CO III, lotado na CATRANS.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   018/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora SANDRA 

DA COSTA VIEIRA THEODORO, para 
responder pelo cargo de livre nomeação 
e exoneração de COORDENADOR DE 
APOIO III, com lotação na Secretaria de 
Educação do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   019/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor FELI-

PE DUTRA LADEIRA, matrícula nº 
150258, ocupante do cargo de Fiscal de 
Vigilância Ambiental, para responder 
pelo cargo de livre nomeação e exone-
ração de COORDENADOR DE APOIO 
III,  com lotação na Secretaria de Fazen-
da do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   020/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora NILYE 

FARIA DE OLIVEIRA, matrícula nº 
153957, ocupante do cargo de Conta-
dora, para responder pelo cargo de livre 
nomeação e exoneração de COORDE-
NADOR DE APOIO III,  com lotação na 
Secretaria de Fazenda do Município de 
Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   021/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor TIAGO 

RODRIGUES DE SOUZA REIS, ma-
trícula nº 153859, ocupante do cargo de 
Auxiliar Administrativo, para responder 
pelo cargo de livre nomeação e exone-
ração de COORDENADOR DE APOIO 
III,  com lotação na Secretaria de Fazen-
da do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   022/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor JOSÉ 

FRANCISCO FERREIRA RAULINO,  
para responder pelo cargo de livre no-
meação e exoneração de COORDENA-
DOR DE APOIO III,  com lotação na 
Secretaria de Saúde do Município de 
Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   023/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor FABRÍ-

CIO ANDRADE CRUZ, matrícula nº 
153858, ocupante do cargo de Oficial 
Administrativo, para responder pelo car-
go de livre nomeação e exoneração de 
COORDENADOR DE APOIO III - CO-
ORDENADOR DO CEMITÉRIO,  com 
lotação na Secretaria de Serviços Urba-
nos do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   024/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora THA-

MYRES REIS DE ASSIS, matrícula 
nº 153846, ocupante do cargo de Enge-
nheiro Agrônomo, para responder pelo 
cargo de livre nomeação e exoneração 
de COORDENADOR DE APOIO III - 
COORDENADOR OPERACIONAL 
AMBIENTAL E DE AGRICULTURA 
- AGRICULTURA ,  com lotação na Se-
cretaria de Meio Ambiente do Município 
de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   025/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor TIAGO 

VIANA GONÇALVES DOS SANTOS, 
matrícula nº 152161, ocupante do cargo 
de Fiscal de Vigilância Ambiental, para 
responder pelo cargo de livre nomea-
ção e exoneração de COORDENADOR 
DE APOIO III - COORDENADOR DE 
MEIO AMBIENTE E ATERRO SANI-
TÁRIO,  com lotação na Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente do Muni-
cípio de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   026/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor ANDRÉ 

DO CARMO PACHECO, matrícula nº 
120359, ocupante do cargo de Oficial 
Administrativo, para responder pelo car-
go de livre nomeação e exoneração de 
COORDENADOR DO CRAS - CEN-
TRO DE REFERÊNCIA DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL - EQUIVALENTE A 

COORDENADOR DE APOIO III,  com 
lotação na Secretaria de Desenvolvimen-
to Social do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   027/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora EDILAI-

NE DA SILVA MEDEIROS,  para res-
ponder pelo cargo de livre nomeação e 
exoneração de COORDENADOR DO 
CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EQUI-
VALENTE A COORDENADOR DE 
APOIO III,  com lotação na Secretaria 
de Desenvolvimento Social do Municí-
pio de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   028/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora JOELMA 

CRISTINA NEPOMUCENO,  para res-
ponder pelo cargo de livre nomeação e 
exoneração de COORDENADOR DO 
CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EQUI-
VALENTE A COORDENADOR DE 
APOIO III,  com lotação na Secretaria 
de Desenvolvimento Social do Municí-
pio de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   029/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora ELAINE 

CRISTINA DE OLIVEIRA,  para res-
ponder pelo cargo de livre nomeação e 
exoneração de COORDENADOR DO 
CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA 
ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL - EQUIVALENTE A COORDE-
NADOR DE APOIO III,  com lotação na 
Secretaria de Desenvolvimento Social 
do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   030/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor CELI 

MARCIO SILVA SANTOS, para res-
ponder pelo cargo de livre nomeação e 
exoneração de COORDENADOR TÉC-
NICO III, lotado na Secretaria de Desen-
volvimento Econômico e Gestão Institu-
cional do Município de Cataguases .

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   031/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor JOÃO 

MANOELINO DA SILVA BOLINA, 
matrícula nº 142760, ocupante do cargo 
de Coletor de Lixo, para responder pelo 
cargo de livre nomeação e exoneração de 
COORDENADOR DE APOIO I, com 
lotação na Secretaria de Administração 
do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   032/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-

buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora LUDMI-

LA DA SILVA LIMA, para responder 
pelo cargo de livre nomeação e exone-
ração de ASSESSOR ADMINISTRA-
TIVO I, com lotação na Secretaria de 
Desenvolvimento Social- Bolsa Família 
- do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   033/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora DIANA 

APARECIDA BARROS DE ARAÚJO 
matrícula nº 101656, ocupante do car-
go de Agente Administrativo, para res-
ponder pelo cargo de livre nomeação e 
exoneração de COORDENADOR DE 
APOIO I, com lotação na Secretaria de 
Administração do Município de Cata-
guases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   034/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora RENATA 

DOS SANTOS RODRIGUES, para res-
ponder pelo cargo de livre nomeação e 
exoneração de COORDENADOR DE 
APOIO I, com lotação na Secretaria de 
Administração do Município de Cata-
guases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   035/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora TEREZA 

RAQUEL DA SILVA E SILVA, matrí-
cula nº 127531, ocupante do cargo de 
Auxiliar Administrativo, para responder 
pelo cargo de livre nomeação e exone-
ração de COORDENADOR DE APOIO 
I, com lotação na Secretaria de Adminis-
tração do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   036/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora SUELAI-

NE APARECIDA BERNARDES LA-
CERDA, para responder pelo cargo de 
livre nomeação e exoneração de COOR-
DENADOR DE APOIO I, com lotação 
na Secretaria de Administração do Mu-
nicípio de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   037/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora CARLA 

DA ROCHA PATRÍCIO, matrícula nº 
153851, ocupante do cargo de Auxiliar 
Administrativo, para responder pelo car-
go de livre nomeação e exoneração de 
COORDENADOR DE APOIO I, com 
lotação na Secretaria de Desenvolvimen-
to Social do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   038/2021

JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-
cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor JULIANO 

CARVALHO FERREIRA, para res-
ponder pelo cargo de livre nomeação e 
exoneração de COORDENADOR DE 
APOIO I, com lotação na Secretaria de 
Cultura do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   039/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora SAN-

DREA HELENA VENTURINI, para 
responder pelo cargo de livre nomeação 
e exoneração de COORDENADOR DE 
APOIO I, com lotação na Secretaria de 
Educação do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   040/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora ROGERIA 

TOBIAS NORTE ROSA, matrícula nº 
114065, ocupante do cargo de Auxiliar 
de Serviços Gerais, para responder pelo 
cargo de livre nomeação e exoneração de 
COORDENADOR DE APOIO I, com 
lotação na Secretaria de Fazenda do Mu-
nicípio de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   041/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora GA-

BRIELA NAMORATO DA FONSECA 
MOURA, matrícula nº 127795, ocupante 
do cargo de Agente Administrativo, para 
responder pelo cargo de livre nomeação 
e exoneração de COORDENADOR DE 
APOIO I, com lotação na Secretaria de 
Fazenda do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   042/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora ANA CA-

ROLINA LIMA DE SOUZA, matrícula 
nº 154026, ocupante do cargo de Auxi-
liar Administrativo, para responder pelo 
cargo de livre nomeação e exoneração de 
COORDENADOR DE APOIO I, com 
lotação na Secretaria de Fazenda do Mu-
nicípio de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   043/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora JUNIA 

SILVEIRA BARBOSA, matrícula nº 
153892, ocupante do cargo de Agente 
Administrativo, para responder pelo car-
go de livre nomeação e exoneração de 
COORDENADOR DE APOIO I, com 
lotação no Gabinete do Prefeito do Mu-
nicípio de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   044/2021

JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-
cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado a senhor VALDI-

NEY TEIXEIRA SILVA, para responder 
pelo cargo de livre nomeação e exonera-
ção de COORDENADOR DE APOIO I, 
com lotação no Gabinete do Município 
de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   045/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor ADRIANO 

FERREIRA DE FREITAS, matrícula nº 
100080, ocupante do cargo de Gari, para 
responder pelo cargo de livre nomeação 
e exoneração de COORDENADOR DE 
APOIO I, com lotação na Secretaria de 
Obras do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   046/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora ALES-

SANDRA APARECIDA DE SOUZA, 
matrícula nº 154028, ocupante do cargo 
de Auxiliar Administrativo, para res-
ponder pelo cargo de livre nomeação e 
exoneração de COORDENADOR DE 
APOIO I, com lotação na Procuradoria 
do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   047/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor JOSE DO 

CARMO MOREIRA RAMOS, matrí-
cula nº 103799, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Oficina, para responder pelo 
cargo de livre nomeação e exoneração de 
COORDENADOR DE APOIO I, com 
lotação na Secretaria de Serviços Urba-
nos do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   048/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor COSME 

TADEU ALVES DA COSTA, matrícula 
nº 139521, ocupante do cargo de Agente 
de Controle a Endemias, para responder 
pelo cargo de livre nomeação e exonera-
ção de COORDENADOR DE APOIO I, 
com lotação na Secretaria de Saúde do 
Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   049/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora CAR-

MEM LUCIA PINTO, para responder 
pelo cargo de livre nomeação e exonera-
ção de COORDENADOR DE APOIO I 
– CASA DA CRIANÇA, com lotação na 
Secretaria de Desenvolvimento Social 
do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   050/2021
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JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora LUISA 

ALCANTARA FRANCO, para res-
ponder pelo cargo de livre nomeação e 
exoneração de COORDENADOR DE 
APOIO I – CASA DO ADOLESCEN-
TE, com lotação na Secretaria de De-
senvolvimento Social do Município de 
Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   051/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora DANIELY 

