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Poder Executivo 
 

Licitações 
 

EXTRATO ATA PROCESSO 003/2018  

 

PROCESSO: 003/2018 

 

PREGÃO PRESENCIAL: 002/2018 

 

Objeto: Aquisição de enfeites e brinquedos 

para Secretaria Municipal de Educação, 

Creche Doce Vida e Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos. 

 

Empresas: TACIANE TROLESI GOULART, 

inscrita no CNPJ 28.894.097/0001-42; 

 

URUCAS IMPORTADOS LTDA, inscrito no 

CNPJ 22.073.228/0001-44. 

  

 Vigência: 30/01/2018 a 29/01/2019 

  

Autorização: 

 

RENATO TEODORO DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

EXTRATO DE CONTRATO Nº004/2018  
 

Extrato Contrato nº 004/2018  

 

Processo nº 021/2018  

 

Inexigibilidade nº 003/2018 

 

Objeto: Contratação de apresentação artística 

para o carnaval 2018  

 

Contratante: Prefeitura Municipal de Santana 

da Vargem 
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Contratado: JC FURQUIM - MOVIMENTO 

ARTÍSTICO -ME 

 

Valor: R$ 12.000,00 (doze mil reais) 

 

Vigência: 07/02/2018 a 28/02/2018 

  

Autorização 

  

RENATO TEODORO DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

EXTRATO ATA PROCESSO 007/2018  

 

PROCESSO LICITATÓRIO: 007/2018 

 

PREGÃO PRESENCIAL: 005/2018 

 

Objeto: Aquisição de fraldas descartáveis. 

 

Empresas: ALFALAGOS LTDA, inscrita no 

CNPJ 05.194.502/0001-14 

 

FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE 

LTDA - EPP, inscrito no CNPJ 

24.826.631/0001-22 

 

DOMINUS COMÉRCIO EIRELI ME, 

inscrito no CNPJ 27.417.234/0001-95. 

  

  

Vigência: 01/02/2018 a 31/01/2019 

  

Autorização: 

   

RENATO TEODORO DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

Secretaria de Educação 
 
EDITAL 001- 2018 
 

CONVOCAÇÃO DE PROFESSOR 

                        O Município de Santana da 

Vargem, com sede nesta cidade, na Praça Pe. 

João M. Neiva, nº. 15, Centro, através da 

Secretaria Municipal de Educação, com 

fundamento no art. 37, da Lei Municipal nº. 

1.084, de 02 de Julho de 2008 e alterações 

posteriores, devidamente representada pela 

Secretária Municipal de Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer, Sra. Edna Ozana Costa de 

Paula, convoca através do presente edital, 

professores interessados em participar da 

disputa de vagas de professor da Rede 

Municipal de Ensino. 

01 - Natureza do cargo: Professor 

02 - Habilitação necessária: Licenciatura 

plena em Pedagogia 

03 - Quantidade de vagas:  
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       -  09 vagas  (E. M. Doralice Mendonça 

Reis e Escolas Rurais) para Educação 

Infantil / Ensino Fundamental, período 

matutino / vespertino. 

04 - Período do contrato de trabalho: de 15 de 

fevereiro a 19 de dezembro de 2018, 

podendo ser rescindido a qualquer tempo, 

a bem do interesse público.  

05 - Regime de trabalho: estatutário 

06 - Carga horária semanal: 24 horas 

07 - A concorrência da vaga se dará às 14 

horas (quatorze horas) do dia 08 de 

fevereiro de 2018   na Secretaria Municipal 

de Educação, Rua José Batista de Figueiredo, 

nº 74, Centro, Santana da Vargem – MG. 

08 - Não serão aceitas participações por 

procuração. 

