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Poder Executivo 

 

Jurídico 

  

PORTARIA Nº. 067, 16 de agosto de 

2019 

 

Determina a Instauração de Processo 

Administrativo Disciplinar e dá outras 

providências. 

 

 O Prefeito Municipal de Santana da 

Vargem - MG, no uso das atribuições que lhe 

confere o art.52, VI, c/c art. 79, II, “c”, da 

Lei Orgânica do Município; e: 

 

Considerando os Ofícios nº 

803/2018/1ªPJ-TP e 

nº163/2019/1ªPJ-TP, remetidos pelo 

Ministério Público do Estado de 

Minas Gerais. 

Considerando que, apesar da 

Portaria nº 46 de 26 de abril de 2019 

ter determinado a instauração de 

processo administrativo a vista dos 

ofícios nº 803/2018/1ªPJ-TP e nº 

163/2019/1ªPJ-TP, Comissão 

Permanente de Processo 

Administrativo, designada pela 

Portaria 036, de 19 de março de 

2019, não realizou nenhum ato de 

instrução do referido processo. 

Considerando que, por meio 

Portaria 065 de 05 de agosto de 2019 

foi a composição Comissão 

Permanente de Processo 

Administrativo alterada. 

Considerando ainda que, em 

virtude do prazo limite para 

encerramento do processo 

administrativo, previsto no art. 195 

da Lei 716 de 26 de abril de 2000, 

não será viável a realização de todos 

os atos de defesa e instrutórios 
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necessários à finalização do 

administrativo aberto pela Portaria 

46 de 26 de abril de 2019. 

Considerando, por fim, os 

princípios da legalidade, 

razoabilidade, eficiência e 

paralelismo das formas que devem 

pautar a atuação da Administração 

Pública, bem como o seu poder de 

autotutela. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° -Determinar a revogação, 

para todos os fins de direito, da Portaria 46 

de 26 de abril de 2019. 

Art,2º-Determinar a instauração de 

novo Processo Administrativo Disciplinar 

para investigarpossível infração funcional e 

responsabilidades pessoais de servidores 

municipais, condizentes com a fiscalização 

de obras edificadas no loteamento São 

Lourenço. 

  

Art. 3° -Os Ofícios 

supramencionados deverão ser anexados aos 

autos do processo, com todos os documentos 

a ele pertinentes. 

 

Art. 4º -Os autos do Processo 

deverão ser remetidos à Comissão 

Permanente de Processo Administrativo, 

nomeada através da Portaria n° 065, de 05 de 

agosto de 2019. 

 

  Art. 5° - Conceder-se-á o prazo de 

120 (cento e vinte) dias para a realização e 

conclusão dos trabalhos da Comissão 

Permanente de Processos Administrativos, 

nos termos do art. 195 da Lei Municipal nº. 

716, de 26 de abril de 2000 – Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de 

Santana da Vargem. 

 

 Art. 6° -Esta Portaria entra em vigor 

na data de sua publicação. 

 

  

Santana da Vargem – MG, 16 de agosto de 

2019. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 
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Licitações 

 

AVISO DE SUSPENSÃO DE 

LICITAÇÃO 

 

Pregão Presencial 034 / 2019 

 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal 

de Santana da Vargem, o pregoeiro 

designado pela Portaria nº 053/2019 de 07 de 

maio de 2019 e posteriores alterações dadas 

pela portaria nº 059/2019 de 02 de julho de 

2019, no uso das prerrogativas que lhe 

confere a lei, comunica aos interessados que 

a licitação referente à Pregão Presencial 

034/2019, objetivando o registro de preço 

para a contratação de empresa especializada 

para implantação e operação de sistema 

informatizado e integrado de gerenciamento 

de manutenção preventiva e corretiva da 

frota de veículos automotores rede de 

estabelecimentos especializados e 

credenciados para aquisição de peças, 

acessórios e para a contratação de serviços 

de oficina mecânica em geral, está 

SUSPENSA em virtude da necessidade de 

alterações no Edital. 

 

Após serem realizadas as referidas 

alterações, o Aviso de Licitação e Edital 

serão republicados com uma nova data para 

abertura do certame. Informações pelo E-

mail: 

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br . 

 

Santana da vargem, MG, 15 de agosto de 

2019 

 

 

 

Conteudista Jurídico:  Ryene Kelly 

Ferreira Mariano– MASP: 1327 

 

Conteudista Licitações:  Dionata Luiz 

Ferreira Barbosa – MASP: 2773 

 

Responsável pela diagramação e 

publicação no site: Paulo Henrique de 

Oliveira – MASP: 1094 
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