SILVA SOUZA VALENTIM, matrícula 
nº 149446, ocupante do cargo de Téc-
nico em Contabilidade, para responder 
pelo cargo de livre nomeação e exone-
ração de COORDENADOR DE APOIO 
II, com lotação na Secretaria de Admi-
nistração do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   052/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor MARCOS 

TADEU NOVAIS HORTENCIO, ma-
trícula nº 153823, ocupante do cargo de 
Suporte Técnico, para responder pelo 
cargo de livre nomeação e exoneração de 
COORDENADOR DE APOIO II, com 
lotação na Secretaria de Administração 
do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   053/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora GISELE 

DIAS TAGLIATI, matrícula nº 149772, 
ocupante do cargo de Supervisor Esco-
lar, para responder pelo cargo de livre 
nomeação e exoneração de COORDE-
NADOR DE APOIO II, com lotação na 
Secretaria de Educação do Município de 
Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   054/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora LUCIA-

NA MARGARETE MENDES ROCHA, 
matrícula nº 138673, ocupante do cargo 
de Técnico em Assuntos Educacionais, 
para responder pelo cargo de livre no-
meação e exoneração de COORDE-
NADOR DE APOIO II, com lotação na 
Secretaria de Educação do Município de 
Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   055/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor JEFFER-

SON DOS SANTOS SILVA, para res-
ponder pelo cargo de livre nomeação e 
exoneração de COORDENADOR DE 
APOIO II, com lotação na Secretaria de 
Esportes do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 

Secretária de Administração

PORTARIA Nº   056/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor DANIEL 

MACIEL DA SILVA, para responder 
pelo cargo de livre nomeação e exone-
ração de COORDENADOR DE APOIO 
II, com lotação na Secretaria de Esportes 
do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   057/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora LETÍCIA 

CARLA VITAL, matrícula nº 149545, 
ocupante do cargo de Técnico em Con-
tabilidade, para responder pelo cargo de 
livre nomeação e exoneração de COOR-
DENADOR DE APOIO II, com lotação 
na Secretaria de Fazenda do Município 
de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   058/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor CARLOS 

ALEXANDRE RODRIGUES FARIA, 
matrícula nº 151637, ocupante do cargo 
de Motorista de Veículos Pesados, para 
responder pelo cargo de livre nomeação 
e exoneração de COORDENADOR DE 
APOIO II – DEFESA CIVIL, com lota-
ção no Gabinete do Município de Cata-
guases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   059/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora ELISAN-

GELA SILVA REIS BRUM, matrícula 
nº 149470, ocupante do cargo de Téc-
nico em Contabilidade, para responder 
pelo cargo de livre nomeação e exone-
ração de COORDENADOR DE APOIO 
II, com lotação na Secretaria de Saúde 
do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   060/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor GERAL-

DO MAGELA HENRIQUES VIEIRA, 
para responder pelo cargo de livre no-
meação e exoneração de ASSESSOR 
ADMINISTRATIVO VI, com lotação 
na Secretaria de Administração do Mu-
nicípio de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   061/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora ALINE 

PIRES GOUVEA MENDONÇA, para 
responder pelo cargo de livre nomeação 
e exoneração de ASSESSOR ADMINIS-
TRATIVO VI, com lotação na Secretaria 
de Administração do Município de Ca-
taguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal

EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   062/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora CAMILA 

DIONIZIO DE BARROS, para respon-
der pelo cargo de livre nomeação e exo-
neração de ASSESSOR ADMINISTRA-
TIVO VI, com lotação na Secretaria de 
Desenvolvimento Social do Município 
de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   063/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora LUCIA-

NA APARECIDA DE CASTRO, para 
responder pelo cargo de livre nomeação 
e exoneração de ASSESSOR ADMINIS-
TRATIVO VI, com lotação na Secretaria 
de Desenvolvimento Social do Municí-
pio de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   064/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora MARIL-

ZA DE FÁTIMA FERREIRA, para res-
ponder pelo cargo de livre nomeação e 
exoneração de ASSESSOR ADMINIS-
TRATIVO VI, com lotação na Secretaria 
de Desenvolvimento Social do Municí-
pio de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   065/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora CAROLI-

NA PAIVA NEVES FRADE DA CRUZ, 
para responder pelo cargo de livre no-
meação e exoneração de ASSESSOR 
ADMINISTRATIVO VI, com lotação 
na Secretaria de Cultura do Município 
de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   066/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor ALEX-

SANDRO VENTURA, para responder 
pelo cargo de livre nomeação e exone-
ração de ASSESSOR ADMINISTRA-
TIVO VI, com lotação na Secretaria de 
Cultura do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   067/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora RAQUEL 

PRIMO DA SILVA, para responder pelo 
cargo de livre nomeação e exoneração de 
ASSESSOR ADMINISTRATIVO VI, 
com lotação na Secretaria de Fazenda do 
Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração
PORTARIA Nº   068/2021

JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-
cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora CARLA 

VAIRO CRUZ BARROSO MIRAN-
DA, para responder pelo cargo de livre 
nomeação e exoneração de ASSESSOR 
ADMINISTRATIVO VI, com lotação 
na Secretaria de Saúde do Município de 
Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   069/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor MATHEUS 

MOUTINHO CREPALDE, para respon-
der pelo cargo de livre nomeação e exo-
neração de ASSESSOR ADMINISTRA-
TIVO VI, com lotação na Secretaria de 
Saúde do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   070/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora ANDREA 

NARCISO DE ALMEIDA, para res-
ponder pelo cargo de livre nomeação e 
exoneração de ASSESSOR ADMINIS-
TRATIVO V, com lotação na Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e Ges-
tão Institucional do Município de Cata-
guases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   071/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora LUCIA-

NA RIBEIRO PINTO, para responder 
pelo cargo de livre nomeação e exone-
ração de ASSESSOR ADMINISTRA-
TIVO IV, com lotação na Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente do Muni-
cípio de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   072/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor WAGNER 

LOPES RODRIGUES, para responder 
pelo cargo de livre nomeação e exonera-
ção de COORDENADOR TÉCNICO III 
– COORDENADOR DA PROTEÇÃO 
SOCIAL ESPECIAL, com lotação na 
Secretaria de Desenvolvimento Social 
do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   073/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor JULIO 

CEZAR SILVA MEDEIROS, para res-
ponder pelo cargo de livre nomeação e 
exoneração de ASSESSOR ADMINIS-
TRATIVO IV, com lotação na Secretaria 
de Desenvolvimento Social do Municí-
pio de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   074/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor RAFAEL 

MOTHE, para responder pelo cargo de 
livre nomeação e exoneração de ASSES-
SOR ADMINISTRATIVO IV, com lota-
ção na Secretaria de Desenvolvimento 
Social - Bolsa Família - do Município de 
Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   075/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora ELIANA 

DE BARROS CLEMENTE, para res-
ponder pelo cargo de livre nomeação e 
exoneração de COORDENADOR TÉC-
NICO III, com lotação na Secretaria de 
Esportes do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   076/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor HEITOR 

NOBREGA DE ALMEIDA, para res-
ponder pelo cargo de livre nomeação e 
exoneração de ASSESSOR ADMINIS-
TRATIVO IV, com lotação na Secretaria 
de Cultura do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   077/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora RAYA-

NE OHANA DONOLA DE MORA-
ES, para responder pelo cargo de livre 
nomeação e exoneração de ASSESSOR 
ADMINISTRATIVO IV, com lotação 
na Secretaria de Cultura do Município 
de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   078/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora CLEIDE 

RODRIGUES DA SILVA, para res-
ponder pelo cargo de livre nomeação e 
exoneração de ASSESSOR ADMINIS-
TRATIVO II, com lotação na Secretaria 
de Administração do Município de Ca-
taguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   079/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora PATRI-

CIA DE FREITAS PEREIRA, para res-
ponder pelo cargo de livre nomeação e 
exoneração de ASSESSOR ADMINIS-
TRATIVO II, com lotação na Secretaria 
de Fazenda do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   080/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:

I - Fica nomeado o senhor JOÃO 
BATISTA DO CARMO, para responder 
pelo cargo de livre nomeação e exone-
ração de ASSESSOR ADMINISTRA-
TIVO II, com lotação na Secretaria de 
Saúde do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   081/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Munici-

pal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor ROGERIO 

ATHOUGUIA DA SILVA, matrícula nº 
146838, ocupante do cargo de Motorista 
de Veículos Leves, para responder pelo 
cargo de livre nomeação e exoneração 
de COORDENADOR TÉCNICO I, com 
lotação na CATRANS do Município de 
Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   082/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Munici-

pal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora ALEKS-

SANDRA RODRIGUES DE OLIVEI-
RA, matrícula nº 129216, ocupante do 
cargo de Agente Administrativo, para 
responder pelo cargo de livre nomea-
ção e exoneração de COORDENADOR 
TÉCNICO I, com lotação na Secretaria 
de Fazenda do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   083/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Munici-

pal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor FRAN-

CISCO DE ASSIS DA SILVA,  para 
responder pelo cargo de livre nomeação 
e exoneração de COORDENADOR DE 
APOIO I, com lotação no Gabinete do 
Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   084/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Munici-

pal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor JOSÉ RO-

GÉRIO CORDEIRO TOAIARI, para 
responder pelo cargo de livre nomea-
ção e exoneração de COORDENADOR 
TÉCNICO I, com lotação na Secretaria 
de Obras do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   085/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Munici-

pal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora FERNAN-

DA ROCHA GUEDES, para responder 
pelo cargo de livre nomeação e exonera-
ção de COORDENADOR TÉCNICO I, 
com lotação na Secretaria de Saúde do 
Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   086/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Munici-

pal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora WALDI-

NÉIA ARAÚJO SIERVI, para responder 
pelo cargo de livre nomeação e exonera-
ção de COORDENADOR TÉCNICO I, 
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com lotação na Secretaria de Saúde do 
Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   087/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora LEAN-

DRA DE OLIVEIRA DELGADO, ma-
trícula nº 153737, ocupante do cargo de 
Oficial Administrativo, para responder 
pelo cargo de livre nomeação e exonera-
ção de COORDENADOR TÉCNICO I, 
com lotação na Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico e Gestão Institucio-
nal do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   088/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora PATRICIA 

