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Poder Executivo 

 

Jurídico 

 

DECRETO Nº.015, DE 14 DE MARÇO DE 

2019 

 

“Estabelece os critérios objetivos para as 

contratações temporárias desprovidas de 

processo seletivo e dá outras providências” 

 

 

  O Prefeito Municipal de Santana da 

Vargem - MG, no uso das atribuições que lhe 

confere a Lei e em especial o art. 52, inciso VI, da 

Lei Orgânica do Município, 

 

 Considerando que em data 14 de fevereiro 

de 2019, os representantes dos poderes Executivo 

e Legislativo do Município de Santana da Vargem 

se reuniram com o Ministério Público do Estado 

de Minas Gerais – 3ª Promotoria de Justiça de Três 

Pontas, para resolver questões referente ao 

inquérito civil MPMG nº.0694.14.000266-8 e 

MPMG nº.0694.00080-2. 

 

 Considerando que ficou acordado, dentre 

outras questões, que os dois poderes iriam, em 

conjunto, elaborar critérios objetivos que 

nortearão as eventuais e futuras contratações que 

o Executivo poderá fazer em caráter urgência. 

 

 Considerando que ao setor jurídico do 

Legislativo ficou a incumbência de auxiliar o 

Executivo na positivação dos critérios objetivos 

para as contratações emergências e a elaborar 

pareceres com o escopo de apurar a real 

necessidade de contratação, bem como se os 

contratados preenchem os requisitos objetivos e se 

há ausência de apadrinhamento e nepotismo. 

 

 Considerando que o Poder Legislativo do 

Município de Santana da Vargem/MG, 

encaminhou através do oficio nº.01/2019, a 

sugestão dos critérios objetivos para as 

contratações temporárias, cumprindo dessa forma 

com o acordado com o órgão Ministerial. 

 

 Considerando que o Setor Jurídico do 

Executivo também apresentou sugestões acerca 

das contratações, sugerindo, inclusive que os 

requisitos fossem positivados através de edição de 

Decreto Municipal do Executivo, estabelecendo 
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os critérios objetivos e bem como regulamentando 

a Lei Municipal nº.740/2001. 

 

  DECRETA: 

 

 Art.1º A realização das contratações 

temporárias, deverão estar de acordo com a Lei 

Municipal nº.740/2001. 

 

 Art.2º Os servidores contratados em 

caráter temporário com base na Lei Municipal 

nº.740/2001 deverão preencher os seguintes 

requisitos quando da contratação: 

 

 

 I – Ser maior de 18 anos; 

  

II – Ser brasileiro nato, naturalizado ou 

estrangeiro que esteja de acordo com a Lei de 

Imigração (Lei Federal nº.13.445, de 24 de maio 

de 2017); 

 

III - Ser residente e domiciliado no Brasil;  

  

IV – Estar quite com o serviço militar se o 

candidato for do sexo masculino; 

 

 V– Estar em pleno gozo dos direitos 

políticos; 

 

 IV – Apresentar idoneidade moral; 

 

 V- Se detentor de aptidão física e mental 

para o exercício da função do cargo, comprovado 

por atestado médico quando da admissão; 

 

 VI – Ter graduação, curso ou outro tipo de 

aprendizado que demonstre que o candidato tem 

conhecimento técnico para desempenhar o 

exercício da função do cargo de acordo com 

exigência contida em lei; 

 

 VII – Não possuir condenação criminal ou 

por ato de improbidade administrativa por órgão 

colegiado; 

 

 VIII – Não ser cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau, com autoridade nomeante ou 

de servidor da mesma pessoa jurídica investido em 

cargo de direção, chefia ou assessoramento de 

cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de 

função gratificada na administração pública 

municipal; 

 

 IX – Não ter antecedentes criminais; 

 

 X – Declaração de próprio punho do 

candidato de que não foi demitido do serviço 

público federal, estadual ou municipal; 

 

 Art.3º O profissional que desejar 

candidatar-se a uma das vagas das funções dos 

cargos a serem preenchido mediante contratação 

temporária, deverá apresentar no ato da 

contratação, as certidões cíveis e criminais, da 
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justiça estadual e federal da localidade em que 

residir. 

