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Poder Executivo 

 

Licitações 

 
RETIFICAÇÃO DO PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 133/2019  
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2019  
 
REGISTRO DE PREÇO - MENOR 
PREÇO POR ITEM  
 

ONDE SE LÊ: 

6.1.7 Comprovação de Autorização de 

Funcionamento (AFE), de gases 

medicinais (deverá estar como ativa no site 

da ANVISA), expedida pela Secretaria 

Nacional da Vigilância Sanitária da 

empresa participante da Licitação; 

 

LEIA-SE 

6.1.7 Comprovação de Autorização de 

Funcionamento Empresa para Gases 

Medicinais (AFE), de gases medicinais 

(deverá estar como ativa no site da 

ANVISA ), expedida pela Secretaria 

Nacional da Vigilância Sanitária da 

empresa participante da licitação: 

  Em caso de a empresa ser apenas 

distribuidora/revendedora, deverá 

apresentar a Autorização de 

Funcionamento de Empresa Para Gases 

Medicinais (AFE) da empresa fabricante.  

 

 

Jurídico 

 
DECRETO Nº 39, DE 30 DE AGOSTO 
DE 2019. 
 

Regulamenta o artigo 31 da Lei 

Municipal n° 716, de 26 de abril de 2000 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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no que se refere ao processo de 

readequação de servidor público em 

virtude de alteração de seu estado de 

saúde e dá outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de Santana da 

Vargem - MG, no uso de suas atribuições 

legais que lhe são conferidas pelo inciso 

VI, do art. 52 c/c inciso I, alínea “a” do art. 

79, da Lei Orgânica Municipal, 

 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO I 

Da Readequação de Servidor público 

 

SEÇÃO I 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 1º. É assegurada a 

readequação de servidor público, ocupante 

de cargo de provimento efetivo da 

Administração Direta do Município, 

prevista no artigo 31 da Lei Municipal nº 

716, de 26 de abril de 2000, em virtude de 

alteração de seu estado de saúde, na forma 

deste regulamento. 

 

Art. 2º. A readequação será feita 

ex-officio ou a pedido do servidor. 

§1º A readequação ex-officio será 

recomendada pela secretaria em que o 

servidor estiver vinculado, após necessária 

perícia a ser realizada por junta médica do 

Sistema Único de Saúde - SUS. 

§ 2º A readequação a pedido será 

manifestada através de requerimento do 

servidor à secretaria em que estiver 

vinculado, quando tal órgão encaminhará o 

requerimento para a junta médica do 

Sistema Único de Saúde – SUS da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

SEÇÃO II 

Da Junta Médica de Readequação 

 

Art. 3º. A junta médica de 

readequação é aquela instituída pela 

Secretaria Municipal de Saúde, através de 

Portaria do Prefeito. 

Art. 4º Compete à Junta Médica de 

Readequação o exame do servidor, para a 

verificação da perda de sua condição física 

ou mental para o exercício das atribuições 

específicas de seu cargo. 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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§1º O exame será definido e 

promovido pela Junta Médica de 

Readequação.  

§ 2º O laudo médico será assinado, 

no mínimo, por 02 (dois) médicos 

integrantes da Junta Médica de 

Readequação. 

§ 3º Quando o motivo do pedido de 

readequação ultrapassar os níveis da 

atenção básica, a Junta Médica de 

Readequação poderá solicitar nova 

avaliação de médico especialista de acordo 

com a necessidade do servidor. 

§4º Estando a Junta Médica de 

Readequação de posse da avaliação do 

médico especialista, elaborará laudo 

definitivo e encaminhará à Comissão 

Especial de Processo Administrativo para 

posterior remessa à autoridade competente. 

 

Art. 5º. Compete, ainda, à Junta 

Médica de Readequação: 

I - analisar laudo que lhe for 

encaminhado; 

II - lavrar, em todos os casos, 

laudo pericial que conclua ou não pela 

readequação do servidor ao exercício das 

atribuições específicas de seu cargo. 

III - expedir à chefia competente 

recomendação médica concernente aos 

encargos ou às atribuições inerentes ao 

cargo e cujo cometimento ao examinado 

deva ser  restringindo ou evitado; 

 

CAPÍTULO II 

Do Processo de Readequação 

 

Art. 6º. A readequação será feita 

através da adequação das atribuições do 

cargo efetivo ocupado pelo servidor, 

observados os requisitos de habilitação 

profissional e a capacidade intelectual, 

além das condições de saúde do 

readequando e será precedida de processo 

de readequação. 

 

Art. 7º. O servidor afastado por 

motivo de doença deverá ser submetido, a 

cada 06 (seis) meses, à avaliação pela junta 

médica para fins de averiguação da 

possibilidade de retorno a todas as 

atividades do cargo. 

 

Art. 8º. O tempo decorrido entre a 

data da emissão do laudo favorável à 

readequação e a publicação do respectivo 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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ato é considerado como de efetivo 

exercício. 

 

Art. 9º. Em qualquer caso, a 

readequação só poderá ser feita, respeitadas 

a qualificação e habilitação legal constantes 

da respectiva especificação de classe, além 

das condições de saúde do servidor. 

 

Art. 10. A readequação será 

processada pelo órgão onde o servidor 

esteja lotado. 