WERNECK, para responder pelo cargo 
de livre nomeação e exoneração de CO-
ORDENADOR TÉCNICO I – NOVA 
FEIRA DE ARTESANATO, com lota-
ção na Secretaria de Desenvolvimento 
Social do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   089/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeado o senhor DANIEL 

RENAULT DE CASTRO, matrícula nº 
152560, ocupante do cargo de Fisiote-
rapeuta, para responder pelo cargo de 
livre nomeação e exoneração de COOR-
DENADOR TÉCNICO II, com lotação 
na Secretaria de Saúde do Município de 
Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   090/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora ALINE 

RODRIGUES DE SOUSA, matrícula nº 
134856, ocupante do cargo de Técnico 
em Contabilidade, para responder pelo 
cargo de livre nomeação e exoneração de 
COORDENADOR TÉCNICO II, com 
lotação na Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico e Gestão Institucional do 
Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   091/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RSOLVE:
I - Fica nomeada a senhora LENIR 

RODRIGUES CHAGAS POSSANI, 
matrícula nº 134856, ocupante do cargo 
de Técnico em Contabilidade, para res-
ponder pelo cargo de livre nomeação e 
exoneração de COORDENADOR TÉC-
NICO II – PROGRAMA ACESSUAS, 
com lotação na Secretaria de Desenvol-
vimento Social do Município de Cata-
guases.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   092/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora AGDA 

ROBERTA MEDINA, matrícula nº 
125873, ocupante do cargo de Oficial 
Administrativo, para responder pelo car-
go de livre nomeação e exoneração de 
COORDENADOR TÉCNICO II – VI-
GILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, 
com lotação na Secretaria de Desenvol-
vimento Social do Município de Cata-
guases.

II – Este Decreto entra em vigor nesta data, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº 93/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua com-
petência privativa de que trata o inciso 
X do artigo 60, da LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO DE CATAGUASES,

 RESOLVE:
I - Fica exonerada a senhora LUCI 

MARA GUEDES GONÇALVES, matrí-
cula 149268, ocupante do cargo de SU-
PERVISOR PEDAGÓGICO, da função 
de Diretor da Escola Municipal Doutor 
Astholpo Rezende, com lotação na Se-
cretaria de Educação.

II – Esta Portaria entra em vigor em 
04 de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   094/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora DANIELA 

SOUZA DE OLIVEIRA, para responder 
pelo cargo de livre nomeação e exone-
ração de ASSESSOR ADMINISTRA-
TIVO I, com lotação na Secretaria de 
Desenvolvimento Social do Município 
de Cataguases - Bolsa Família.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº   095/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Mu-

nicipal de Cataguases, no uso de suas 
atribuições legais e na forma de sua 
competência privativa de que trata o 
inciso X do artigo 60, da Lei Orgânica 
Municipal. 

RESOLVE:
I - Fica nomeada a senhora MICHEL-

LE RODRIGUES DE OLIVEIRA, para 
responder pelo cargo de livre nomeação 
e exoneração de COORDENADOR DE 
APOIO I, com lotação na Secretaria de 
Esportes do Município de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor nes-
ta data, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA 
Secretária de Administração

PORTARIA Nº 96/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua com-
petência privativa de que trata o inciso 
XXV do artigo 60, da LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES,

RESOLVE:
 Considerando a publicação da Porta-

ria Nº 007/2017, publicada em de 15 de 
janeiro de 2017, concedendo a cessão 
da servidora GERCY RODRIGUES 
PEREIRA, matrícula 111430, ocupante 
do cargo de AUXILIAR DE ENFER-
MAGEM, pelo período de 02 (dois) 
anos para a Prefeitura de Dona Euzébia;

Considerando a publicação da Por-
taria Nº 189/2020, publicada em 27 de 
dezembro de 2020, concedendo retorno 
de licença sem vencimentos à mesma;

Considerando a necessidade de cor-
reção da Portaria Nº 189/2020;

I – Alterar o item I, da Portaria 
189/2020, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:

  “I – Concede retorno, a pedido da 
funcionária GERCY RODRIGUES PE-
REIRA, matrícula 111430, ocupante do 
cargo de AUXILIAR DE ENFERMA-
GEM, que se encontrava cedida para a 
Prefeitura de Dona Euzébia”.

II – Esta Portaria entra em vigor na 
data de 04 de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA
Secretária de Administração

Secretaria de Educação
Secretária: Luci Mara Gonçalves

RESOLUÇÃO Nº 11/2020
Estabelece normas para organização, 

registro, autorização de funcionamento, 
paralização, encerramento de atividades e 
acompanhamento/supervisão de Institui-
ções de Educação Infantil no Sistema Mu-
nicipal de Ensino de Cataguases – MG e dá 
outras providências, alterando a Resolução 
02/2003.

O Secretário Municipal de Educação, 
no uso de suas atribuições, tendo em vis-
ta o disposto na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional nº 9394 de 20 de 
dezembro de 1996 e o artigo 2º da Lei Mu-
nicipal nº 3051 de 26 de dezembro de 2001, 
após aprovação  do Conselho Municipal de 
Educação, RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - A Educação Infantil, primeira 

etapa da educação básica, direito da criança 
de 0 a 5 anos será oferecida, no município 
de Cataguases,  em:

I – Creches ou entidades equivalentes, 
para crianças de até três anos de idade;

II – Pré-escola, para crianças de quatro a 
cinco anos de idade;

III – Centro de educação infantil, para 
crianças de zero a cinco anos.

§ 1º - Para fins desta Resolução, entida-
des equivalentes às referidas nos incisos I, 
II e III deste artigo, são todas responsáveis 
pela educação e cuidado de crianças inde-
pendente de denominação e regime de fun-
cionamento, considerada a indissociação 
entre o cuidar e o educar.

§ 2º - A educação infantil poderá ser ofe-
recida em instituição específica ou integra-
da a escola de ensino fundamental, garanti-
das as condições contidas nesta Resolução.

Art. 2º - As crianças com necessidades 
especiais serão atendidas preferencialmen-
te na rede regular de educação infantil, res-
peitado o direito a atendimento adequado 
em seus diferentes aspectos.

Art. 3º - A Educação Infantil tem como 
objetivo proporcionar condições adequadas 
à promoção do desenvolvimento integral 
da criança em seus aspectos físico, motor, 
emocional, cognitivo, moral e social, esti-
mulando, inclusive, seu interesse pelo pro-
cesso de construção do conhecimento de si 
e do mundo.

Art. 4º - Para a consecução dos fins pro-
postos pela legislação em vigor, as Institui-
ções de Educação Infantil criadas no âmbito 
municipal deverão se organizar de maneira 
a oferecer à sua demanda um atendimento 
que considere os seguintes aspectos:

I – condições físicas e ambientais ade-
quadas ao atendimento à criança de zero a 
cinco anos;

II – formas de apreensão e compreen-
são da realidade pela criança pautadas no 
brincar;

ANEXO I
Ofício de encaminhamento e protocolo de 

documentos para registro e autorização de fun-
cionamento de instituições de ensino

(EM PAPEL TIMBRADO DA UNIDADE 
ESCOLAR EM DUAS VIAS)

Cataguases,  ____ de ______________ de 
_____.

Ofício Nº _______/______
De: 
Para: Secretaria Municipal de Educação
Assunto: Solicita _______________
Solicitamos a Vossa Senhoria, nos termos 

da Resolução 11/2020: 
(  ) autorização de funcionamento da educa-

ção infantil (  ) creche   (   )pré-escola
(  ) mudança de endereço de estabelecimen-

tos de ensino já existente e em funcionamento
(  ) paralização de atividades
(  ) encerramento de atividades
(  ) retorno de atividades
Para tanto, encaminhamos os seguintes do-

cumentos:
(  ) CNPJ
(  ) comprovante de existência de entidade 

mantenedora (estabelecimentos privados)
(  ) Alvará de localização expedido pelo ór-

gão municipal competente;
(  ) Comprovação de direito do uso do pré-

dio mediante apresentação de um dos docu-
mentos (escritura pública em nome da entida-
de mantenedora; contrato de locação ou termo 
de cessão ou termo do comodato);

(  ) Detalhamento do projeto da Instituição, 
indicando localização; clientela - nível de en-
sino / número de vagas por turma-educador/ 
idade/regime de atendimento/espaço e estrutu-
ra física disponíveis comprovados por planta 
baixa dos espaços e instalações utilizados pela 
Instituição, incluindo a relação de móveis, 
equipamentos, material didático, pedagógico 
e acervo bibliográfico, conforme discriminado 
nos Anexo II e III; estrutura de recursos hu-
manos: relação do pessoal docente, técnico e 
administrativo com documentos indicadores 
e comprobatórios da qualificação técnica para 
as funções exercidas no estabelecimento de 
ensino, conforme disposto na legislação mu-
nicipal.

(  ) Projeto Político Pedagógico (PPP) 
(  ) Regimento Escolar 
(  ) Prova de salubridade e habitabilidade 

do local e da localização do prédio em terre-
no que não ofereça riscos à segurança de seus 
usuários, em total conformidade com a legis-
lação que rege a matéria, mediante laudo as-
sinado por profissional habilitado e registrado 
no respectivo Conselho da Classe, tais como 
profissionais-técnicos das áreas de engenharia-
-sanitária ou de segurança do trabalho, entre 
outros;

Certos do atendimento, aguardamos e nos 
colocamos à disposição.

Atenciosamente,
Assinatura do representante legal 

ANEXO II

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Gabinete do Prefeito Municipal de Cataguases, 
04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA
Secretária de Administração

PORTARIA Nº 97/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Municipal de Cataguases, no uso de suas atribui-

ções legais e na forma de sua competência privativa de que trata o inciso X do artigo 
60, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES,

RESOLVE:
I – Ficam exoneradas, da função de Coordenação de Grupo de Trabalho, as ser-

vidoras abaixo relacionadas, lotadas na Secretaria de Desenvolvimento Social de 
Cataguases:

                    

PORTARIA Nº 98/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO DE CATAGUASES,

 RESOLVE:
I – Fica exonerada da função de Co-

ordenação de Grupo de Trabalho, Coor-
denador Recursos Humanos, a funcio-
nária TEREZA RAQUEL DA SILVA E 
SILVA, ocupante do cargo de Auxiliar 
Administrativo, matricula 127531, lo-
tada na Secretaria de Desenvolvimento 
Social de Cataguases.