 

 Art.4º Existindo dois ou mais candidatos 

aptos a contratação temporária para o exercício da 

função do cargo, servirá como critério de 

desempate, na seguinte ordem:  

 

I - o idade mais elevada nos termos do 

artigo 27, da Lei nº.10.741/2003; 

 

II- o de maior grau de instrução;. 

 

 Art.5º Os documentos comprobatórios dos 

requisitos exigidos nessa lei deverão ser 

apresentados juntamente com o currículo.   

 

 Art.6º Toda documentação exigida neste 

Decreto para contratação temporária deverão ser 

entregues ao Setor Recursos Humanos da 

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem. 

 

 Art.7º O Chefe de Recursos Humanos 

encaminhará os documentos a Assessoria Jurídica 

do Município para emissão de parecer jurídico 

acerca da necessidade ou não da contratação 

temporária, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

a partir do recebimento dos documentos, podendo 

tal prazo ser prorrogado por igual período, uma 

única vez, devendo ser justificada o motivo da 

prorrogação. 

 

 Art.8º A Assessoria Jurídica do Município 

deverá emitir parecer jurídico no prazo de 03 (três) 

dias úteis, a partir do recebimento dos documentos 

que alude o caput do art.7º deste Decreto, por ser 

prorrogado por igual período, uma única vez, 

devendo a Assessoria Jurídica justificar o motivo 

da prorrogação.  

 

 Art.9º Após o parecer jurídico, o Chefe do 

Executivo determinará as contratações de acordo 

com a necessidade e urgência, determinando-se a 

lavratura dos contratos temporários. 

 

 Art.10 Após a assinatura dos contratos 

temporários será encaminhado no prazo de 02 

(dois) úteis, cópia integral dos documentos 

utilizados nas contratações, ao Poder Legislativo 

Municipal para exercer a fiscalização, através do 

Procurador Legislativo e o Assessor Jurídico que 

elaborarão parecer acerca da legalidade ou 

ilegalidade. 

 

 Art.11 Será encaminhado ao Ministério 

Público do Estado de Minas Gerais cópia dos 

documentos utilizados nas contratações 

temporárias.  

 

 Art.12 Este Decreto entra em vigor na data 

de sua publicação. 

 

 Santana da Vargem/MG, 14 de março de 

2019. 

 

RENATO TEODORO DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 1.479, DE 15 DE MARÇO DE 2019 
 

“Cria Projetos/Atividades no PPA, autoriza 

abertura de créditos especiais, com a finalidade 

de execução de recursos oriundos de Resoluções 

da Secretaria Estadual de Saúde 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 - Fica o Executivo Municipal 

autorizado a criar no PPA vigente os seguintes 

projetos/atividades (finalísticos): 

OBJET

IVO 

Aplicação recursos oriundos do 

Estado – Resoluções SES 

Projeto/

Ativida

de 

PROD

UTO 

M

E

T

A 

ME

DI

DA 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

2128- 

RES. 

SES. 

2192- 

EQUIP

AMEN

TOS 

APLIC

AÇÃO 

RECU

RSOS 

RES. 

SES 

2192 

PARA 

AQUIS

IÇÃO 

DE 

EQUIP

AMEN

TOS 

72

56 

cid

adã

os 

11
8.

71
5,

00
 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

2129- 

RES. 

SES. 

2152 –

VEICU

LO 

VAN 

AQUIS

IÇÃO 

DE 

VEÍCU

LO 

VAN 

PARA 

SECRE

TARIA 

MUNI

CIPAL 

DE 

SAUD

E 

72

56 

cid

adã

os 

15
0,

00
0,

00
 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

 

Art. 2º - Fica o Executivo Municipal 

autorizado a abrir créditos adicionais especiais no 

orçamento municipal para o exercício de 2019 no 

valor de R$268.715,00 (duzentos e sessenta e oito 
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mil setecentos e quinze reais)nas seguintes 

rubricas orçamentárias: 

 

