
 
   Lei Municipal Nº 1387                   Edição: 324      sexta-feira, 17 de janeiro de 2020 

 
Município de Santana da Vargem – Estado de Minas Gerais - 
www.santanadavargem.mg.gov.br 
Diário oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo a 
autenticidade, validade jurídica e integridade. 

 

Página 1 de  6 

 

Sumário 

Sumário 1 

Poder Executivo....................................... 1 

Jurídico ................................................ 1 

PORTARIA Nº. 007/2020 ................ 1 

PORTARIA Nº. 008/2020 ................ 2 

ERRATA - LEI MUNICIPAL Nº 

1.507...................................................3 

 

Poder Executivo 

 

Jurídico 

 

PORTARIA Nº. 007/2020 

 

“Designa Conselheira Tutelar dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de 

Santana da Vargem/MG Titular para o 

quadriênio 2020/2024, 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 Lei Federal nº 

8.069, de 13 de julho de 1990 – 

Estatuto da Criança e do 

Adolescente – e suas respectivas 

alterações; 

Considerando a Resolução nº 139, 

de 17 de março de 2010, do 

Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente - 

CONANDA, alterada pela 

Resolução nº 170, de 10 de 

dezembro de 2014;  

Considerando a Lei Municipal nº 

1.483, de 10 de maio de 2019, que 

“Dispõe sobre a Política Municipal 

de Proteção aos Direitos da Criança 

e do Adolescente, Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, o Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, e o Conselho Tutelar”; 

Considerando a Portaria Municipal 

nº 003/2020, que “Designa 

Conselheiros Tutelares dos Direitos 

da Criança e do Adolescente de 

Santana da Vargem/MG (Titulares e 

Suplentes) para o quadriênio 

2020/2024, e dá outras 

providências”; 

Considerando a Portaria Municipal 

nº 006/2020, que “Exonera a pedido 

Conselheira Tutelar, e dá outras 

providências”. 

 

RESOLVE: 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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Art. 1º - Designar para integrar o 

Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e 

do Adolescente de Santana da Vargem/MG, 

para o quadriênio 2020/2024, como 

Conselheira Tutelar Titular, a Sra. Daniane 

Virginia Ladeira, CPF 113.726.556-62. 

 

 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor 

na data de sua publicação. 

 

Santana da Vargem, 17 de janeiro de 2020. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

PORTARIA Nº. 008/2020 

 

“Nomeia Conselheiro Tutelar Suplente 

em substituição ao período de licença 

saúde de Conselheira Tutelar Titular dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de 

Santana da Vargem/MG, 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 Lei Federal nº 

8.069, de 13 de julho de 1990 – 

Estatuto da Criança e do 

Adolescente – e suas respectivas 

alterações; 

Considerando a Resolução nº 139, 

de 17 de março de 2010, do 

Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente - 

CONANDA, alterada pela 

Resolução nº 170, de 10 de 

dezembro de 2014;  

Considerando a Lei Municipal nº 

1.483, de 10 de maio de 2019, que 

“Dispõe sobre a Política Municipal 

de Proteção aos Direitos da Criança 

e do Adolescente, Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, o Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, e o Conselho Tutelar”; 

Considerando a Portaria Municipal 

nº 003/2020, que “Designa 

Conselheiros Tutelares dos Direitos 

da Criança e do Adolescente de 

Santana da Vargem/MG (Titulares e 

Suplentes) para o quadriênio 

2020/2024, e dá outras 

providências”; 

Considerando que a Conselheira 

Tutelar Elaine Cristina Nepomuceno 

dos Santos encontra-se em período 

de licença saúde e ocorrendo a vaga 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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temporária até que a titular volte a 

assumir o cargo de Conselheira; 

 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica nomeado para compor 

o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança 

e do Adolescente de Santana da 

Vargem/MG, o Sr. Osmani Silvio de Paula, 

Conselheiro Tutelar Suplente, CPF 

047.757.436-00. 

 

 Art. 2º - A nomeação de que trata o 

Art. 1º será pelo período de 17 de janeiro de 

2020 a 12 de março de 2020, em substituição 

à Conselheira Tutelar Sra. Elaine Cristina 

Nepomuceno dos Santos, que se encontra em 

licença saúde, devidamente periciada pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social. 

 

 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor 

na data de sua publicação. 

 

Santana da Vargem, 17 de janeiro de 2020. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

ERRATA - LEI MUNICIPAL Nº 1.507 

 

ERRATA para corrigir erro na 

publicação da LEI MUNICIPAL Nº 1.507, 

DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019, 

publicada em 26 de dezembro de 2019, que: 

“Dispõe sobre a alteração das alíneas “a”, 

“b” e “d”, do artigo 3º e do artigo 6º, da 

Lei Municipal nº 1282/2011 que “Autoriza 

o Executivo Municipal a adquirir e doar 

imóvel do patrimônio público municipal 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 Municipal nº 1.507/2019, de 26 de 

dezembro de 2019, que fora publicada em 26 

de dezembro de 2019, tendo em vista erro 

material, uma vez que a lei foi aprovada na 

Câmara Municipal de Santana da Vargem 

com emendas, mas publicada sem tais 

modificações ao texto originalmente 

proposto:  

 

Onde se lê: 

 

Lei nº 1507, de 26 de dezembro de 2019 

 

 

Dispõe sobre a alteração das alíneas 

“a”, “b” e “d”, do artigo 3º e do 

artigo 6º, da Lei Municipal nº 

1282/2011 que “Autoriza o 

Executivo Municipal a adquirir e 

doar imóvel do patrimônio público 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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municipal e dá outras 

providências”.  