09 - Serão, pela ordem, critérios para 

desempate: 

    a) Licenciatura Plena em Pedagogia e 

ou Normal Superior com complementação 

pedagógica    (Apresentação do Diploma 

ou Declaração de Conclusão 

acompanhada do Histórico). 

            b) tempo de exercício na função 

específica neste Município (tempo que não 

esteja vinculado a cargo efetivo ou 

designado na função em 2018); 

           c) tempo de exercício na função 

específica no estado (tempo que não esteja 

vinculado a cargo efetivo / designado ou em 

outra rede municipal na função em 2018); 

           d) tempo de exercício em função 

pública neste município (Rede Municipal); 

           e) tempo de exercício em função 

pública estadual; 

           f) tempo de exercício em função 

pública em outro município; 

           g) idade (mais idoso); 

10 - Documentação pessoal necessária / 

original e cópia (a não apresentação dos 

documentos com suas cópias citados abaixo 

desclassificará o candidato): 

- Documento de identidade; 

- Título eleitoral; 

   - Comprovante (s) ou Certidão de 

votação da última eleição; 

   - Comprovante de estar em dia com as 

obrigações militares, para candidato do sexo 

masculino, dispensada a exigência quando se 

tratar de cidadão com mais de 45 anos; 

   - Comprovante de inscrição no 

PIS/PASEP, ou declaração de próprio punho 

que não possui; 

   - Comprovante de registro no 

Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 

   - Carteira de trabalho – CTPS 

(Páginas de foto e qualificação civil); 
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   - Certidão de casamento ou 

nascimento; 

   - Certidão de nascimento de filhos 

menores de 14 anos com cartão de vacina; 

   - Número da Conta corrente no Banco 

do Brasil ou declaração que não possui; 

   - Comprovante de endereço. 

11 - Não havendo interessados na função 

descrita no item 1, com o cumprimento de 

critérios estabelecidos no item 11, a Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Esporte e 

Lazer, com fulcro no art. 38, §2º e §3º da Lei 

Municipal nº. 717, de 26 de abril de 2000, 

ofertará a vaga aos profissionais do 

magistério efetivos no Município, cujos 

critérios de desempate serão: 

  a) tempo de exercício de profissional 

do magistério no cargo efetivo no Município 

de Santana da Vargem; 

  b) idade (mais idoso).  

 

OBS: 

 O servidor dispensado, a pedido, só 

poderá ser novamente contratado 

no Município decorrido o prazo de 

60 (sessenta) dias de dispensa, na 

função, considerando o interesse 

Público. 

 A contratação, obedecida todos os 

trâmites e exigências deste Edital, 

fica condicionada ao Atestado 

Médico Admissional do município. 

 As vagas nas escolas e suas 

respectivas turmas serão 

direcionadas pela Equipe Gestora. 

 

Santana da Vargem - MG, 07 de fevereiro de 

2018 

EDNA OZANA COSTA DE PAULA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 

LAZER 

 

 

EDITAL 002- 2018 

CONVOCAÇÃO DE PROFESSOR 

                        O Município de Santana da 

Vargem, com sede nesta cidade, na Praça Pe. 

João M. Neiva, nº. 15, Centro, através da 

Secretaria Municipal de Educação, com 

fundamento no art. 37, da Lei Municipal nº. 

1.084, de 02 de Julho de 2008 e alterações 

posteriores, devidamente representada pela 

Secretária Municipal de Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer, Sra. Edna Ozana Costa de 

Paula, convoca através do presente edital, 

professores interessados em participar da 
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disputa de vagas de professor da Rede 

Municipal de Ensino. 

01 - Natureza do cargo: Professor 

02 - Habilitação necessária: Licenciatura 

plena em Educação Física 

03 - Quantidade de vagas:  

       -  01 vaga  (E. M. Doralice Mendonça 

Reis e Escolas Rurais) para Educação 

Infantil / Ensino Fundamental, período 

matutino / vespertino. 

04 - Período do contrato de trabalho: de 15 de 

fevereiro a 19 de dezembro de 2018, 

podendo ser rescindido a qualquer tempo, 

a bem do interesse público.  