Órgão  01 PREFEITURA 

MUNICIPAL 

Unidade 07 SECRETARIA DE 

SAÚDE 

Subunidade 0701 SECRETARIA DE 

SAÚDE 

Função 10 SAÚDE 

Programa 1003 ATENÇÃO A 

SAUDE DA 

COMUNIDADE 

Projeto/ativi

dade 

2128 RES. SES. 2192 - 

EQUIPAMENTOS 

Elemento/val

or 

4490

52 

Equipame

ntos 

118.715

,00 

Projeto/ativi

dade 

2129 RES. SES. 2152–

VEÍCULO VAN 

Elemento/val

or 

4490

52 

Equipame

ntos 

150.000

,00 

Total 268.715

,00 

 

 Art. 3º - Conforme contido no Artigo 43, 

§ 1º, II (excesso de arrecadação em fonte 

específica), constituem recursos para atender 

despesas constantes do art. 2ºdesta lei, os recursos 

das resoluções números 2192 e 2152 oriundas da 

Secretaria de Estado da Saúde. 

  

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

de sua publicação. 

 

Santana da Vargem, 15 de março de 2019. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

ERRATA LEI COMPLEMENTAR Nº 12, DE 
27 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

ERRATA para corrigir erro material na 

LEI COMPLEMENTAR Nº 12, DE 27 DE 

FEVEREIRO DE 2019, publicado em 28 de 

fevereiro de 2019, que dispõe em sua ementa: 

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI 

MUNICIPAL Nº 716 DE 26 DE ABRIL DE 

2000 ‘ESTATUTO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTANA 

DA VARGEM’, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”.  

 

O Prefeito Municipal de Santana da 

Vargem, RENATO TEODORO DA SILVA, 

usando das atribuições que lhe são conferidas por 

Lei, publica Errata referente à Lei Complementar 

Municipal nº 12, de 27 de fevereiro de 2019, que 

fora publicada em 28 de fevereiro de 2019, 

conforme segue:  

 

Fica RETIFICADO O NÚMERO da 

legislação para: “LEI COMPLEMENTAR Nº 

13, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019”.  

 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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Proceda-se a retificação da numeração 

junto ao Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura 

Municipal de Santana da Vargem. 

 

 Santana da Vargem, de 15 de março de 

2019. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 13, DE 27 DE 

FEVEREIRO DE 2019 

 

"Dispõe sobre alteração da Lei Municipal nº 716 

de 26 de abril de 2000 ‘Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Santana da Vargem’, 

e dá outras providências" 

 

O Povo do Município de Santana da 

Vargem-MG, por seus representantes na Câmara 

Municipal aprovou e eu Prefeito Municipal, 

sanciono a seguinte lei: 

 

 Art. 1º - O art.113 da Lei nº 716/2000 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 113 - A cada 

período de 05 (cinco) 

anos de efetivo 

exercício no serviço 

público municipal, o 

servidor efetivo fará jus 

a 03 (três) meses de 

licença-prêmio, sem 

prejuízo da 

remuneração. 

 

§ 1º - O responsável 

pelosRecursos 

Humanos de cada 

Órgão Público 

Municipal, comunicará 

o servidor por 

documento assinado, 

em até um mês após este 

adquirir esse direito, 

sob pena da aplicação 

das sanções previstas 

nesta lei, seja por 

omissão ou desrespeito 

ao referido prazo. 

 

§ 2º - A licença de que 

trata este artigo será 

fracionada em parcelas 

mensais e será vedada 

sua contagem em dobro 

para fins de 

aposentadoria.” 

 

Art. 2º - O art. 115 da Lei nº 716/2000 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 115 - Reconhecido 

o direito à licença-

prêmio, mediante 

requerimento 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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protocolado até o 

último dia útil do 

segundo ano 

subsequente ao período 

aquisitivo, o servidor 

poderágozá-la, ou, no 

caso da licença prêmio 

adquirida a partir do 

ano de 2019,também 

poderá convertê-la em 

espécie. 

 

§ 1º - O gozo da 

Licença, parcial ou 

total, que em ambos os 

casos somente será em 

parcelas mensais, 

poderá ser em meses do 

mesmo ano, 

subsequentes ou não, 

avaliando-se para 

tanto, o bom andamento 

dos serviços Públicos. 