 II – Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA
Secretária de Administração

PORTARIA Nº 99/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua com-
petência privativa de que trata o inciso 
XXV do artigo 60, da LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES,

 RESOLVE:
I – Fica cedido à Câmara Munici-

pal de Cataguases, o funcionário AN-
DERSON JOSÉ DA SILVA, matrícula 
153836, ocupante do cargo de Operário.

II – Correrão por conta do órgão de 
destino, as despesas correspondentes ao 
servidor cedido, como vencimentos, adi-
cionais e vantagens.

III – Esta Portaria entra em vigor em 
04 de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

08 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA
Secretária de Administração

PORTARIA Nº 100/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua compe-
tência privativa de que trata o inciso X 
do artigo 60, da LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO DE CATAGUASES,

 RESOLVE:
I – Fica autorizada, a contratação 

da senhora JÉSSICA BALDOINO DE 
MOURA, aprovada em 04º lugar, para o 
exercício da função de ORIENTADOR 

SOCIAL, selecionada através do Pro-
cesso Seletivo Público Edital 001/2019, 
com base na Lei 4.223/2015, Secretaria 
de Desenvolvimento Social de Catagua-
ses.

II – Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

08 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA
Secretária de Administração

PORTARIA Nº 101/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua com-
petência privativa de que trata o inciso 
X do artigo 60, da LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO DE CATAGUASES,

RESOLVE:
I – Fica nomeado para a função de 

Coordenação de Grupo de Trabalho: Co-
ordenador Convivência Grupos Familia-
res, o funcionário RODRIGO AMARAL 
DA SILVA, ocupante do cargo de Instru-
tor de Artes e Ofício, matricula 149810, 
lotado na Secretaria de Desenvolvimen-
to Social de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor em 
04 de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA
Secretária de Administração

PORTARIA Nº 102/2021
JOSÉ HENRIQUES, Prefeito Muni-

cipal de Cataguases, no uso de suas atri-
buições legais e na forma de sua com-
petência privativa de que trata o inciso 
X do artigo 60, da LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO DE CATAGUASES,

 RESOLVE:
I – Fica nomeada para a função de 

Coordenação de Grupo de Trabalho: Co-
ordenador Recursos Humanos, a funcio-
nária SARAH CHAGAS RAIMUNDO, 
ocupante do cargo de AUXILIAR AD-
MINISTRATIVO, matricula 153942, lo-
tada na Secretaria de Desenvolvimento 
Social de Cataguases.

II – Esta Portaria entra em vigor em 
04 de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Cataguases, 

04 de janeiro de 2021.
JOSÉ HENRIQUES 
Prefeito Municipal
EMÍLIA DE SOUSA MENTA
Secretária de Administração

III – valorização de conhecimentos e 
experiências adquiridos anteriormente pela 
criança, respeitando as diferenças indivi-
duais.

Art. 5º - O Conselho Municipal de Edu-
cação adotará providências para regularizar 
a situação de Instituições de Educação In-
fantil que funcionem sem o devido regis-
tro no órgão competente, podendo haver 
comunicado ao Ministério Público caso a 
situação não se regularize junto aos órgãos 
do Poder Executivo, nos termos desta Re-
solução.

CAPÍTULO II
DO REGISTRO PARA FUNCIONA-

MENTO DE INSTITUIÇÃO
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 6º - O registro é ato que permite o 

início das atividades da Instituição e que 
tem como princípio norteador a garantia do 
padrão da qualidade do ensino.

§ 1º - A solicitação de registro das Ins-
tituições Municipais de Educação Infantil, 
criadas pelo poder público municipal, de-
verá ser encaminhada pelo(a) Secretário(a) 
Municipal de Educação ao Conselho Muni-
cipal de Educação.

§ 2º - A solicitação de registro das Insti-
tuições Privadas de Educação Infantil deve-
rá ser feita através de requerimento ao (à) 
Secretário(a) Municipal de Educação.

Art. 7º - A solicitação de registro da 
Instituição de Educação Infantil deverá 
ser protocolada na Secretaria Municipal de 
Educação, com pelo menos 120 (cento e 
vinte) dias da data prevista para o início das 
atividades educacionais (Anexo I), acom-
panhada dos seguintes documentos:

I – Comprovante da existência de enti-
dade mantenedora representado por cópia 
do Contrato Social ou Cópia do Estatuto da 
entidade mantenedora quando se tratar de 
associação, cooperativa, fundação e outros.

II – Cópia do Cadastro Nacional de Pes-
soa Jurídica – CNPJ 

III – Prova de salubridade e habitabili-
dade do local e da localização do prédio em 
terreno que não ofereça riscos à segurança 
de seus usuários, em total conformidade 
com a legislação que rege a matéria, me-
diante laudo assinado por profissional habi-
litado e registrado no respectivo Conselho 
da Classe, tais como profissionais-técnicos 
das áreas de engenharia-sanitária ou de se-
gurança do trabalho, entre outros;

IV – Alvará de localização expedido 
pelo órgão municipal competente.

V – Comprovante da situação econômi-
co-financeira da entidade mantenedora e/ou 
dos sócios para manutenção e regular fun-
cionamento do estabelecimento.

VI – Comprovação de direito do uso do 
prédio representado por um dos documen-
tos:

a) escritura pública em nome da entidade 

mantenedora;
b) contrato de locação;
c) termo de cessão ou termo do comodato.
VII– Planta baixa dos espaços e instalações 

utilizados pela Instituição com observância do 
descrito no Anexo II.

VIII – Relação de móveis, equipamentos, 
material didático, pedagógico e acervo biblio-
gráfico de Literatura Infantil, conforme discri-
minado no Anexo III.

IX – Detalhamento do projeto da Institui-
ção, indicando:

a) sua localização;
b) tipo de clientela a ser atendida e número 

de vagas por idade:
1 – creche: crianças de 0 a 3 anos;
2 – pré-escola: crianças de 4 a 5 anos;
3 – centro de educação infantil: crianças de 

0 a 5 anos.
Parágrafo Único - Na Educação Infantil, no 

que se refere à relação adulto – criança deve-
rão ser observados os seguintes parâmetros:

I - Creche - Berçário I, de 6 a 8 crianças 
para cada educador na faixa etária de 0 a 1 ano;

II - Creche - Berçário II, de 8 a 10 crian-
ças para cada educador na faixa etária de 1 a 
2 anos;

III - Creche - Maternal I, de 12 a 16 crian-
ças para cada educador na faixa etária de 2 a 
3 anos; 

IV - Creche - Maternal II, de 16 a 20 crian-
ças para cada educador na faixa etária de 3 a 
4 anos;

V - Pré-escola - 1º e 2º período, de 20 a 25 
crianças para cada educador na faixa etária de 
4 a 6 anos.

c) regime de atendimento parcial (quatro 
horas diárias) ou integral (mínimo de sete 
horas diárias), esclarecendo a rotina relativa 
à alimentação e aos cuidados de higiene cor-
poral.

d) espaço e estrutura física disponíveis 
comprovados por planta baixa dos espaços e 
instalações utilizados pela Instituição, incluin-
do a relação de móveis, equipamentos, mate-
rial didático, pedagógico e acervo bibliográfi-
co, conforme discriminado nos Anexo II e III.

e) estrutura de recursos humanos: relação 
do pessoal docente, técnico e administrativo 
com documentos indicadores e comprobató-
rios da qualificação técnica para as funções 
exercidas no estabelecimento de ensino, con-
forme disposto na legislação municipal.

X – Documentos contendo as diretrizes que 
nortearão o funcionamento da escola em seus 
aspectos legal e pedagógico, sendo: 

a) o Projeto Político Pedagógico (PPP) da 
escola que contemple as orientações estabe-
lecidas no Anexo IV, incluindo Calendário 
letivo e Quadro Curricular por nível de ensino/
modalidade. 

b) o Regimento Escolar que expresse a 
organização administrativa, disciplinar e pe-
dagógica da escola, conforme orientações con-
tidas no Anexo V.

XI – Prova de salubridade e habitabilidade 
do local e da localização do prédio em terre-
no que não ofereça riscos à segurança de seus 
usuários, em total conformidade com a legis-
lação que rege a matéria, mediante laudo as-
sinado por profissional habilitado e registrado 
no respectivo Conselho da Classe, tais como 
profissionais-técnicos das áreas de engenharia-
-sanitária ou de segurança do trabalho, entre 
outros;

XII – Termo de responsabilidade com reco-
nhecimento de firma em cartório, referente às 
condições de segurança, salubridade, higiene 
e capacidade técnico admininistrativa devida-
mente assinado pelo representante da unidade 
educacional, indicando o uso do prédio exclu-
sivamente para fins educacionais.

Parágrafo único – As Instituições que já es-
tiverem em funcionamento deverão apresentar 
comprovante da regularidade do trabalho de 
todos os profissionais.

Art. 8º - O processo de registro das Insti-
tuições de Educação Infantil, protocolado na 
Secretaria Municipal de Educação passará por 
análise de Equipe Própria que procederá a ve-
rificação “in loco”, emitindo relatório e estudo 
orientador que passarão a instruir o processo 
encaminhando-o ao Conselho Municipal de 
Educação para Parecer Conclusivo.

§ 1º - A Equipe Própria de que trata o caput 
do artigo será formada por pessoas ocupantes 
do cargo de técnico em assuntos educacionais 
e, para proceder a verificação in loco (Anexo 
VI) deverá contar ainda com a Coordenadora 
Pedagógica de Educação Infantil, desta Se-
cretaria, bem como por 1 (um) Conselheiro 
Municipal de Educação, que será o relator da 
matéria. 

§ 2º - Com base nas informações do pro-
cesso, o Conselho Municipal de Educação 
emitirá parecer que, deverá ser enviado ao (à) 
Secretário(a) Municipal de Educação para as 
providências finais.

Art. 9º – O registro ou credenciamento da 
Instituição de Educação Infantil será expedido 
a  partir de publicação de Portaria de Autori-
zação de Funcionamento no Jornal Cataguases 
emitida  pela Secretaria Municipal de Educa-
ção.

