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Poder Executivo 

 

Comunicado 
 
Chamamento Publico nº 0002/2019 
 

OBJETO: Seleção de entidade sem fins 

lucrativos ( escolas de samba/ agremiações), 

interessadas em firmar parceria para os 

desfiles de rua do Carnaval 2020 na cidade 

de Santana da Vargem. 

Considerando a análise da proposta 

apresentada pela entidade Clube Recreativo 

Escola de Samba Coisa Nossa. 

Considerando o teor da reunião realizada 

no dia 22/11/2019 entre a comissão de 

seleção e o representante da proposta 

apresentada pela entidade Clube Recreativo 

Escola de Samba Coisa Nossa. 

A Comissão de Seleção Nomeada 

pela Portaria nº 76/2019, alterada pela 

Portaria nº 86/2019, decide pela prorrogação 

do prazo para analise da proposta até  dia 

29/11/2019. 

 

Santana da Vargem, 22 de 

Novembro de 2019 

 

Jurídico 

 

ERRATA  - PORTARIA MUNICIPAL 
Nº 077 

ERRATA para corrigir erro 

material na PORTARIA MUNICIPAL Nº 

077, DE 30 DE SETEMBRO  DE 2019, 

publicado em 03 de outubro de 2019, que 

dispõe em sua ementa: “DISPÔE SOBRE 

A INSTITUIÇÃO DE COMISSÂO DE 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

PARA MONITORAR E AVALIAR 

CHAMAMENTO PÚBLICO 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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CONFORME ESPECIFICA, 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 a 

Portaria Municipal nº 077, de 30 de setembro 

de 2019, que fora publicado em 03 de 

outubro de 2019, conforme segue:  

 

Fica RETIFICADO: 

 

Onde se lê: 

SANTANA DA VARGEM, MG,  30 DE 

SETEMBRO DE 2019 

 

Leia-se: 

SANTANA DA VARGEM, MG, 01 DE 

OUTUBRO DE 2019 

 

Proceda-se a retificação supra 

descrita junto ao Diário Oficial Eletrônico da 

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem. 

 

 Santana da Vargem, de 22 de 

novembro de 2019. 

 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

PORTARIA Nº 077/2019 (*) 

 

“Dispõe sobre a instituição de Comissão de 

Monitoramento e Avaliação para monitorar 

e avaliar Chamamento Público conforme 

especifica, e dá providências correlatas” 

 

O Prefeito do Município de Santana 

da Vargem, Estado de Minas Gerais, no uso 

de suas atribuições legais, e                                                                                                                 

 

CONSIDERANDO o disposto na 

Lei nº 13.019, de 31 de julho de 

2014 e suas posteriores alterações e 

o Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 

2016, que estabelecem e 

regulamentam respectivamente o 

regime jurídico das parcerias entre a 

administração pública e as 

organizações da sociedade civil; 

 

CONSIDERANDO a abertura de 

Chamamento Público nº 002/2019, 

que terá por objeto a seleção de 

propostas de Organizações da 

Sociedade Civil (OSC) de Santana 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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da Vargem/MG visando a seleção de 

Escolas de Samba sediadas em 

Santana da Vargem para 

recebimento de Subvenção Social, 

visando desfile no Carnaval de 

2020. 

 

CONSIDERANDO que os atos 

normativos acima descritos 

determinam a instauração de uma 

Comissão de Monitoramento e 

Avaliação como órgão colegiado 

destinado a monitorar e avaliar 

chamamentos públicos; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Instituir, como órgão 

colegiado, Comissão de Monitoramento e 

Avaliação que terá como competência o 

monitorar e avaliar o Chamamento Público 

nº 002/2018, respeitadas as condições e os 

critérios de seleção estabelecidos. 

 

Art. 2º - A Comissão de 

monitoramento e avaliação de que trata o 

artigo antecedente será composta pelos 

seguintes membros: 

 

Sr. Silvio César Miranda – CPF: 

532.653.786-91 

Sr. Odair José Bento – CPF: 

918.750.306-97 

Sra. Edna Ozana Costa de Paula – 

CPF: 035.443.616-39 

 

Parágrafo único - Para presidir a 

Comissão de monitoramento e avaliação fica 

nomeado neste ato a funcionária Sr. Silvio  

César Miranda. 