 

Art. 11. Para os cargos cujo 

provimento não se exija habilitação 

profissional específica, compete à 

Secretaria em que o servidor estiver lotado 

promover a verificação das condições de 

capacidade profissional do readequando 

para o desempenho do cargo, através de: 

I - entrevistas, provas, exames 

psicotécnicos e testes vocacionais; 

II - avaliação dos títulos 

apresentados. 

 

CAPÍTULO III SEÇÃO I 

Das Sanções 

 

Art. 12. Compete à Procuradoria-

Geral do Município apurar 

responsabilidade por fraude havida no 

processo de readequação. 

 

Art. 13. Em caso de apuração da 

fraude, o ato de readequação será 

declarado nulo e a autoridade que dela 

tenha participado ou lhe dado causa ou, 

ainda, não a tenha denunciado, quando 

dela, comprovadamente, tinha 

conhecimento, se sujeita às sanções 

previstas na Lei Municipal nº. 716, de 26 

de abril de 2000, que “Dispõe sobre o 

Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Santana da Vargem – MG”. 

§1º. Tratando-se de servidor 

médico, além das sanções administrativas 

cabíveis, a irregularidade será levada ao 

conhecimento do Conselho Regional de 

Medicina de Minas Gerais. 

§2º. Se a responsabilidade pela 

irregularidade recair em autoridade 

superior, fica a Procuradoria-Geral do 

Município obrigada a representar à 

autoridade imediata competente. 

 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data 

de sua publicação. Santana da Vargem - 

MG, 30 de agosto de 2019 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

DECRETO Nº. 040, DE 06 DE 
SETEMBRO DE 2019 
 

 

Decreta Ponto Facultativo no âmbito dos 

órgãos e entidades da Administração 

Pública Municipal. 

 

O Prefeito Municipal de Santana da 

Vargem – MG, no uso das atribuições que 

lhe confere o art. 52, VI da Lei Orgânica 

Municipal, 

 

Considerando o caráter já 

regionalizado das 

comemorações do “Dia do 

Padre Victor” no dia 23 de 

setembro; 

 

Considerando o costume dos 

cidadãos vargenses, 

inclusive servidores de 

participarem de tradicionais 

romarias alusivas ao evento 

na cidade vizinha de Três 

Pontas - MG; e 

 

Considerando o comprovado 

esvaziamento da demanda no 

serviço público municipal, 

na sobredita data, em anos 

anteriores, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica decretado ponto facultativo no 

âmbito da Administração Pública direta e 

indireta do Município de Santana da 

Vargem, no dia 23 de setembro 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, 06 de setembro 

de 2019. 

 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

DECRETO Nº.041, DE 06 DE 
SETEMBRO DE 2019 

 

“Regulamenta o comércio de bebidas no 

evento “1ª União das Cilindradas” no 

município de Santana da Vargem, e dá 

outras providências” 

 

O Prefeito Municipal de Santana da 

Vargem - MG, no uso das atribuições legais 

que lhe são conferidas pelo inciso VI, do art. 

52, da Lei Orgânica Municipal; e 

 

Considerando o dever de se 

garantir a ordem na cidade, bem 

como a segurança e o bem-estar da 

municipalidade e visitantes durante 

as festividades da “1ª união das 

cilindradas em Santana da Vargem”. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - O evento da “1ª união das 

cilindradas de Santana da Vargem” será 

realizado, administrado e organizado pelo 

Município de Santana da Vargem, com 

cooperação da população e comércio local. 

 

§ 1º - No Município, as festividades 

serão realizadas na Praça Padre João Maciel 

Neiva, Centro. 

 

§ 2º - Será considerado adjacências, 

além da Praça Padre João Maciel Neiva, as 

ruas e avenidas que com ela confrontarem. 

 

Art. 2º - A exploração das 

atividades comerciais na Praça Padre João 

Maciel Neiva e adjacências serão realizadas 

pelas pessoas físicas ou jurídicas e ocorrerá 

nas formas dispostas nos Códigos, 

Tributário e de Postura do Município de 

Santana da Vargem. 

 

§ 1º - Fica proibida a venda, ao 

consumidor final, no período de 06/09 a 

08/09, de bebidas com entrega de 

vasilhames de vidro, para consumo próprio 

no estabelecimento e/ou em via pública num 

raio de 400m2 (quatrocentos metros 

quadrados) no entorno da Praça Padre João 

Maciel Neiva e da Praça Prefeito Hernani 

Pereira Scatolino. 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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§ 2º - A violação ao disposto no §1º 

deste artigo implicará: 

 

I - autuação, notificação e 

advertência; 

 

II - na hipótese de reincidência, 

ensejará a cassação do respectivo Alvará de 

Funcionamento e aplicação de multa. 

 

§ 3º - Fica expressamente proibida 

venda de qualquer produto nocivo à saúde ou 

atentatório à moral e aos bons costumes, a 

venda de bebidas alcoólicas a menor de 

idade, na forma da legislação vigente 

aplicável à espécie. 

 

Art. 3º - Este decreto entra em vigor 

na data de sua publicação.  

 

Santana da Vargem, 06 de setembro 

de 2019. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

Conteudista Jurídico:  Yuran Quintão 

Castro – MASP: 2745 

 

Conteudista Licitações:  Dionata Luiz 
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Conteudista Jurídico:  Ryene Kelly 
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