05 - Regime de trabalho: estatutário 

06 - Carga horária semanal: 24 horas 

07 - A concorrência da vaga se dará às 15:00  

horas (quinze horas) do dia 08 de fevereiro 

de 2018   na Secretaria Municipal de 

Educação, Rua José Batista de Figueiredo, nº 

74, Centro, Santana da Vargem – MG. 

08 - Não serão aceitas participações por 

procuração. 

09 - Serão, pela ordem, critérios para 

desempate: 

    a) Licenciatura Plena em Pedagogia e 

ou Normal Superior com complementação 

pedagógica    (Apresentação do Diploma 

ou Declaração de Conclusão 

acompanhada do Histórico). 

            b) tempo de exercício na função 

específica neste Município (tempo que não 

esteja vinculado a cargo efetivo ou 

designado na função em 2018); 

           c) tempo de exercício na função 

específica no estado (tempo que não esteja 

vinculado a cargo efetivo / designado ou em 

outra rede municipal na função em 2018); 

           d) tempo de exercício em função 

pública neste município (Rede Municipal); 

           e) tempo de exercício em função 

pública estadual; 

           f) tempo de exercício em função 

pública em outro município; 

           g) idade (mais idoso); 

10 - Documentação pessoal necessária / 

original e cópia (a não apresentação dos 

documentos com suas cópias citados abaixo 

desclassificará o candidato): 

- Documento de identidade; 

- Título eleitoral; 

   - Comprovante (s) ou Certidão de 

votação da última eleição; 

   - Comprovante de estar em dia com as 

obrigações militares, para candidato do sexo 

masculino, dispensada a exigência quando se 

tratar de cidadão com mais de 45 anos; 
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   - Comprovante de inscrição no 

PIS/PASEP, ou declaração de próprio punho 

que não possui; 

   - Comprovante de registro no 

Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 

   - Carteira de trabalho – CTPS 

(Páginas de foto e qualificação civil); 

   - Certidão de casamento ou 

nascimento; 

   - Certidão de nascimento de filhos 

menores de 14 anos com cartão de vacina; 

   - Número da Conta corrente no Banco 

do Brasil ou declaração que não possui; 

   - Comprovante de endereço. 

11 - Não havendo interessados na função 

descrita no item 1, com o cumprimento de 

critérios estabelecidos no item 11, a Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Esporte e 

Lazer, com fulcro no art. 38, §2º e §3º da Lei 

Municipal nº. 717, de 26 de abril de 2000, 

ofertará a vaga aos profissionais do 

magistério efetivos no Município, cujos 

critérios de desempate serão: 

  a) tempo de exercício de profissional 

do magistério no cargo efetivo no Município 

de Santana da Vargem; 

  b) idade (mais idoso).  

 

OBS: 

 O servidor dispensado, a pedido, só 

poderá ser novamente contratado 

no Município decorrido o prazo de 

60 (sessenta) dias de dispensa, na 

função, considerando o interesse 

Público. 

 A contratação, obedecida todos os 

trâmites e exigências deste Edital, 

fica condicionada ao Atestado 

Médico Admissional do município. 

 

Santana da Vargem - MG, 07 de fevereiro de 

2018 

EDNA OZANA COSTA DE PAULA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 

LAZER 

 

EDITAL 002- 2018 

CONVOCAÇÃO DE PROFESSOR 

 

                        O Município de Santana da 

Vargem, com sede nesta cidade, na Praça Pe. 

João M. Neiva, nº. 15, Centro, através da 

Secretaria Municipal de Educação, com 

fundamento no art. 37, da Lei Municipal nº. 

1.084, de 02 de Julho de 2008 e alterações 

posteriores, devidamente representada pela 

Secretária Municipal de Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer, Sra. Edna Ozana Costa de 

Paula, convoca através do presente edital, 
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professores interessados em participar da 

disputa de vagas de professor da Rede 

Municipal de Ensino. 