  

  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 - Ficam alteradas as alíneas 

“a”, “b” e “d”, do artigo 3º da Lei Municipal 

nº 1282/2011, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

a) prazo máximo de 24 (vinte 

e quatro) meses para a 

conclusão da construção de 

dependências necessárias à 

realização das atividades 

da donatária; 

b) manter as atividades no 

Município de Santana da 

Vargem, continuamente, 

pelo prazo mínimo de mais 

10 (dez) anos; 

d) gerar, após a conclusão das 

obras, mais 03 (três) empregos 

diretos, além de indiretos. 

 

  Art. 2º - Fica alterado o artigo 6º da 

Lei Municipal nº 1282/2011, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 6º - Os prazos constantes 

nesta Lei terão termo inicial a promulgação 

e conseqüente publicação desta, salvo os 

prazos para o cumprimento dos encargos que 

iniciarão a partir do começo das obras.  

 

  Art. 3º Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

Santana da Vargem - MG, 26 de dezembro 

de 2019. 

 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

Leia-se: 

 

Lei nº 1507, de 26 de dezembro de 2019 

 

 

Dispõe sobre a alteração das alíneas 

“a”, “b” e “d”, do artigo 3º e do 

artigo 6º, da Lei Municipal nº 

1282/2011 que “Autoriza o 

Executivo Municipal a adquirir e 

doar imóvel do patrimônio público 

municipal e dá outras 

providências”.  

  

  O Povo de Santana da Vargem - 

MG, por seus representantes na Câmara 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal, 

em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º - Ficam alteradas as alíneas 

“a”, “b” e “d”, do artigo 3º da Lei Municipal 

nº 1282/2011, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

a) prazo máximo de 24 (vinte 

e quatro) meses para a 

conclusão da construção de 

dependências necessárias à 

realização das atividades 

da donatária; (Alterado 

pela Emenda Modificativa 

nº 01/2019) 

a) Iniciar as obras de reforma da 

loja, construção do galpão e da 

cafeteria no município de 

Santana da Vargem até o dia 28 

de fevereiro de 2020, nos 

moldes do projeto anexado 

nesta Lei;  

b) manter as atividades no 

Município de Santana da 

Vargem, continuamente, pelo 

prazo mínimo de mais 10 (dez) 

anos; (Alterado pela Emenda 

Modificativa nº 01/2019) 

b) gerar, após a conclusão das 

obras, mais 10 (dez) empregos 

diretos, além dos hoje 

existentes; 

c) as obras mencionadas na 

alínea acima devem estar 

concluídas até o dia 31 de 

dezembro de 2022; (Alterado 

pela Emenda Modificativa nº 

01/2019) 

d) gerar, após a conclusão das 

obras, mais 03 (três) empregos 

diretos, além de 

indiretos.(Alterado pela 

Emenda Modificativa nº 

01/2019) 

d) manter as atividades 

mencionadas na alínea a deste 

artigo pelo prazo mínimo de 

120 meses a contar da 

conclusão das obras. 

e) não alienar o imóvel objeto 

da doação de que trata essa Lei, 

antes do decurso de 10 (dez) 

anos de efetiva atividade a 

partir da promulgação desta 

Lei, estando a donatária 

impedida de ofertar a qualquer 

título o imóvel em garantia para 

a obtenção de recursos para 

investimento independente de 

sua natureza e finalidade. 

(Inserido pela Emenda Aditiva 

nº 01/2019). 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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f) deverá adquirir das empresas 

com sede no município todo 

material que será utilizado na 

execução das atividades 

descritas na alínea a deste 

artigo, salvo em caso de 

indisponibilidade destas, ou do 

preço ser inferior dos 

praticados pelas empresas do 

município.  

 

  Art. 2º - Fica alterado o artigo 6º da 

Lei Municipal nº 1282/2011, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 6º - Os prazos constantes 

nesta Lei terão termo inicial a promulgação 

e conseqüente publicação desta, salvo os 

prazos para o cumprimento dos encargos que 

iniciarão a partir do começo das obras. 

(Alterado pela Emenda Modificativa nº 

01/2019) 

Art. 6º - Caberá a Comissão de 

Obras, Serviços Públicos, Comércio, 

Agroindústria e Turismo e uma Comissão a 

ser nomeada pelo Prefeito, fiscalizarem o 

cumprimento de todos os encargos previstos 

nesta Lei. 

Parágrafo único – Em caso de 

descumprimento de qualquer um dos 

encargos a Prefeitura deve obrigatoriamente 

velar pela reversão do bem doado ao 

patrimônio público municipal.   

 

  Art. 3º Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

Santana da Vargem - MG, 26 de dezembro 

de 2019. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

Proceda-se a retificação supra junto 

ao Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura 

Municipal de Santana da Vargem. 

 

Santana da Vargem, de 16 de janeiro de 

2020. 

 

 

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 
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