Parágrafo Único – Anualmente, a autoriza-
ção de funcionamento será validada a partir da 
protocolização até 30 de abril de cada ano, se-
guida da análise pela Secretaria de Educação, 
dos seguintes documentos:

I- Alvará de funcionamento ou documento 
comprobatório de salubridade e habitabilidade 
do prédio;

II- Proposta Pedagógica acompanhada de 
Quadro Curricular e Calendário Escolar;

III- Alterações regimentais motivadas por 
mudanças na legislação pertinente, dentre ou-
tros motivos definidos pela Mantenedora;

IV-  Lista de profissionais acompanhada 
dos documentos comprobatórios da habilita-
ção/escolaridade e, no caso das instituições 
privadas, incluir comprovante da regularidade 
do trabalho; 

V- Outros documentos da lista para autori-
zação cuja validade tenha vencido.

Art. 10 – Até 30 (trinta) dias após o início 
das atividades letivas, a Instituição enviará à  
Secretaria Municipal de Educação cópia da 
documentação relativa a professores e espe-
cialistas especificando:

I – nome completo;
II – endereço;
III – período em que atua;
IV – comprovante de escolaridade e de for-

mação profissional.
CAPÍTULO III
DA MUDANÇA DE ENDEREÇO
Art. 11 – A mudança de endereço da Insti-

tuição de Educação Infantil deverá ser autori-
zada pela Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo Único – O pedido de mudança 
de endereço deverá ser instruído com os docu-
mentos indicados nos incisos III, IV,  VI, VII 
do Artigo 7º .

Art. 12 – A tramitação do processo será fei-
ta dentro dos mesmos critérios indicados nos 
Artigos 8º e 10 desta Resolução.

CAPÍTULO IV
DA MUDANÇA DE ENTIDADE MAN-

TENEDORA
Art. 13 – A mudança de Entidade Mante-

nedora de Instituições de Educação Infantil 
será comunicada à Secretaria Municipal de 
Educação/Conselho Municipal de Educação 
acompanhada dos documentos indicados nos 
incisos I, II, III e IV do Artigo 8º.

Art. 14 – A Secretaria e o Conselho anali-
sarão a comunicação de mudança de Entidade 
Mantenedora, podendo homologá-la ou não.

Parágrafo Único – Não havendo homologa-
ção será cassado o registro da Instituição de 
Educação Infantil.

CAPÍTULO V
DA RENOVAÇÃO DO REGISTRO

Art. 15 - A regularidade do funcionamen-
to será acompanhada por visitas realizadas, 
a qualquer tempo, durante o ano letivo, por 
Equipe da Secretaria de Educação, constituída 
por um profissional da Coordenação Pedagó-
gica e um Técnico em Assuntos Educacionais 
da Secretaria, observados os aspectos constan-
tes do Anexo V e VI.

Parágrafo Único – Anualmente, a regulari-
dade de funcionamento será validada a partir 
da protocolização até 30 de abril de cada ano, 
seguida da análise pela Secretaria de Educa-
ção, dos seguintes documentos:

I - Alvará de funcionamento ou documento 
comprobatório de salubridade e habitabilidade 
do prédio;

II - Proposta Pedagógica acompanhada de 
Quadro Curricular e Calendário Escolar

III - Alterações regimentais motivadas por 
mudanças na legislação pertinente, dentre ou-
tros motivos definidos pela Gestão Escolar/
Secretaria de Educação;

IV -  Lista de profissionais com nome com-
pleto, endereço, tipo de vínculo empregatício, 
período em que atua e escolaridade acompa-
nhada dos documentos comprobatórios da ha-
bilitação/escolaridade dos profissionais; 

V - Outros documentos (ou o protocolo 
de solicitação da emissão) constantes da lista 
de pedido de autorização cuja validade tenha 
vencido.

Art. 16 – Havendo denúncia de irregulari-
dade em Instituições de Ensino, a Secretaria de 
Educação determinará sua apuração (Anexo 
VII) e a encaminhará ao Conselho Municipal 
de Educação para apreciação e decisão final.

Art. 17 – A Secretaria de Educação e o 
Conselho Municipal de Educação analisarão a 
denúncia, podendo homologar ou não a vali-
dação do registro anual e instaurando processo 
de acompanhamento da unidade escolar até 
que as irregularidades sejam sanadas.

Parágrafo Único – Não havendo homologa-
ção, após ampla defesa, será cassado o registro 
da Instituição e encaminhamento ao setor de 
Controle Interno ou Procuradoria Municipal.

CAPÍTULO VI
DOS RECURSOS HUMANOS
Art. 18 – Os docentes da Educação Infantil 

têm a função indissociável de educar e cuidar.
§ 1º - Dentro do princípio previsto neste 

artigo, os docentes deverão possuir formação 
específica em nível superior.

§ 2º - Conforme estabelece a LDBEN, será 
admitida, temporariamente, como formação 
mínima para o exercício do magistério na 
Educação Infantil, a oferecida em nível médio 
na modalidade Normal, consideradas as legis-
lações vigentes.

Art. 19 – Nas Instituições de Educação 
Infantil, com atendimento de tempo integral 
e fornecimento de alimentação será exigido o 
acompanhamento de um profissional habilita-
do na área.

Art. 20 – O acompanhamento pedagógico 
das Instituições de Educação Infantil será feito 
por profissional com nível superior e habilita-
ção em Pedagogia.

§ 1º - Para os demais profissionais não do-
centes que atuam nas Instituições de Educação 
Infantil será exigida a escolaridade de Ensino 
Médio, admitindo-se como mínimo o Ensino 
Fundamental.

CAPÍTULO VII
DA PARALISAÇÃO E ENCERRAMEN-

TO DE ATIVIDADES
Art. 21 – As Instituições que paralisarem 

suas atividades por dois anos terão seus regis-
tros cassados.

§ 1º - Instituições que sofrerem paralisa-
ção de suas atividades deverão ter ato oficial 
próprio para informação à Superintendência 
Regional de Ensino de Leopoldina (SRE) para 
adequação e atualização de dados referentes à 
situação no Censo Escolar, no prazo de até 60 
(sessenta) dias, antes do término do ano letivo.

§ 2º - O reinício de suas atividades, obser-
vado o disposto no caput deste artigo, deverá 
ser comunicado à SME em até 60 (sessenta) 
dias antes do início do ano letivo, conforme 
os trâmites determinados pelos artigos 8º e 10 
desta Resolução.  

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22 – As situações não previstas nesta 

Resolução e os casos omissos serão resolvidos 
pela SME, com base na legislação, considera-
das as competências legais do CME.

 Art. 23 - Esta Resolução e seus anexos 
entram em vigor a partir de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Cataguases, aos 22 de dezembro de 2020.
José Fernando Antunes Millane
Secretário Municipal de Educação
William Lobo de Almeida
Prefeito Municipal
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Secretaria de Fazenda
Secretário: Douglas Barbosa

Programação Financeira e Cronograma 
de Desembolso para o exercício de 2021, de 
acordo com art. 8º da Lei Complementar nº 
101/2000.

José Henriques, Prefeito Municipal, no 
uso de sua competência, na forma que trata o 
inciso IV do art. 60, da Lei Orgânica do Mu-

Dispõe sobre normas a serem aplicadas ao 
ISS (Imposto sobre Serviço) do Uniprofissio-
nal no Município de Cataguases e data para 
pagamento do ISS Fixo

José Henriques, Prefeito Municipal, no uso 
de sua competência, na forma da Lei Orgânica 
do Município de Cataguases e artigo 70A do 
Código Tributário Municipal,

DECRETO Nº 5.351/2021

DECRETA:
Art. 1º - Os valores referentes ao ISS Fixo 

(Imposto sobre Serviço) das empresas enqua-
dradas como Uniprofissionais, serão pagos em 
Cota Única, com vencimento em 10 de março 
de 2021.

Art. 2º - As empresas enquadradas como 
Uniprofissionais, deverão apresentar, até o dia 

10 de fevereiro de 2021, cópia do Contrato So-
cial da empresa, com a última alteração, caso 
houver, bem como listagem dos empregados 
da empresa, junto à Fiscalização Tributária do 
Município.

 Art. 3º - O atraso no pagamento dos va-
lores constantes no artigo primeiro acarretará 
incidência das correções, conforme artigo 6º 

EXTRATO DE EDITAIS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021
O Município de Cataguases, por meio de 

seu Prefeito Municipal o Sr. José Inácio Pei-
xoto Parreiras Henriques comunica a todos os 
interessados que fará no dia 21 de janeiro de 
2021 às 8 h no Salão Nobre Humberto Hard-
man Henriques, situado na Praça Santa Rita, 
462, Centro, Cataguases (MG), a abertura do 
Processo Licitatório nº 001/2021 na modali-
dade Pregão Presencial nº 001/2021, Registro 
de Preços nº 001/2021, Tipo Menor Preço por 
item,  para registrar preços para futura e even-
tual contratação de empresas especializadas 
no fornecimento de testes rápidos COVID-19 
IgG/IgM para atender à Secretaria Municipal 
de Saúde.

Valor estimado: R$ 735.000,00
Os interessados poderão adquirir o edital 

através do site www.cataguases.mg.gov.br/
licitacoes e qualquer dúvida entrar em contato 
pelo tel: (32) 3422-1066, ramal 219, 241, 223 
e 247 ou através do e-mail pregaocatagua-
ses@gmail.com

Cataguases, 07 de janeiro de 2021.
José Inácio Peixoto Parreiras Henriques/ 

Prefeito Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021
O Município de Cataguases, por meio de 

seu Prefeito Municipal o Sr. José Inácio Pei-
xoto Parreiras Henriques comunica a todos os 
interessados que fará no dia 22 de janeiro de 
2021 às 8 h no Salão Nobre Humberto Hard-
man Henriques, situado na Praça Santa Rita, 
462, Centro, Cataguases (MG), a abertura do 
Processo Licitatório nº 002/2021 na modali-
dade Pregão Presencial nº 002/2021, Registro 
de Preços nº 002/2021, Tipo Menor Preço por 
item,  para registrar preços para futura e even-
tual contratação de empresas especializadas 
em fornecimento de gás (GLP) – gás de co-
zinha – acondicionado em botijão de 13 kg e 
vasilhame vazio (botijões de gás GLP 13 kg), 
para manutenção de diversos setores da Pre-
feitura de Cataguases. 