01 - Natureza do cargo: Professor 

02 - Habilitação necessária: Licenciatura 

plena em Educação Física 

03 - Quantidade de vagas:  

       -  01 vaga  (E. M. Doralice Mendonça 

Reis e Escolas Rurais) para Educação 

Infantil / Ensino Fundamental, período 

matutino / vespertino. 

04 - Período do contrato de trabalho: de 15 de 

fevereiro a 19 de dezembro de 2018, 

podendo ser rescindido a qualquer tempo, 

a bem do interesse público.  

05 - Regime de trabalho: estatutário 

06 - Carga horária semanal: 24 horas 

07 - A concorrência da vaga se dará às 15:00  

horas (quinze horas) do dia 08 de fevereiro 

de 2018   na Secretaria Municipal de 

Educação, Rua José Batista de Figueiredo, nº 

74, Centro, Santana da Vargem – MG. 

08 - Não serão aceitas participações por 

procuração. 

09 - Serão, pela ordem, critérios para 

desempate: 

    a) Licenciatura Plena em Educação 

Física   (Apresentação do Diploma ou 

Declaração de Conclusão acompanhada 

do Histórico). 

            b) tempo de exercício na função 

específica neste Município (tempo que não 

esteja vinculado a cargo efetivo ou 

designado na função em 2018); 

           c) tempo de exercício na função 

específica no estado (tempo que não esteja 

vinculado a cargo efetivo / designado ou em 

outra rede municipal na função em 2018); 

           d) tempo de exercício em função 

pública neste município (Rede Municipal); 

           e) tempo de exercício em função 

pública estadual; 

           f) tempo de exercício em função 

pública em outro município; 

           g) idade (mais idoso); 

10 - Documentação pessoal necessária / 

original e cópia (a não apresentação dos 

documentos com suas cópias citados abaixo 

desclassificará o candidato): 

- Documento de identidade; 

- Título eleitoral; 

   - Comprovante (s) ou Certidão de 

votação da última eleição; 

   - Comprovante de estar em dia com as 

obrigações militares, para candidato do sexo 

masculino, dispensada a exigência quando se 

tratar de cidadão com mais de 45 anos; 
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   - Comprovante de inscrição no 

PIS/PASEP, ou declaração de próprio punho 

que não possui; 

   - Comprovante de registro no 

Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 

   - Carteira de trabalho – CTPS 

(Páginas de foto e qualificação civil); 

   - Certidão de casamento ou 

nascimento; 

   - Certidão de nascimento de filhos 

menores de 14 anos com cartão de vacina; 

   - Número da Conta corrente no Banco 

do Brasil ou declaração que não possui; 

   - Comprovante de endereço. 

11 - Não havendo interessados na função 

descrita no item 1, com o cumprimento de 

critérios estabelecidos no item 11, a Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Esporte e 

Lazer, com fulcro no art. 38, §2º e §3º da Lei 

Municipal nº. 717, de 26 de abril de 2000, 

ofertará a vaga aos profissionais do 

magistério efetivos no Município, cujos 

critérios de desempate serão: 

  a) tempo de exercício de profissional 

do magistério no cargo efetivo no Município 

de Santana da Vargem; 

  b) idade (mais idoso).  

 

OBS: 

 O servidor dispensado, a pedido, só 

poderá ser novamente contratado 

no Município decorrido o prazo de 

60 (sessenta) dias de dispensa, na 

função, considerando o interesse 

Público. 

 A contratação, obedecida todos os 

trâmites e exigências deste Edital, 

fica condicionada ao Atestado 

Médico Admissional do município. 

 

Santana da Vargem - MG, 07 de fevereiro de 

2018 

 

EDNA OZANA COSTA DE PAULA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 

LAZER 

EDITAL E COMUNICAÇÃO DE VAGAS 

Nº 002/2018 

A Prefeitura Municipal de Santana da 

Vargem através da Secretaria Municipal de 

Educação, no uso de suas atribuições e de 

acordo com o Processo Seletivo de 2018, 

torna público Edital para contratação 

temporária de Auxiliar de 

Desenvolvimento Infantil, na Rede 

Municipal para o ano de 2018. 

