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Poder Executivo 

 

Licitações 

 

RESULTADO DO CREDENCIAMENTO DE 
LEILOEIROS PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 088/2018 INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018 
 

 O MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM - 

MG, com sede à Praça Padre João Maciel Neiva, 

15 no centro, por ordem do Exmo. Prefeito do 

Município, Sr. Renato Teodoro da Silva, através 

de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público o resultado de CHAMAMENTO 

PÚBLICO para CREDENCIAMENTO, sem 

qualquer exclusividade, de Leiloeiros Oficiais 

para realização de leilões para venda de Bens 

Imóveis e Móveis inservíveis para a 

Administração Pública Municipal. Estando todos 

os leiloeiros habilitados foi realizado sorteio para 

classificação conforme preconiza o item 7.2 do 

Edital. A classificação foi a seguinte: 1º 

PATRICIA GRACIELE DE ANDRADE 

SOUZA, CPF 050.424.956-81; 2º LUCAS 

RAFAEL ANTUNES MOREIRA, CPF 

014.721.886-16; 3º FERNANDO CAETANO 

MOREIRA FILHO, CPF 039.167.186-30; 4º 

JONAS GABRIEL ANTUNES MOREIRA, CPF 

065.132.226-05; 5º ADRIANA PIRES 

AMÂNCIO, CPF 098.928.576-66.Maiores 

informações no e-mail 

administracao@santanadavargem.mg.gov.br ou 

pelos telefones (35) 3858-1200/(35) 3858-1146. 

  

Autorização: 

 RENATO TEODORO DA SILVA 

 Prefeito Municipal 

 

Jurídico 

 

ERRATA DECRETO MUNICIPAL Nº 042, 
DE 20 DE AGOSTO DE 2018 

 

ERRATA para corrigir erro material no 

DECRETO MUNICIPAL Nº 042, DE 20 DE 

AGOSTO DE 2018, publicado em 21 de agosto 

de 2018, que dispõe em sua ementa: “DECLARA 

DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE 

DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO, 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE 

SANTANA DA VARGEM – ESTADO DE 

MINAS GERAIS”.  

 

O Prefeito Municipal de Santana da 

Vargem, RENATO TEODORO DA SILVA, 

usando das atribuições que lhe são conferidas por 

Lei, publica Errata referente ao Decreto Municipal 

nº 042, de 20 de agosto de 2018, que fora 

publicado em 21 de agosto de 2018, conforme 

segue:  

 

Fica RETIFICADO: 

 

Onde se lê: 

Art. 1º Fica declarado à utilidade pública, para os 

fins de desapropriação de seu pleno domínio, pelo 

preço fixo e irreajustável de R$ 270.000,00 

(duzentos e setenta mil) reais, conforme avaliação 

prévia realizada comissão de avaliação de 

imóveis, referente ao imóvel abaixo especificado: 

“01 (uma) edificação comercial com área 

construída de 302,00 m², situada na Rua, Jose 

Venâncio de Miranda, nº.371, bairro: São Luiz, 

nesta cidade de Santana da Vargem-MG, desta 

Comarca de Três Pontas e seu respectivo lote 

terreno nº: “10” da Quadra “D”, com área de 

440,00 m² e as seguintes medidas e 

confrontações: pela frente em 22,00 metros 

com o lote nº:09; pelo lado esquerdo em 20,00 

metros com o lote nº:12 e aos fundos em 11,00 

metros com os lotes nº.:03 e 04, com registrado 

no Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Três Pontas, sob a matricula nº.M-

23.403.” 