Valor estimado: R$ 98.227,29
Os interessados poderão adquirir o edital 

através do site www.cataguases.mg.gov.br/
licitacoes e qualquer dúvida entrar em contato 
pelo tel: (32) 3422-1066, ramal 219, 241, 223 
e 247 ou através do e-mail pregaocatagua-
ses@gmail.com

Cataguases, 07 de janeiro de 2021.
José Inácio Peixoto Parreiras Henriques/ 

Prefeito Municipal

AVISO DE SUSPENSÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 177/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020
O Município de Cataguases, por meio de 

seu Prefeito Municipal o Sr. José Inácio Pei-
xoto Parreiras Henriques comunica a todos os 
interessados que se encontra SUSPENSA a 
abertura do Processo Licitatório nº 177/2020 
na modalidade Tomada de Preços nº 005/2020, 
Tipo Menor Preço Global, para contratação de 
empresa para reforma do Centro de Convivên-
cia da Criança e do Adolescente, que estava 
marcada para o dia 12 de janeiro de 2021 às 14 
h no Salão Nobre Humberto Hardman Henri-
ques, situado na Praça Santa Rita, 462, Centro, 
Cataguases (MG), em razão de adequações 
que estão sendo realizadas no edital. 

Qualquer dúvida entrar em contato pelo tel: 
(32) 3422-1066, ramal 219, 241, 223 e 247 
ou através do e-mail licitacao@cataguases.
mg.gov.br

Cataguases, 07 de janeiro de 2021
José Inácio Peixoto Parreiras Henriques/ 

Prefeito Municipal      

AVISO DE SUSPENSÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020
O Município de Cataguases, por meio de 

seu Prefeito Municipal o Sr. José Inácio Pei-
xoto Parreiras Henriques comunica a todos os 
interessados que se encontra SUSPENSA a 
abertura do Processo Licitatório nº 178/2020 
na modalidade Tomada de Preços nº 006/2020, 
Tipo Menor Preço Global, para contratação 
de empresa para reforma da Casa da Criança, 
que estava marcada para o dia 13 de janeiro 
de 2021 às 14 h no Salão Nobre Humberto 
Hardman Henriques, situado na Praça Santa 
Rita, 462, Centro, Cataguases (MG), em razão 
de adequações que estão sendo realizadas no 
edital. 

Qualquer dúvida entrar em contato pelo tel: 
(32) 3422-1066, ramal 219, 241, 223 e 247 
ou através do e-mail licitacao@cataguases.
mg.gov.br

Cataguases, 07 de janeiro de 2021
José Inácio Peixoto Parreiras Henriques/ 

Prefeito Municipal    
  
EXTRATO DE LICITAÇÕES DESERTAS
LICITAÇÃO DESERTA 3° VEZ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2020

REGISTRO DE PREÇOS N° 053/2020
OBJETO: Registrar preços para futura e 

eventual contratação de empresas especializa-
das no fornecimento de aparelhos telefônicos 
para atender à diversas secretarias da Prefeitu-
ra Municipal de Cataguases.

Aos 06 (seis) dias do mês de janeiro do ano 
de 2021 às 8 h reuniu no Salão Nobre Humber-
to Hardman Henriques a Pregoeira juntamente 
com a Equipe de Apoio ao Pregão para abertu-
ra do Processo Licitatório em epígrafe. Ocorre 
que nenhuma empresa interessada compare-
ceu. A Pregoeira declara o processo DESER-
TO pela terceira vez e envia à Coordenação.

Cataguases, 06 de janeiro de 2021.
Nilyê Faria de Oliveira/Pregoeira
Equipe de Apoio: Ana Carolina Lima/Ga-

briela Namorato Fonseca/Neimar Garcia de 
Oliveira

LICITAÇÃO DESERTA 3° VEZ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2020
REGISTRO DE PREÇOS N° 040/2020
OBJETO: Registrar preços para futura e 

eventual contratação de empresas especiali-
zadas no fornecimento de artigos e utensílios 
domésticos para atender à Secretaria de De-
senvolvimento Social da Prefeitura Municipal 
de Cataguases.

Aos 07 (sete) dias do mês de janeiro do ano 
de 2021 às 8 h reuniu no Salão Nobre Humber-
to Hardman Henriques a Pregoeira juntamente 
com a Equipe de Apoio ao Pregão para abertu-
ra do Processo Licitatório em epígrafe. Ocorre 
que nenhuma empresa interessada compare-
ceu. A Pregoeira declara o processo DESER-
TO pela terceira vez e envia à Coordenação.

Cataguases, 07 de janeiro de 2021.
Nilyê Faria de Oliveira/Pregoeira
Equipe de Apoio: Ana Carolina Lima/Ga-

briela Namorato Fonseca/Neimar Garcia de 
Oliveira

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180/2020
PREGÃO PRESENCIAL N° 083/2020
REGISTRO DE PREÇOS N° 090/2020
OBJETO: Registrar preços para futura e 

eventual contratação de empresas especializa-
das na prestação de serviços e fornecimento de 
peças/acessórios para manutenção preventiva 
e corretiva pertencentes à frota de veículos ofi-
ciais da Prefeitura Municipal de Cataguases.

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO: 
22/12/2020

EMPRESA: AUTOPEÇAS NOSSA SE-

NHORA DO ROSÁRIO LTDA - ME .
Willian Lobo de Almeida/ Prefeito Munici-

pal  (Gestão 2017/2020)    
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Cataguases tor-

na pública a homologação do Processo Lici-
tatório  n° 120/2020, Pregão Eletrônico n° 
014/2020, Registro de Preços 055/2020 com 
objeto para eventual e futura contratação de 
empresas para aquisição de equipamentos para 
atender à Secretaria Municipal de Saúde da 
Prefeitura de Cataguases.

Data da ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGA-
ÇÃO: 22/12/2020

EMPRESAS: ACI COMÉRCIO EIRELI, 
AUDISERVICE ASSISTÊNCIA DE APA-
RELHOS AUDITIVOS EIRELI, BEAGA 
HOSPITALAR EIRELI, BETANIAMED CO-
MERCIAL EIRELI, BH LABORATÓRIOS 
LTDA, D & D EMPREENDIMENTOS CO-
MERCIAIS EIRELI, FAM LTDA, G.P. VE-
ZONO EIRELI, HORSE MOVEIS HOSPI-
TALARES LTDA, HOSPLIFE COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
LTDA, ISABELLA FERNANDA LOPES DA 
SILVA FERNANDES, K.C.R.S COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LICITA RIO 
COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA-
MENTOS LTDA, M.H.M DO COUTO – 
COMERCIAL, VISAMED COMERCIO DE 
MATERIAL HOSPITALAR EIRELI.

VALOR TOTAL HOMOLOGADO/ADJU-
DICADO: R$ 218.784,50

Itens frustrados: 2, 18, 23, 25 e 38.
Willian Lobo de Almeida/ Prefeito Munici-

pal  (Gestão 2017/2020)
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Cataguases tor-

na pública a homologação do Processo Lici-
tatório  n° 175/2020, Pregão Eletrônico n° 
021/2020, Registro de Preços 089/2020 com 
objeto para eventual e futura contratação de 
empresas para aquisição de duas ambulâncias 
tipo A simples remoção 0 km, um veículo com 
5 lugares 0 km e uma moto tipo scooter 0 km 
para atender à Secretaria Municipal de Saúde 
da Prefeitura de Cataguases.

Data da ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGA-
ÇÃO: 23/12/2020

EMPRESAS: TRANSFORMAT COMER-
CIO E SERVIÇOS LTDA.

VALOR TOTAL HOMOLOGADO/ADJU-
DICADO: R$ 189.000,00

Itens frustrados: 2 e 3
Willian Lobo de Almeida/ Prefeito Munici-

pal  (Gestão 2017/2020)

DECRETO Nº 5.349/2021
nicípio,

DECRETA:
Art. 1º - Em conformidade com artigo 8º 

a lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal, fica estabelecida a Programação Finan-
ceira e o Cronograma de Desembolso para o 
exercício de 2021 do Poder Executivo da Ad-

ministração Municipal:
I – Anexo I – Demonstrativo das Metas Bi-

mestrais de Arrecadação;
II – Anexo II – Cronograma Mensal de De-

sembolso.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na 

data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, Cataguases (MG) 04 
de Janeiro de 2021.

José Henriques
Prefeito Municipal
Douglas Barbosa

Secretário de Fazenda

da Lei Municipal 1869/90.
Art. 4º - Revogadas as disposições em con-

trário, este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

   Gabinete do Prefeito, Cataguases (MG) 
07 de Janeiro de 2021    

JOSÉ HENRIQUES
Prefeito Municipal

ANEXO VI
RELATÓRIO DE VISITA IN LOCO  
Nome do estabelecimento:______________________________________________________
Nível de ensino ofertado:_______________________________________________________
Endereço:___________________________________________________________________
Data da visita:________________________________________________________________
Equipe: __________________________________________________________________DOCU-

MENTOS APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO:
I – (  ) Comprovante da existência de entidade mantenedora representado por cópia do Contrato Social 

ou Cópia do Estatuto da entidade mantenedora quando se tratar de associação, cooperativa, fundação e 
outros.

II – (  ) Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ 
III – (  ) Prova de salubridade e habitabilidade do prédio referendada por profissional registrado no 

respectivo Conselho da Classe.
IV – (  ) Alvará de localização expedido pelo órgão municipal competente.
V – (  ) Comprovação de direito do uso do prédio representado por 
VI– (  ) Planta baixa dos espaços e instalações utilizados pela Instituição.
VII – (  ) Relação de móveis, equipamentos, material didático, pedagógico e acervo bibliográfico de 

Literatura Infantil
VIII – (  ) Detalhamento do projeto da Instituição
XI – (  ) Proposta pedagógica 
XII – (  ) Regimento escolar 
XIII – (  ) Termo de responsabilidade registrado em cartório, referente às condições de segurança, 

salubridade, higiene e capacidade técnico-admininistrativa devidamente assinado pelo representante da 
entidade mantenedora, indicando o uso do prédio exclusivamente para fins educacionais.