 

DATA HORÁRIO LOCAL 
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08/02/2018 15h30 Secretaria M. 

de Educação 

 

 

LOCAL VAGA PERÍODO 

CRECHE 

MUNICIPAL 

DOCE VIDA 

01 15/02/2018 a 

19/12/2018 

 

               Os candidatos deverão comparecer à 

Secretaria Municipal de Educação, à Rua José 

Batista Figueiredo, 74, Centro, no dia e 

horário estipulados, munidos dos seguintes 

documentos, os quais, hora solicitados são 

necessários para contratação. 

 

 Documentação pessoal necessária / 

original e cópia (a não apresentação dos 

documentos e suas cópias citados abaixo 

desclassificará o candidato): 

 

- Diploma ou Declaração de 

Conclusão acompanhada do Histórico, 

conforme processo seletivo de 2018; 

- Documento de identidade; 

- Título eleitoral; 

- Comprovante (s) ou Certidão de 

votação da última eleição; 

- Comprovante de estar em dia com as 

obrigações militares, para candidato do 

sexo masculino, dispensada a exigência 

quando se tratar de cidadão com mais de 

45 anos; 

- Comprovante de inscrição no 

PIS/PASEP, ou declaração de próprio 

punho que não possui; 

- Comprovante de registro no Cadastro 

de Pessoas Físicas – CPF; 

- Carteira de trabalho – CTPS (Páginas 

de foto e qualificação civil); 

- Certidão de casamento ou 

nascimento; 

- Certidão de nascimento de filhos 

menores de 14 anos com cartão de vacina; 

- Número da Conta corrente no Banco 

do Brasil ou declaração que não possui; 

- Comprovante de endereço. 

 

OBS: 

 Será considerada a classificação do 

Processo Seletivo de 2018, o não 

comparecimento do candidato no 

dia e horários estipulados por este 

edital, automaticamente o 

desclassificará deste. 

 O servidor dispensado, a pedido, só 

poderá ser novamente contratado 

no Município decorrido o prazo de 

60 (sessenta) dias de dispensa, na 
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função, considerando o interesse 

Público. 

 A contratação, obedecida todos os 

trâmites e exigências deste Edital, 

fica condicionada ao Atestado 

Médico Admissional do município. 

 

Santana da Vargem - MG, 07 de fevereiro de 

2018 

EDNA OZANA COSTA DE PAULA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 

LAZER 

 

Secretaria de Habitação 
 

PORTARIA Nº 001/2018 
O Secretário Municipal de Habitação e 

Desenvolvimento Urbano do Município de 

Santana da Vargem/MG, no uso de suas 

atribuições legais em especial o decreto 

municipal nº 002/2018 

 RESOLVE 

Art. 1º - Constituir e nomear a 

Comissão de Avaliação do Chamamento 

Público nº 001/2018, que tem como objetivo a 

Seleção de empresa do ramo da construção 

civil para apresentação de proposta para 

construção de habitação de interesse social no 

âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV) e/ou do Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social (SNHIS). 

PRESIDENTE – LUIZ DE FÁTIMA 

CONCEIÇÃO, Engenheiro Civil, portador do 

CPF 237.737.406 – 97 

VICE-PRESIDENTE – AROLDO 

BENEDITO DE OLIVEIRA, Engenheiro 

Civil, portador do CPF 962.358.326 – 34  

SECRETÁRIO –  WAGNER SANTANA DE 

CARVALHO, servidor público,  portador do 

CPF 044.175.716 – 27 

Art. 2º - Os integrantes da Comissão 

de Avaliação do Chamamento Público nº 

001/2018 não serão remunerados, 

constituindo em prestação de serviços 

relevantes ao município de Santana da 

Vargem – MG, exercendo suas funções sem 

prejuízo das atribuições de seus cargos até o 

encerramento do processo. 