 

Art. 3º - O membro da comissão de 

monitoramento e avaliação que ora se 

constitui deverá se declarar impedido de 

participar do processo de seleção quando 

verificar que: 

 

I – tenha participado nos últimos 

cinco anos, como associado, cooperado, 

dirigente, conselheiro ou empregado de 

qualquer organização da sociedade civil 

participante do chamamento público. 

 

§ 1º - A declaração de impedimento 

de membro da comissão de monitoramento e 

avaliação não obsta a continuidade do 

processo de seleção e a celebração de 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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parceria entre a organização da sociedade 

civil e o órgão ou a entidade pública federal. 

 

§ 2º - Na hipótese do § 1º, o membro 

impedido deverá ser imediatamente 

substituído por membro substituto nomeado 

através do presente ato, a fim de viabilizar a 

realização ou continuidade do processo de 

seleção. 

 

Art. 4º - Para subsidiar seus 

trabalhos, a comissão de monitoramento e 

avaliação poderá solicitar assessoramento 

técnico de especialista que não seja membro 

desse colegiado. 

 

Art. 5º - A Comissão de 

monitoramento e avaliação, bem como a 

nomeação de seus membros terá vigência a 

contar da publicação da presente portaria até 

o término do Chamamento Público nº 

002/2019, momento esse em que a presente 

portaria será automaticamente revogada 

independentemente de novo ato. 

 

Art. 6º - Esta portaria entra em vigor 

na data de sua publicação para que surtam 

todos os seus jurídicos e legais efeitos e 

produza os resultados de seu objeto. 

 

 

Santana da Vargem, MG, 01 de outubro de 

2019. 

 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

PORTARIA Nº. 086/2019 
 

 

“Dispõe sobre a instituição de Comissão de 

Seleção para processamento e julgamento 

de Chamamento Público conforme 

especifica, e dá providências correlatas” 

 

 

 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, 

 

 

CONSIDERANDO a exoneração 

do servidor Dionata Luis Ferreira 

Barbosa, inscrito no CPF-MF nº 

093.597.716-35, nomeado ao cargo 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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comissionado de Chefe de Setor de Compras 

e Licitações pela portaria 064/2019; 

 

CONSIDERANDO o disposto na 

Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas 

posteriores alterações e o Decreto nº 8.726, 

de 27 de abril de 2016, que estabelecem e 

regulamentam respectivamente o regime 

jurídico das parcerias entre a administração 

pública e as organizações da sociedade civil; 

 

CONSIDERANDO a abertura de 

Chamamento Público nº 002/2019, que terá 

por objeto a seleção de propostas de 

Organizações da Sociedade Civil (OSC) de 

Santana da Vargem/MG visando a seleção 

de Escolas de Samba sediadas em Santana da 

Vargem para recebimento de Subvenção 

Social, visando desfile no Carnaval de 2020. 

 

CONSIDERANDO que os atos 

normativos acima descritos determinam a 

instauração de uma Comissão de Seleção 

como órgão colegiado destinado a processar 

e julgar chamamentos públicos; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Instituir, como órgão 

colegiado, Comissão de Seleção que terá 

como competência processar e julgar o 

Chamamento Público nº 002/2019, 

respeitadas as condições e os critérios de 

seleção estabelecidos. 

 

Art. 2º - A Comissão de Seleção de 

que trata o artigo antecedente será composta 

pelos seguintes membros: 

 

Sra. Marcia Helena de Paula Oliveira – CPF: 

524.887.136-00 

Sr. Breno Maganha Pádua – CPF: 

524.884.036- 87  

Sra. Maraíza de Fátima Silva Bento – CPF: 

118.141.568-36 

Parágrafo único - Para presidir a 

Comissão de Seleção fica nomeado neste ato 

a funcionária Sra. Marcia Helena de Paula 

Oliveira. 

 

Art. 3º - O membro da comissão de 

seleção que ora se constitui deverá se 

declarar impedido de participar do processo 

de seleção quando verificar que: 

 

I – tenha participado nos últimos 

cinco anos, como associado, cooperado, 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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dirigente, conselheiro ou empregado de 

qualquer organização da sociedade civil 

participante do chamamento público. 