 

Leia-se: 

Art. 1º Fica declarado à utilidade pública, para os 

fins de desapropriação de seu pleno domínio, pelo 

preço fixo e irreajustável de R$ 270.000,00 

(duzentos e setenta mil) reais, conforme avaliação 

prévia realizada comissão de avaliação de 

imóveis, referente ao imóvel abaixo especificado: 

“01 (um) lote terreno nº 10 da Quadra “D”, do 

Loteamento Cristiano Ribeiro Galvão, situado 

em Santana da Vargem-MG, com á área de 

440,00 metros quadrados, confrontando pela 

frente em 22,00 metros para a Rua Jose 

Venâncio de Miranda, do lado direito em 20,00 

metros com o lote 09, do lado esquerdo 20,00 

metros com o lote 12 e aos fundos em 11,00 

metros com o lote 03 e 04, contendo 01 (uma) 

edificação comercial com área construída de 

302,00 metros quadrados, situada na Rua Jose 

Venâncio de Miranda, nº 371, Bairro: São Luiz, 

nesta cidade de Santana da Vargem-MG, 

registrado no Cartório de Registro de Imóveis 

da Comarca de Três Pontas, matricula nº 

23.403”. 

 

Proceda-se a retificação supra descrita 

junto ao Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura 

Municipal de Santana da Vargem. 

 

Santana da Vargem, de 25 de outubro de 2018. 

 

Renato Teodoro da Silva 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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Prefeito Municipal 

 

DECRETO MUNICIPAL Nº. 042, DE 20 DE 

AGOSTO DE 2018 

 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA 

PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE 

PLENO DOMÍNIO, IMÓVEL SITUADO NO 

MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM – 

ESTADO DE MINAS GERAIS. 

 

O Prefeito Municipal de Santana da 

Vargem, no uso das atribuições que lhe confere a 

Lei e em especial o inciso V, do artigo 52 da Lei 

Orgânica Municipal. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica declarado à utilidade 

pública, para os fins de desapropriação de seu 

pleno domínio, pelo preço fixo e irreajustável de 

R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil) reais, 

conforme avaliação prévia realizada comissão de 

avaliação de imóveis, referente ao imóvel abaixo 

especificado: 

 

“01 (um) lote terreno nº 10 da 

Quadra “D”, do Loteamento 

Cristiano Ribeiro Galvão, situado 

em Santana da Vargem-MG, com á 

área de 440,00 metros quadrados, 

confrontando pela frente em 22,00 

metros para a Rua Jose Venâncio 

de Miranda, do lado direito em 

20,00 metros com o lote 09, do lado 

esquerdo 20,00 metros com o lote 

12 e aos fundos em 11,00 metros 

com o lote 03 e 04, contendo 01 

(uma) edificação comercial com 

área construída de 302,00 metros 

quadrados, situada na Rua Jose 

Venâncio de Miranda, nº 371, 

Bairro: São Luiz, nesta cidade de 

Santana da Vargem-MG, 

registrado no Cartório de Registro 

de Imóveis da Comarca de Três 

Pontas, matricula nº 23.403”. 

 

Art. 2º - Fica a Assessoria Jurídica 

autorizada a proceder, por via amigável ou 

judicial, a desapropriação prevista neste 

Decreto. 

 

Art. 3º - O objetivo da 

desapropriação destina-se em razão que a 

Administração Pública Municipal vem realizando 

a locação de imóveis para instalação das 

Secretárias Municipais de Ação Social, Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer, e também para o 

Conselho Tutelar, Vigilância Epidemiológica e 

Sanitária, Gráfica do Município, onerando dessa 

forma o Município, que devido à grave crise 

financeira vivenciada no Estado de Minas Gerais, 

vem implementando à redução de custos, para 

manter o bom equilíbrio financeiro das contas 

publicas. A necessidade da desapropriação tem 

como escopo unificar o atendimento da população 

junto às secretárias e órgãos mencionados acima, 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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e ainda reduzir os gastos públicos, que vem sendo 

cobrado pela população. 

 

Art. 4º - As despesas decorrentes do 

presente Decreto correrão à conta de dotação 

orçamentária consignada nº. 

0001.0301.04.0122.0402.2005, ficha nº.0044, 

natureza nº.4.4.90.61.00.00. 

 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação. 

 

Santana da Vargem, 20 de agosto de 2018. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

LEI Nº 1.467, DE 25 DE OUTUBRO DE 2018 
 

“Altera e acrescenta dispositivo à Lei Municipal 

nº 1.466 de 27 de setembro de 2018 “Dispõe 

sobre autorização ao poder executivo 

municipal a efetivar a desapropriação amigável 

ou judicial da área que menciona, e dá outras 

providências” e dá outras providencias.”  