Art. 3º - Delegar poderes ao 

Presidente da Comissão Sr. Luiz de Fátima 

Conceição, para assinar os Editais do 

Processo de Chamamento Público. 

Art. 4º - Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação. 

 

Santana da Vargem, 07 de Fevereiro de 2018 

http://www.santanadavagem.mg.gov.br/
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Júlio Cesar Botelho 

Secretário Municipal de Habitação e 

Desenvolvimento Urbano 

 

 

 

Jurídico 
 

DECRETO Nº 003/2018 

 

“Decreta ponto facultativo e dá outras 

providências” 

 

  O Prefeito Municipal de Santana da 

Vargem – MG, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 52, VI da Lei Orgânica 

Municipal: e 

 

Considerando as festividades 

carnavalescas a realizarem-se nos dias 

10 a 13 de fevereiro do corrente ano; 

Considerando que o dia 13 de 

fevereiro é feriado nacional; 

Considerando que o dia 14 de 

fevereiro é denominado quarta-feira de 

cinzas, e atribui, nacionalmente, a 

realização de meio expediente de 

trabalho nas repartições públicas; 

Considerando que durante o Carnaval 

haverá um período intervalar não 

produtivo para o serviço público em 

termos de continuidade; 

 

  DECRETA: 

 

  Art. 1º - Fica decretado pontos 

facultativos no âmbito dos órgãos e entidades 

da Administração Pública Municipal de 

Santana da Vargem, MG, os dia 12 e 14 de 

fevereiro de 2018. 

 

 Parágrafo único - A medida descrita 

no caput deste artigo não abrange a prestação 

de serviços públicos essenciais, considerados 

indispensáveis. 

 

  Art. 2º - Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação. 

 

Santana da Vargem - MG, 08 de fevereiro de 

2018. 

 

RENATO TEODORO DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

DECRETO Nº 004/2018 
 

“Regulamenta o carnaval 2018 no 

município de Santana da Vargem, e dá 

outras providências” 

 

http://www.santanadavagem.mg.gov.br/
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O Prefeito Municipal de Santana da 

Vargem - MG, no uso das atribuições legais 

que lhe são conferidas pelo inciso VI, do art. 

52, da Lei Orgânica Municipal; e 

 

Considerando o dever de se garantir a 

ordem na cidade, bem como a 

segurança e o bem-estar da 

municipalidade e visitantes durante as 

festividades do Carnaval. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - O Carnaval de 2018 será 

realizado, administrado e organizado pelo 

Município de Santana da Vargem, com 

cooperação da população e comércio local. 

 

§ 1º - No Município os desfiles de 

blocos caricatos serão realizados na Praça 

Padre João Maciel Neiva, Centro. 

 

§ 2º - É considerado adjacências, além 

da Praça Padre João Maciel Neiva, as ruas e 

avenidas que com ela confrontarem. 

 

Art. 2º - A exploração das atividades 

comerciais na Praça Padre João Maciel Neiva 

e adjacências será realizada pelas pessoas 

físicas ou jurídicas e ocorrerá nas formas 

dispostas nos Códigos Tributário e de Postura 

do Município de Santana da Vargem 

 

§ 1º - Fica proibida a venda, ao 

consumidor final, no período de 09 a 13 de 

fevereiro do corrente ano, de bebidas com 

entrega de vasilhames de vidro, para consumo 

próprio no estabelecimento e/ou em via 

pública num raio de 400m2 (quatrocentos 

metros quadrados) no entorno da Praça Padre 

João Maciel Neiva e da Praça Prefeito 

Hernani Pereira Scatolino. 

 

§ 2º - A violação ao disposto no §1º 

deste artigo implicará: 

 

I - autuação, notificação e advertência; 

 

II - na hipótese de reincidência, 

ensejará a cassação do respectivo Alvará de 

Funcionamento e aplicação de multa. 

