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Poder Executivo 
 

 
Jurídico 

  
DECRETO Nº 012/2018 

 

“Decreta ponto facultativo no âmbito do 
município de Santana da Vargem 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 que dia 30 de março de 

2018, sexta-feira, é feriado nacional 

referente à “Paixão de Cristo”; 

Considerando que dia 29 de março, 

quinta-feira, é véspera do sobredito 

feriado, em que o servidor municipal 

pode-se aproveitar do período prolongado 

para viagem, descanso e outros programas 

de lazer;  

Considerando que com esta iniciativa, o 

Município economizará recursos públicos; 

 

  DECRETA: 

 Art. 1º - Fica decretado ponto facultativo 

no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta do Município de Santana da Vargem, no 

dia 29 de março do corrente ano, a partir das 

12h:00m. 

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, 16 de março de 2018. 

 

Renato Teodoro da Silva 
Prefeito Municipal 

 
PORTARIA Nº. 039/2018 

 

“Dispõe sobre exoneração de cargo 
comissionado de Diretor de Divisão Clínica” 

 

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 de 

Carreira dos Servidores Públicos Municipal, 

 

RESOLVE: 
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 Art. 1º - Exonerar o Sr. Hegnei Eneias 

Targino, inscrito no CPF-MF nº 077.938.876-38, 

do cargo comissionado de Diretor de Divisão 

Clínica, ligado à Secretaria Municipal de Saúde. 

  

 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na 

data da sua publicação. 

 

Santana da Vargem, MG, 19 de março de 2018. 

 
Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 
 

LEI Nº 1.449 
 

Autoriza a revisão geral anual da remuneração 
dos servidores do Poder Legislativo Municipal. 
 

 

A Câmara Municipal de Vereadores de 

Santana da Vargem aprova a seguinte Lei: 

 

Art.1º -  A revisão geral anual, para o 

exercício financeiro de 2018, a ser aplicada sobre 

a remuneração dos servidores públicos e aos 

subsídios dos agentes políticos do Poder 

Legislativo para o exercício financeiro de 2018 é 

de 2,07% (dois vírgula zero sete por cento). 

 

Parágrafo único – O índice de 2,07% 

aplicado no caput deste artigo refere-se ao INPC 

(Índice Nacional de Preços ao Consumidor) 

acumulado entre o período de janeiro de 2017 a 

dezembro de 2017. 

 

Art. 2º - Para fins desta Lei entende-se 

como: 

 

I – Servidor Público: a pessoa legalmente 

investida em cargo público de provimento efetivo 

ou em comissão;  

 

II – Agente Político do Legislativo: é 

aquele detentor de cargo eletivo, eleito por 

mandatos transitórios, como membros do Poder 

Legislativo, os quais não se sujeitam ao processo 

administrativo disciplinar; 

 

III – Investidura: é o ato jurídico por meio 

do qual se dá posse à pessoa para desempenho de 

cargo ou função, para que foi designada ou 

nomeada; 

 

IV – Cargo público: é o conjunto de 

atribuições e responsabilidades previstas na 

estrutura organizacional que devem ser cometidas 

a um servidor. 

 

Art. 3º - Os efeitos desta Lei retroagirão até 

o dia 01 de janeiro de 2018. 

 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

 

Santana da Vargem, 19 de março de 2018. 

 

RENATO TEODORO DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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Licitações 

 

Chamada Pública número 001/2018 
 

A prefeitura Municipal de Santana da 

Vargem/MG torna público o edital da Chamada 

Pública número 001/2018 para Aquisição de 

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 

destinado ao atendimento do Programa Nacional 

de Alimentação escolar a partir de 12 de Abril de 

2018. Os grupos formais e informais deverão 

apresentar a documentação habilitatória de venda 

até o dia 11 de Abril de 2018 na Secretaria de 

Educação situada à rua José Batista de Figueiredo 

74 no centro de Santana da Vargem/MG. 

Instrumento Convocatório e informações pelo 

telefone (35) 3858-1200 ramal 214, e-mail 

compras@santanadavargem.mg.gov.br, no Setor 

de Compras situado à Praça Padre João Maciel 

Neiva 15 no centro de Santana da Vargem/mg e 

ainda pelo site: www.santanadavargem.mg.gov.br. 

Renato Teodoro da Silva – Prefeito 

 

Pregão Presencial nº 023/2018 

A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem 

torna público para conhecimento dos interessados 

o edital do Pregão Presencial nº 023/2018 – 

Processo Licitatório nº 43/2018. Objeto: Locação 

de sistemas de informática integrados destinados à 

gestão pública. Recebimento dos envelopes: 

03/04/2018 até 08hr50min, na Praça Padre João 

Maciel Neiva número 15 no Centro de Santana da 

Vargem-MG a sessão terá início às 09hr00min do 

dia 03/04/2018. O edital está disponível no site 

www.santanadavargem.mg.gov.br ou no 

Departamento de compras e licitações na Praça 

Padre João Maciel Neiva 15 no centro de Santana 

da Vargem- CEP 37.195-000. Informações pelo 

telefone (35) 3858-1200 ramal 214 ou e-mail 

compras@santanadavargem.mg.gov.br 

 

 

 

 

 
 
Conteudista Licitações:  Vitor Lucio Machado – 
MASP: 1119 
 
Conteudista Licitações:  Estefânia Aparecida de Souza 
Rabello – MASP: 1198 

 
 
Conteudista Jurídico: Paulo Ricardo Corrêa – MASP: 
1120 
 
Responsável pela diagramação e publicação no site: 
Paulo Henrique de Oliveira – MASP: 1094 
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