§ 2º - A conversão em 

espécie, parcial ou 

total, que em ambos os 

casos somente será em 

parcelas mensais, fica 

limitada a indenização 

do valor 

correspondente a um 

mês de vencimentos do 

cargo efetivo, por ano, 

em folha do mês de 

aniversário do servidor. 

 

§ 3º - Caso o servidor 

não requeira no prazo 

do caput deste artigo, o 

Órgão Público 

determinará o gozo ou a 

conversão em espécie, 

analisando sua 

disponibilidade 

financeira e o bom 

andamento dos serviços 

públicos. 

 

§ 4º - Não será 

permitido o acúmulo de 

um segundo período 

aquisitivo sem que o 

servidor tenha se 

beneficiado na 

totalidade do primeiro, 

caso isso ocorra, 

caberá ao órgão 

público municipal, 

mesmo sem a 

manifestação do 

servidor, a indenização 

total do saldo do 

primeiro período em até 

sessenta dias corridos a 

partir da aquisição do 

direito do segundo 

período. 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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I – A Administração 

Pública fará uma lista 

anual, até o dia 31 de 

dezembro, de cada ano, 

com todos os servidores 

que requereram a 

conversão das férias 

prêmio em pecúnia e a 

publicará em seu site. A 

lista deverá conter a 

relação dos benefícios 

que foram pagos e os 

pendentes. 

 

II – É vedado a 

Administração Pública 

pagar a conversão de 

férias prêmio a 

qualquer servidor sem 

que antes tenha pago 

todas as conversões 

solicitadas no ano 

anterior.  

 

§ 5º - Nos casos de 

desligamento definitivo, 

a partir do ano de 

2019,todos os saldos 

remanescentes de 

Licença-Prêmio 

poderão ser 

indenizados, ao próprio 

servidor,ou 

inventariante caso 

falecido, no valor 

correspondente de 03 

(três) parcelas, por mês, 

sendo o primeiro 

pagamento em até 15 

(quinze) dias úteis da 

data de requerimento 

do interessado e os 

posteriores, se 

houverem, nos meses 

subsequentes no mesmo 

dia do mês ou 

imediatamente anterior 

ao do mês do primeiro 

pagamento.” 

 

Art. 3º - O art. 116 da Lei nº 716/2000 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 116 - Não será 

computado, para efeito 

de licença-prêmio, o 

período em que o 

servidor: 

 

I. Sofrer 

suspensão em 

virtude de 

penalidade 

disciplinar;  

 

II. Afastar-se do cargo 

em virtude de 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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condenação a pena 

privativa de liberdade, 

por sentença definitiva 

transitada em julgado;  

 

III. Afastar-se do cargo 

em virtude de licença 

para tratar de 

interesses 

particulares.” 

 

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

execução desta Lei deverão ser empenhadas no 

elemento de despesa “3.1.90.94.00.00- 

Indenizações e Restituições Trabalhistas,” já 

existentes nas dotações orçamentárias das diversas 

Secretarias e Órgãos Municipais, ou que vierem a 

ser criadas. 

 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 

primeiro de janeiro de 2019. 

 

Santana da Vargem, 27 de fevereiro de 

2019. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 12 de 04 DE 
JANEIRO DE 2019 
 

 Dispõe sobre a revogação do art. 2º da Lei 

Complementar 06-2017 

 

O Povo de Santana da Vargem – MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal aprovou, e 

eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Revoga o art. 2º da Lei 

Complementar Municipal nº 06 – 2017. 

 

Art. 2º. Esta lei entrará em vigor 

na data de sua publicação. 

 

 

Carlos Cezar Ribeiro 

Presidente 2018 

 

Luiz Felipe Mendonça Rodrigues 

Presidente 2019 

 

Silmara Girlaine Honorio 

Vice presidente 2018 

 

Expedito Alves de Oliveira 

Vice Presidente 2019 

 

 

 

 

Conteudista Licitações:  Rodrigo Teodoro da 

Silva – MASP: 2640 

 

Responsável pela diagramação e publicação no 

site: Paulo Henrique de Oliveira – MASP: 1094 
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