 

§ 3º - Fica expressamente proibida 

venda de qualquer produto nocivo à saúde ou 

atentatório à moral e aos bons costumes, a 

venda de bebidas alcoólicas a menores de 

idade, na forma da legislação vigente 

aplicável à espécie. 

 

§ 4º - Ficam expressamente proibidos 

o uso e/ou a comercialização de produtos 

http://www.santanadavagem.mg.gov.br/
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compostos de espuma expansível em aerosol 

(sprays) e serpentinas metalizadas. 

 

Art. 3º -  Este decreto entra em vigor 

na data de sua publicação.  

 

Santana da Vargem, 08 de fevereiro de 

2018. 

 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

PORTARIA Nº 025 

 

“Designa servidora como representante da 

Prefeitura de Santana da Vargem/MG junto 

ao Ministério dos Direitos Humanos” 

 

 O Prefeito Municipal de Santana da 

Vargem – MG, no uso das atribuições que lhe 

confere a Lei, e em especial o artigo 79, II, 

“a” e “b”da Lei Orgânica do Município, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Designar Sra. Daniele 

Paula Corrêa, ocupante do cargo de 

Coordenadora do Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) para ser 

representante da Prefeitura Municipal 

de Santana da Vargem junto Ministério 

dos Direitos Humanos, para praticar todos 

os atos necessários a efetivação e 

recebimento do conjunto de equipamentos 

destinados a equipagem e estruturação de 

Conselho Tutelar. 

 

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor 

na data de sua publicação. 

 

Art. 3° - Ficam revogadas as demais 

disposições em contrário. 

 

 Santana da Vargem - MG, 08 de 

fevereiro de 2018. 

 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

PORTARIA Nº. 026/2018 
 

“Dispõe sobre nomeação do cargo 

comissionado de Diretor de Divisão 

Administrativa” 

 

O Prefeito Municipal de Santana da 

Vargem/MG, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 79, inciso II, alínea “a”  da Lei 

Orgânica Municipal, considerando o disposto 

na Estrutura Administrativa, Estatuto e Plano 

http://www.santanadavagem.mg.gov.br/
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de Carreira dos Servidores Públicos 

Municipal, 

 

RESOLVE: 

 

 Art. 1º - Nomear o Sr. Marco 

Antônio de Andrade Afonso, inscrita no 

CPF-MF nº 948.519.486-20, ao cargo 

comissionado de Diretor de Divisão 

Administrativa, ligado a Secretária 

Municipal de Saúde, para o exercício das 

atribuições inerentes. 

 

 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor 

na data da sua publicação, retroagindo seus 

efeitos para 07 de fevereiro de 2018. 

 

Santana da Vargem, MG, 08 de fevereiro de 

2018. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 Eu, Marco Antônio de Andrade 

Afonso, declaro para os devidos fins de 

direito que me comprometo a cumprir e 

exercer as atribuições, deveres e 

responsabilidade inerentes ao cargo que ora 

tomo posse. 

 

Santana da Vargem, MG, 08 de fevereiro de 

2018. 

 

Marco Antônio de Andrade Afonso  

CPF: 948.519.486-20 

 
 

 

 

 

 

 

 

Conteudista Jurídico: Paulo Ricardo Corrêa – MASP: 
1120 

 

Conteudista Licitações:  Vitor Lucio Machado – 
MASP: 1119 

 

Conteudista Licitações:  Estefânia Aparecida de 
Souza Rabello – MASP: 1198 

 

Conteudista Sec. Habitação: Wagner Santana de 
Carvalho – MASP: 2429 

 

Conteudista Sec. Educação: Kátia Cecilia Scalioni de 
Souza – MASP: 119 

 

Responsável pela diagramação e publicação no 
site: Paulo Henrique de Oliveira – MASP: 1094 
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