 

§ 1º - A declaração de impedimento 

de membro da comissão de monitoramento e 

avaliação não obsta a continuidade do 

processo de seleção e a celebração de 

parceria entre a organização da sociedade 

civil e o órgão ou a entidade pública federal. 

 

§ 2º - Na hipótese do § 1º, o membro 

impedido deverá ser imediatamente 

substituído por membro substituto nomeado 

através do presente ato, a fim de viabilizar a 

realização ou continuidade do processo de 

seleção. 

 

Art. 4º - Para subsidiar seus 

trabalhos, a comissão de seleção poderá 

solicitar assessoramento técnico de 

especialista que não seja membro desse 

colegiado. 

 

Art. 5º - A Comissão de seleção, 

bem como a nomeação de seus membros terá 

vigência a contar da publicação da presente 

portaria até o término do Chamamento 

Público nº 002/2019, momento esse em que 

a presente portaria será automaticamente 

revogada independentemente de novo ato. 

 

Art. 6º - Esta portaria entra em vigor 

na data de sua publicação para que surtam 

todos os seus jurídicos e legais efeitos e 

produza os resultados de seu objeto, 

revogando todas as portarias anteriores, em 

especial a portaria 076/2019. 

 

Santana da Vargem, 22 de novembro de 

2019. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 
LEI Nº 1.505, DE 22 DE NOVEMBRO 
DE 2019  

 

 

“Dispõe sobre a concessão de auxílio-

alimentação aos servidores públicos do 

Poder Legislativo do Município de 

Santana da Vargem” 

 

 

O Povo de Santana da Vargem, 

por seus representantes na Câmara 

Municipal, aprovou e eu, Prefeito 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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Municipal, em seu nome, sanciono a 

seguinte Lei Complementar: 

 

       Art. 1º - Fica o Poder Legislativo 

do Município de Santana da Vargem a 

conceder, mensalmente, na folha de 

pagamento de seus servidores públicos, o 

auxílio-alimentação. 

§1º - O auxílio-alimentação possui 

natureza indenizatória devendo ser pago 

mensalmente e apenas uma vez, 

independente do número de vínculos que 

possuir no Município. 

§2º - O valor do benefício a que se 

refere este artigo será estabelecido por 

portaria expedida pelo presidente da Câmara 

Municipal. (alterado por emenda 

motificativa.) 

§2º - O valor do benefício a que se 

refere este artigo será de oitenta e quatro 

reais, devendo ser corrigido anualmente de 

acordo com o INPC. 

 

Art. 2º - O benefício será 

devido em função dos dias efetivamente 

trabalhados, conforme apurado em boletim 

ou atestado de frequência, e seu valor  

 

poderá ser fixado de acordo com a jornada 

de trabalho a que estiver sujeito o 

funcionário ou servidor. 

  

Art. 3º - O benefício de que 

trata o caput do artigo anterior não se aplica: 

I – aos servidores públicos do 

Município que estiverem em licença sem 

vencimentos, ou que estiverem de licença 

para concorrer a mandato eletivo; 

II – aos servidores públicos do 

Município que tiverem faltado ao trabalho 

sem justificativa; 

III – aos servidores que forem 

punidos administrativamente pelo 

Município; 

IV – aos servidores inativos 

deste Município;  

  

 Art. 4º - O auxílio-alimentação de 

que trata esta Lei: 

I – Não tem natureza salarial, 

nem se incorporará à remuneração do 

servidor para quaisquer efeitos; 

II – Não será configurada como 

rendimento tributável e nem constitui base 

para incidência de contribuição 

previdenciária. 

 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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Art. 5° - Os recursos para 

implantação e desenvolvimento da ação de 

que trata esta Lei ocorrerá por conta de 

dotações próprias consignadas na Lei 

Orçamentária Anual – LOA para o presente 

exercício financeiro. 

(01.01.01.01.031.3001.4001.3.1.90.11.00) 

 

Art. 6º - Esta Lei entrará em 

vigor na data da sua publicação. 

 

 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

Conteudista Jurídico:  Yuran Quintão 

Castro – MASP: 2745 

 

Responsável pela diagramação e 

publicação no site: Paulo Henrique de 

Oliveira – MASP: 1094 

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