XIV – (  ) Comprovante da regularidade do trabalho de todos os profissionais.
___________________________________________________________________________
XV – Espaço físico
I – O espaço físico atende às diferentes funções da Instituição de Ensino e contem uma estrutura básica 

que contemple:
i)salas de aula com área mínima de 1m2  por aluno, com mobiliários e equipamentos adequados, boa 

ventilação e iluminação;
j)salas para serviço administrativo-pedagógico;
k)instalações sanitárias completas, suficientes e próprias para uso das crianças e para uso dos adultos.
l)refeitório, instalações e equipamentos para o preparo de alimentos, que atendam às exigências de 

nutrição, saúde, higiene e segurança nos casos de oferecimento de alimentação;
m)fraldário e berçário, quando ser tratar de crianças de 0 a 3 anos;
n)local para amamentação, quando se tratar de creche que atenda crianças com menos de 1 ano de 

idade;
o)área ao ar livre para atividades de expressão física, artísticas e de lazer, contemplando também área 

verde;
p)área coberta para atividades externas compatível com a capacidade de atendimento da instituição, 

por turno.
a)  piso lavável;
b)  paredes pintadas de cor clara;
c)  vasos sanitários adaptados aos tamanhos infantis ou com redutores;
d)  tanque;
e)  cozinha e refeitório com piso lavável e com ralos.
k)estante, cabideiro ou armário para guardar os pertences de crianças pequenas;
l)mesas para refeição com cadeiras individuais adaptadas ao tamanho das crianças a partir de 18 me-

ses;
m)cadeiras individuais altas para refeição das crianças menores de 18 meses;
n)banheira de material esterelizável instalada em bancada ou suporte próprio, na proporção de uma 

para seis crianças na faixa etária de 0 a 2 anos;
o)chuveiro elétrico com mangueira;
p)colchonetes para o horário de repouso das crianças a partir de 2 anos;
q)mesas e cadeiras próprias para cada faixa etária;
r)bebedouros ou filtro;
s)cadeiras para mães que amamentam;
t)berço para crianças de até 2 anos de idade.
__________________________________________________________________________
III – A organização das turmas atende aos quantitativos e à relação nº de alunos/educador, cf norma 

específica do SME: 
__________________________________________________________________________
IV –Espaço de uso exclusivo para crianças de zero a cinco anos, podendo compartilhar com os demais 

níveis de ensino, desde que sua ocupação se dê em horário diferenciado.
__________________________________________________________________________
ANEXO VII
RELATÓRIO DE VISITA (Ordem de serviço)
Solicitação para verificação de: _____________________________________________
Unidade escolar: _________________________________________________________
Turno de funcionamento:   (  ) Parcial/manhã     (   ) Parcial/tarde   (   )Integral 
Data da visita: _____/_____/___________   Horário da visita: ____________________
Relatório de observação: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
Parecer: ___________________________________________________________________
Cataguases, ________ de ___________ de ________.
Nome/cargo e assinatura do(s) responsável(eis) pela visita:

Instalações físicas requeridas para as
Instituições de Educação Infantil
I – O espaço físico deverá atender às di-

ferentes funções da Instituição de Educação 
Infantil e conter uma estrutura básica que 
contemple:

a) salas de aula com área mínima de 1m2  
por aluno, com mobiliários e equipamentos 
adequados, boa ventilação e iluminação;

b) salas para serviço administrativo-peda-
gógico;

c) instalações sanitárias completas, sufi-
cientes e próprias para uso das crianças e para 
uso dos adultos.

d) refeitório, instalações e equipamentos 
para o preparo de alimentos, que atendam às 
exigências de nutrição, saúde, higiene e segu-
rança nos casos de oferecimento de alimenta-
ção;

e) fraldário e berçário, quando ser tratar de 
crianças de 0 a 3 anos;

f) local para amamentação, quando se tratar 
de creche que atenda crianças com menos de 
1 ano de idade;

g) área ao ar livre para atividades de ex-
pressão física, artísticas e de lazer, contem-
plando também área verde;

h) área coberta para atividades externas 
compatível com a capacidade de atendimento 
da instituição, por turno.

II – Condições a serem atendidas pela rede 
física:

 a)  piso lavável;
 b)  paredes pintadas de cor clara;
c)  vasos sanitários adaptados aos tamanhos 

infantis ou com redutores;
d)  tanque;
e)  cozinha e refeitório com piso lavável e 

com ralos.

ANEXO III
Indicação dos Móveis e Equipamentos 

Necessários a Uma Instituição de Educação 
Infantil

I – A Instituição deverá possuir:
a) estante, cabideiro ou armário para guar-

dar os pertences da criança;
b) mesas para refeição com cadeiras indi-

viduais adaptadas ao tamanho das crianças a 
partir de 18 meses;

c) cadeiras individuais altas para refeição 
das crianças menores de 18 meses;

d) banheira de material esterelizável ins-
talada em bancada ou suporte próprio, na 
proporção de uma para seis crianças na faixa 
etária de 0 a 2 anos;

e) chuveiro elétrico com mangueira;
f) colchonetes para o horário de repouso 

das crianças a partir de 2 anos;
g) mesas e cadeiras próprias para cada faixa 

etária;
h) bebedouros ou filtro;
i) cadeiras para mães que amamentam;
j) berço para crianças de até 2 anos de ida-

de.

ANEXO IV
Orientação para Elaboração da Proposta 

Pedagógica e  Funcionamento das Instituições 
de Educação Infantil

I – Na elaboração da sua proposta pedagó-
gica, a Instituição deverá respeitar os funda-
mentos norteadores nas Diretrizes Curricula-
res Nacionais para a Educação Infantil e Base 
Nacional Curricular Comum (BNCC). 

a) princípios éticos da autonomia, da res-
ponsabilidade, da solidariedade e do respeito 
ao bem comum;

b) princípios políticos dos direitos e deve-
res de cidadania, do exercício da criticidade e 
do respeito à democracia;

c) princípios estéticos da sensibilidade, da 
criatividade, da ludicidade e da diversidade de 
manifestações artísticas e culturais.

II – As Instituições de Educação Infantil, 
ao definirem suas propostas pedagógicas, de-
verão ainda:

a) explicitar o reconhecimento da impor-
tância da identidade pessoal dos alunos, suas 
famílias, professores e outros profissionais e a 
identidade da Unidade Educacional nos vários 
contextos em que se situem;

b) contemplar práticas de educação e cui-
dados que possibilitem a integração entre 
os aspectos físicos, emocionais, afetivos, 
cognitivos, lingüísticos e sociais da criança, 
entendendo que ela é um ser completo, total, 
indivisível;

c) reconhecer as crianças como seres ínte-
gros que aprendem a ser e conviver consigo 
mesma, com os demais e o próprio ambiente 
de maneira articulada e gradual;

d) buscar, a partir de atividades intencio-
nais, em momentos de ações, ora estruturadas, 
ora espontâneas e livres, a integração entre as 
diversas áreas de conhecimento e valores;

e) organizar suas estratégias de avaliação, 
através do acompanhamento e dos registros de 
etapas alcançadas nos cuidados e na educação 
para a criança de zero a seis anos, sem o ob-
jetivo de promoção, mesmo para oi acesso ao 
ensino fundamental;

f) ser coordenadas, supervisionadas e 
avaliadas por educadores com, pelo menos, 
o diploma de Formação de Professores. Da 
direção das Instituições de Educação Infantil 
deve participar, necessariamente, um educa-
dor com, no mínimo, o Curso de Formação de 
Professores;

III – A organização das turmas nas Insti-
tuições de Educação Infantil deverá levar em 
conta o número de alunos:

a) Berçário I, de 6 a 8 crianças para cada 
educador na faixa etária de 0 a 1 ano;

b) Berçário II, de 8 a 10 crianças para cada 
educador na faixa etária de 1 a 2 anos;

c) Maternal I, de 12 a 16 crianças para cada 
educador na faixa etária de 2 a 3 anos; 

d) Maternal II, de 16 a 20 crianças para 
cada educador na faixa etária de 3 a 4 anos;

e) 1º e 2º período, de 20 a 25 crianças para 
cada educador na faixa etária de 4 a 6 anos.

IV – As escolas de ensino fundamental e/
ou médio que mantenham turmas de educação 
infantil deverão ter espaço de uso exclusivo 
para crianças de zero a cinco anos, podendo 
compartilhar com os demais níveis de ensino, 
desde que sua ocupação se dê em horário di-
ferenciado.

V - A proposta pedagógica da Educação In-
fantil deve considerar o bem-estar da criança, 
seu grau de desenvolvimento, a diversidade 
cultural das populações infantis, os conheci-
mentos a serem universalizados e o regime de 
atendimento a ser oferecido.

VI – No planejamento curricular devem 
ser enfatizados todos os aspectos do desen-
volvimento infantil de modo a promover a 
aquisição de conhecimentos, hábitos, atitudes 
e habilidades necessários à integração e à com-
preensão das relações sociais e culturais. 

VII – A gestão democrática, por parte dos 
educadores, a partir de liderança responsável 
e de qualidade, deve garantir direitos básicos 
de crianças e de suas famílias à educação e 
cuidados, num contexto de atenção multidis-
ciplinar com profissionais necessários para o 
atendimento, que poderá ser feito através de 
convênios com outras instituições ou com o 
profissional da área.

VIII – As propostas pedagógicas e os regi-
mentos das Instituições de Educação Infantil 
devem, em clima de cooperação, proporcionar 
condições de funcionamento das estratégias 
educacionais, uso adequado do espaço físico, 
horário e calendário escolar que possibilitem a 
adoção, execução, avaliação e aperfeiçoamen-
to das diretrizes.

IX – O regime de funcionamento das Ins-
tituições de Educação Infantil atenderá às 
necessidades da comunidade, podendo ser de 
tempo integral e ininterrupto no ano civil, des-
de que respeitados os direitos trabalhistas dos 
funcionários.

X – O ano letivo na Educação Infantil terá a 
duração mínima de 200 (duzentos) dias letivos 
e 800 horas de atividades anuais.

