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Poder Executivo 

 

Jurídico 

 

DECRETO Nº 052/2018 

 

“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,  

 

Considerando que o dia 15 de novembro 

do corrente ano, quinta-feira, é feriado 

nacional, referente ao Dia da Proclamação 

da República; 

Considerando que o dia 16 de novembro, 

sexta-feira, constitui um período 

intervalar não produtivo para o serviço 

público em termos de continuidade;  

Considerando a eventualidade de o 

servidor 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 16 de novembro do corrente ano. 

 

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 novembro de 

2018. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

  

 

DECRETO Nº 053/2018 

 

“Dispõe sobre o horário de atendimento ao 

público externo e do encerramento do exercício 

financeiro e orçamentário de 2018 no âmbito da 

Secretaria Municipal de Administração e 
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Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de Santana da Vargem - MG”. 

  

O Prefeito Municipal de Santana da 

Vargem – MG, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 52, VI da Lei Orgânica Municipal, 

 

Considerando a necessidade imposta 

pela Lei Complementar nº 101/2000 de 

promover o equilíbrio das contas públicas; 

Considerando a necessidade de 

encerramento financeiro e orçamentário 

do exercício de 2018; 

Considerando a queda abrupta da receita 

pública decorrente das transferências 

constitucionais ao Município de Santana 

da Vargem; 

   

 DECRETA: 

 

 Art. 1º - A partir de 17 de Dezembro do 

corrente ano, não haverá atendimento ao publico 

externo na sede da Prefeitura Municipal, sendo 

que, a Secretaria Municipal de Administração e a 

Secretaria Municipal de Fazenda, terão expediente 

interno. 

  

 Parágrafo único - A medida descrita no 

caput deste artigo não abrange o funcionamento 

das demais Secretarias e órgãos municipais. 

  

 Art. 2º - Fica vedada a solicitação diária 

de viagem, ordem de compras, ordem de serviços, 

memorandos para todas as secretarias e órgãos do 

Executivo municipal, bem como a emissão de 

quaisquer documentos que venham originar 

dispêndio orçamentário e financeiro a partir de 15 

de novembro de 2018. 

 

 Parágrafo único - Os ordenadores de 

despesas deverão se programar para que todas as 

atividades básicas do serviço público não sejam 

interrompidas. 

 

 Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

Santana da Vargem - MG, 08 de novembro de 

2018. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

PORTARIA Nº. 096/2018 
 

Nomeia Comissão de Licitações para o 

exercício de 2018 e dá outras providências 

 

 

O Prefeito Municipal de Santana da 

Vargem, no uso das atribuições que lhe confere a 

Lei e em especial o art. 79, II, “d” da Lei Orgânica 

do Município e, 

 

Considerando a solicitação de 

desligamento da Comissão 

Permanente de Licitações, por parte 

da servidora municipal, Sra. 
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Estefânia Aparecida de Souza 

Rabello, anteriormente nomeada para 

o exercício 2018; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Ficam designados, 

membros da Comissão Permanente de Licitações, 

para o exercício 2018, sob a presidência do 

primeiro e o secretariado do segundo, o Sr. Paulo 

Ricardo Corrêa, a Sra. Maria Emília Trolêz 

Nogueira e o Sr. Aroldo Benedito de Oliveira. 

 

Parágrafo único – Nos eventuais 

impedimentos de quaisquer dos membros da 

Comissão Permanente de Licitações, fica 

designado como membro substituto, a Sra. 

Marília de Oliveira Moura. 

 

Art. 2º - As atribuições da Comissão 

Permanente de Licitações são as constantes do 

art. 51 da Lei 8.666/93. 

 

Art. 3º - Ficam revogadas as 

disposições anteriores. 

 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor 

na data de sua publicação,  

 

Santana da Vargem, 08 de novembro de 2018. 

 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

PORTARIA Nº. 097/2018 
 

Designa Pregoeiro Oficial para Licitações do 

Município de Santana da Vargem e dá outras 

providências 

 

 

 O Prefeito Municipal de Santana da 

Vargem, no uso das atribuições que lhe confere a 

Lei e em especial o art. 79, II, “d” da Lei Orgânica 

do Município e, 

 

Considerando o afastamento por motivo 

de foro íntimo, do servidor Vitor Lúcio 

Machado, anteriormente nomeado para 

integrar Equipe de Apoio de Pregões para 

o exercício 2018; 

Considerando a solicitação de 

desligamento da Equipe de Apoio de 

Pregões, por parte da servidora municipal, 

Sra. Estefânia Aparecida de Souza 

Rabello, anteriormente nomeada para o 

exercício 2018; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Designar como Pregoeiro Oficial 

para Licitações do Município de Santana da 

Vargem - MG, referente ao exercício de 2018, a 

servidora pública, Sra. Marília Oliveira Moura, 

portadora do CPF nº 060.634.906-55. 

 

 §1º - Nos eventuais impedimentos do 

Pregoeiro Oficial, fica designado como Pregoeiro 
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suplente, com as mesmas prerrogativas do 

substituído, o servidor público, Sr. Erlon Magno 

Batista, portador do CPF nº 844.024.746-04.  

 

 Art. 2º - Ficam designados para compor a 

Equipe de Apoio, os seguintes servidores 

públicos: Sr. Paulo Ricardo Corrêa, Sra. Maria 

Emília Trolêz Nogueira e o Sr. Aroldo Benedito 

de Oliveira. 

 

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições 

anteriores. 

 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na 

data de sua publicação,  

 

Santana da Vargem, 08 de novembro de 2018. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

Conteudista Jurídico: Paulo Ricardo Corrêa – 

MASP: 1120 

 

Responsável pela diagramação e publicação no 

site: Paulo Henrique de Oliveira – MASP: 1094 
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