 

 

O povo de Santana da Vargem, por seus 

representantes na Câmara Municipal aprovou e eu, 

Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O art.1º da Lei Municipal nº 

1.466, de 27 de setembro de 2018, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

  

Art.1º - Fica o Poder 

Executivo Municipal 

autorizado a promover a 

desapropriação amigável ou 

judicial, de propriedade de 

LUIZ MARTINS DA SILVA 

e MARIA JOSE DOS 

SANTOS SILVA, destinado 

à instalação das Secretárias 

Municipais de Ação Social, 

Educação, Cultura, Esporte 

e Lazer e os órgãos do 

Conselho Tutelar, Vigilância 

Epidemiológica e Sanitária, 

Gráfica do Município, a 

saber:  

 

“01 (um) lote terreno nº 10 

da Quadra “D”, do 

Loteamento Cristiano 

Ribeiro Galvão, situado em 

Santana da Vargem-MG, 

com á área de 440,00 metros 

quadrados, confrontando 

pela frente em 22,00 metros 

para a Rua Jose Venâncio de 

Miranda, do lado direito em 

20,00 metros com o lote 09, 

do lado esquerdo 20,00 

metros com o lote 12 e aos 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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fundos em 11,00 metros com 

o lote 03 e 04, contendo 01 

(uma) edificação comercial 

com área construída de 

302,00 metros quadrados, 

situada na Rua Jose 

Venâncio de Miranda, nº 

371, Bairro: São Luiz, nesta 

cidade de Santana da 

Vargem-MG, registrado no 

Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Três 

Pontas, matricula nº 23.403”. 

  

Art.2º - O art.4º da Lei Municipal nº 

1.466, de 27 de setembro de 2018, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art.4º A área descrita na 

presente Lei fica afetada 

para fins de instalação das 

Secretárias Municipais e os 

órgãos da administração 

pública” 

 

Art.3º - Fica acrescentado o art.2º-A, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art.2º-A As despesas com o 

pagamento das custas e 

emolumentos da escritura e 

do registro do bem 

desapropriado correrão por 

conta do Poder Executivo, a 

serem suportadas nas 

dotações orçamentárias 

vigentes”.  

 

Art.4º - Fica acrescentado o art.2º-B, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art.2º-B A liquidação do 

valor da indenização ao 

proprietário expropriado 

observará o valor descrito no 

caput do art.2º desta Lei, 

sendo realizada em parcela 

única, seja ela de forma 

amigável ou judicial”. 

 

 Art.5º - Fica acrescentado o art.2º-C, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art.2º-C Sendo a 

desapropriação realizada de 

forma amigável deverá o 

Poder Executivo efetuar o 

pagamento por eletrônico 

em conta bancária 

oportunamente indicada 

pelo proprietário 

expropriado para esta 

finalidade, valendo o 

comprovante bancário, 

como prova de pagamento” 

 

Art.6º - Esta lei entra em vigor da data da 

sua publicação. 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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Santana da Vargem, de 25 de outubro de 2018. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

Sec. Educação 

 

EDITAL 009- 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:  

       -  01 vaga (E. M. Doralice Mendonça Reis) 

/ Ensino Fundamental, período vespertino. 

04 - Período do contrato de trabalho: de 01 de 

novembro a 22 de novembro de 2018. 

05 - Regime de trabalho: estatutário 

06 - Carga horária semanal: 24 horas 

07 - A concorrência da vaga se dará às 

(13h30min.) treze horas e trinta minutos do dia 

26 de outubro 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; 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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   - 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. 

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, 24 de outubro de 2018 

 

EDNA OZANA COSTA DE PAULA 

 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 

LAZER 

 

 

 

 

 

 

 

Conteudista Sec. Educação: Kátia Cecilia 

Scalioni de Souza – MASP: 119 

 

 

Conteudista Jurídico: Paulo Ricardo Corrêa – 

MASP: 1120 

 

Conteudista Licitações:  Estefânia Aparecida de 

Souza Rabello – MASP: 1198 

 

Responsável pela diagramação e publicação no 

site: Paulo Henrique de Oliveira – MASP: 1094 
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