ANEXO V
Orientação para Elaboração do Regimento 

Escolar das Instituições de Educação Infantil
As Instituições de Educação Infantil deve-

rão organizar o seu Regimento Escolar, con-
tendo as seguintes informações:

I – denominação, instituição legal e entida-
de mantenedora;

II – caracterização da escola e clientela a 
ser atendida;

III – organização administrativa:
a) estrutura organizacional;
b) competência dos diferentes órgãos e pro-

fissionais da escola;
IV – organização disciplinar: direitos e de-

veres dos membros da comunidade
escolar;
V – política educacional da Instituição:
a) objetivos e função social;
b) fundamentos éticos, políticos e educa-

cionais;
c) critérios de matrícula;
d) formas de organização do trabalho esco-

lar e formas de avaliação;
e) outros aspectos que a escola julgar ne-

cessários.
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER  É CRIME 
DENUNCIE  DISQUE 180

VIOLÊNCIA CONTRA IDOSO E ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES SÃO CRIMES - DENUNCIE DISQUE 100 

SECRETARIA DE DESENVOLVI-
MENTO SOCIAL – ANA CAROLINA 
ALMEIDA DAMASCENO – Carolina é 
formada em Serviço Social pela PUC-MG 
(2002), Mestre em Ciências Sociais pela 
UFJF e pós-graduada em Arte e Educação 
pela PUC-MG. Na mesma instituição em 
que se graduou, iniciou sua atuação pro-
fissional como assistente social.

Em nova oportunidade, contratada pela 
ONU, atuou em parceria coordenando um 
programa educacional no âmbito da Pon-
tifícia Universidade Católica (PUC-MG/ 
IDHS - Instituto de Desenvolvimento Hu-
mano Sustentável).

Natural de Belo Horizonte, casada com 
Erick Alencar, mãe de Theo e Lucca, Ca-
rolina reside em Cataguases desde 2013, 
quando foi contratada pela prefeitura. Em 
2016, assumiu o cargo de assistente social 
também na Prefeitura, sendo desta vez 
efetivada por concurso público.

Quem é quem no governo José Henriques
Confira os perfis de cada ocupante dos cargos de primeiro escalão, que passam a integrar a equipe da gestão 2021/2024

VICE-PREFEITO / SECRETARIA 
DE CULTURA E TURISMO –  MARCO 
AURELIO ANDRADE GONÇALVES 
- Natural de Cataguases, o vice-prefeito 
Marquinhos, como é popularmente conhe-
cido, tem 52 anos. Graduado em História 
em 1999 pela FIC (Faculdades Integradas 
de Cataguases) possui também formação 
em Artes Cênicas pela ANA (Academia 
Nacional de Atores) e pela CAL (Casa de 
Artes Laranjeiras), ambas escolas no Rio 
de Janeiro. Tem ainda pós-graduação em 

SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO – EMÍLIA DE SOUSA MENTA - 
Natural de Cataguases, Emília é uma das 
servidoras mais experientes na Prefeitura, 

SECRETARIA DA FAZENDA – DOU-
GLAS BARBOSA – Natural da capital 

CHEFE DE GABINETE – HUM-
BERTO HENRIQUES VALVERDE FI-
LHO - Natural de Cataguases, o advogado 
Humberto Valverde é filho de Humberto 
Henriques Valverde e Solange de Souza 
Miranda, e é casado com Eveline Peres 
Baldiotti. Formou-se em Direito em 2004  
pela Faculdade de Ciências Jurídicas e So-
ciais Vianna Júnior (Juiz de Fora). Desde 
2005, advoga junto às áreas cíveis e tra-
balhistas, sempre atuando na Comarca de 
Cataguases.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 
LUCI MARA GUEDES GONÇALVES 

SECRETARIA DE SAÚDE – RICAR-
DO HENRIQUE CASTRO DE MATTOS 
- O economista Ricardo Mattos é formado 
pelo Instituto Metodista Bennett, no Rio de 

Arte e Educação pela UFMG. 
Ator, roteirista e produtor cultural, Mar-

quinhos se destacou em Cataguases como 
diretor do Centro das Tradições Mineiras 
(CTM) e como diretor da Oficina de Tea-
tros Pequenos Grandes Atores, no Centro 
Cultural Humberto Mauro. Ele exerceu 
ainda as coordenações do Museu da Ener-
gisa e do Memorial Humberto Mauro, e foi 
coordenador cultural da Fundação Cultural 
Ormeo Junqueira Botelho. Marquinhos já 
assumiu também a direção-geral da Casa 
de Leitura Lia Müller Botelho, em Leopol-
dina. 

Na qualidade de vice-prefeito, ele tam-
bém destaca o que Cataguases pode espe-
rar do atual governo. “Quando o então can-
didato a prefeito, José Henriques, convida 
para caminhar a seu lado um artista, já nos 
dá a certeza da importância que será dada 
à Cultura, bem como às suas dimensões 
humana e econômica, tudo isso à altura da 
vocação da nossa cidade para os valores ar-
tísticos”. Marquinhos disse, contudo, que é 
preciso manter os pés no chão. Temos mui-
to a trabalhar, mas, especialmente por es-
tarmos em tempo de pandemia, temos que 
dar passo a passo. Mesmo assim, estamos 
certos de que a cultura e tudo o que ela en-
volve será o diferencial desse governo.

tendo passagem por diversos setores da ins-
tituição. A nova secretária de Administração 
iniciou sua trajetória no funcionalismo pú-
blico municipal, em 1985, como monitora 
escolar. Em 1987, assumiu a gestão da an-
tiga Guarda Mirim, mais tarde substituída 
pelo Programa Adolescente Cidadão, por 
determinação do Ministério do Trabalho, 
para a adequação de normas trabalhistas. 
Emília atuou naquela transição.

Ela também já foi secretária de Assistên-
cia Social em duas oportunidades, entre os 
anos de 1993 a 1996 e de 2005 a 2008. Emí-
lia foi ainda gestora municipal de convênios 
da Caixa Econômica Federal, entre os idos 
de 2013 a 2016.  Além de acumular experi-
ências na Prefeitura, a secretária de Admi-
nistração Emilia Menta foi ainda assessora 
parlamentar do então deputado estadual 
Tarcísio Henriques, saudoso ex-prefeito de 
Cataguases e pai do agora chefe do Executi-
vo Municipal, José Henriques. 

paulista, Douglas reside em Cataguases 
desde os seis anos de idade. Sua trajetória 
na Prefeitura de Cataguases teve início em 
2011, quando passou a integrar o quadro 
de servidores efetivos, no cargo de oficial 
administrativo. Entre os anos de 2013 a 
2020, Douglas chefiou a equipe que elabo-
rou o orçamento municipal, incluindo os 
projetos de lei de Plano Plurianual, Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamen-
tária Anual. 

O novo titular da pasta da Fazenda é 
graduado em Engenharia de Produção pe-
las Faculdades Integradas de Cataguases 
(FIC), pós-graduado em Gestão Pública 
Municipal pela Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF), e em Gestão Estra-
tégica pelo Grupo UNIS, instituição onde 
também é professor, desde 2017. Douglas 
também faz mestrado em Matemática pela 
Universidade Federal de Juiz de Fora.

- Luci Mara nasceu em Cisneiros, distrito 
do município de Palma, na Zona da Mata 
mineira. Mudou-se para Cataguases em 
2005 e, no ano seguinte, iniciou atividades 
na Prefeitura como supervisora pedagógica 
em quadro efetivo. Entre  2013 a 2020, Luci 
Mara foi diretora da Escola Municipal Dou-
tor Astolpho Rezende, no distrito de Sereno. 

A nova secretária de Educação é graduada 
em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Cataguases (antiga FA-
FIC). Possui ainda quatro especializações, 
sendo pós-graduada em Psicopedagogia 
e Docência para o Ensino Superior pela 
UNIG, Ciências da Religião, pela FAMI-
NAS, e Coordenação Pedagógica pela Uni-
versidade Federal de Viçosa (UFV).

SECRETARIA DE OBRAS E SER-
VIÇOS URBANOS - CARLOS HEN-
RIQUES PIRES JUNIOR  – Natural de 
Cataguases, o novo secretário de Obras e 
Serviços Urbanos tem uma longa trajetó-
ria de serviços prestados à Prefeitura de 
Cataguases. Carlinhos Pires, como é co-
nhecido, ingressou em 1993 para o qua-
dro efetivo da instituição, como Técnico 
em Edificações. Daquele ano até 2000 
foi também coordenador de Manutenção 
e Saneamento e, de 2000 a 2018, foi co-
ordenador da Defesa Civil de Cataguases.

Carlos Pires é Técnico em Edificações 
pelo Colégio Pio XII, de Juiz de Fora, e 
é graduado em História, pelas Faculdades 
Integradas de Cataguases – FIC.

Janeiro. Iniciou carreira profissional como 
gerente de loja de produtos veterinários, na 
cidade mineira de Ponte Nova.  Foi também 
gerente e, em seguida, diretor-financeiro, 
atuando junto à empresa distribuidora de 
produtos agrícolas, no interior de São Pau-
lo e, depois disso, em Londrina, no Paraná. 
Naquele Estado, também empreendeu nos 
ramos de transportes e de defensivos agrí-
colas e veterinários. 

Natural de Belo Horizonte, reside em Ca-
taguases nos últimos 24 anos e, nesse ínte-
rim, por 14 anos atuou na área comercial da 
Energisa Minas Gerais. Depois disso, vol-
tou a empreender, dessa vez como proprie-
tário de empresa prestadora de serviços para 
a Oi Telecomunicações, na região de Ubá.

Atualmente, Ricardo Mattos vem empre-
endendo no ramo de energia, como sócio 
proprietário da São Mateus, prestadora de 
serviços na área de manutenção de linhas 
elétricas.

Casado com Maria Cecilia, e pai de Leo-
nardo e Rodrigo, Ricardo Mattos é também 
presidente, há dez anos, da Associação Co-
mercial e Industrial de Cataguases. 

PROCURADOR-GERAL DO MUNI-
CÍPIO – JOÃO MÁRIO PAES CORRÊA 

- Natural de Cataguases, o advogado João 
Mário formou-se em Direito pela UFJF, em 
1995. Estagiou e iniciou sua carreira em 
Juiz de Fora, no escritório de advocacia de 
José de Castro Ferreira, Advogado Geral 
da União no governo do então Presidente 
da República, Itamar Franco. Retornou a 
Cataguases em 1998 e, há mais de 20 anos, 
mantém seu escritório de advocacia, onde 
acumula toda uma experiência de atuação 
nas áreas do direito público administrati-
vo, direito empresarial e direito ambiental, 
atendendo inclusive clientes em Ubá, Mu-
riaé e Leopoldina. João Mário é casado com 
Cynthia Reis Gouvêa Corrêa, e pai de Maria 
Clara, Giovanna, Bruna e Bianca. 


