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Poder Executivo 

 

Jurídico 

 

 

DECRETO Nº.008, DE 19 DE 

FEVEREIRO DE 2020. 

 

“Decreta ponto facultativo e dá outras 

providências” 

 

 O Prefeito Municipal de Santana da 

Vargem – MG, no uso das atribuições que 

lhe confere o art. 52, VI da Lei Orgânica 

Municipal: e 

 

Considerando as festividades 

carnavalescas a realizarem-se no dia 

24 de fevereiro do corrente ano; 

Considerando que o dia 25 de 

fevereiro é feriado nacional; 

Considerando que o dia 26 de 

fevereiro é denominado quarta-feira 

de cinzas, e atribui, nacionalmente, a 

realização de meio expediente de 

trabalho nas repartições públicas; 

Considerando que durante o 

Carnaval haverá um período 

intervalar não produtivo para o 

serviço público em termos de 

continuidade; 

 DECRETA: 

 Art. 1º - Fica decretado pontos 

facultativos no âmbito dos órgãos e 

entidades da Administração Pública 

Municipal de Santana da Vargem, MG, os 

dias 24 e 26 de fevereiro de 2020. 

 

 Parágrafo único - A medida 

descrita no caput deste artigo não abrange a 

prestação de serviços públicos essenciais, 

considerados indispensáveis. 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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 Art. 2º - Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação. 

 

Santana da Vargem - MG, 19 de fevereiro de 

2020. 

 

RENATO TEODORO DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

DECRETO Nº 009 DE 19 DE 

FEVEREIRO 2020 

 

“Regulamenta a venda de bebidas em 

vasilhames de vidro nas festividades do 

Carnaval e do aniversário do 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 de Carnaval e do 

aniversário de Santana da Vargem. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica proibida a venda, ao 

consumidor final, no período entre os dias 21 

de fevereiro de 2020 ao dia 26 de fevereiro 

de 2020 e do dia 29 de fevereiro de 2020 ao 

dia 01 de março de 2020, de bebidas com 

entrega de vasilhames de vidro, para 

consumo próprio no estabelecimento e/ou 

em via pública em um raio de 400 m2 

(quatrocentos metros quadrados) no entorno 

da Praça Padre João Maciel Neiva e da Praça 

Prefeito Hernani Pereira Scatolino. 

 

§ 1º - A violação ao disposto no 

caput 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. 

§ 2º - Fica expressamente proibida a 

venda de bebidas alcoólicas a menores de 

idade, na forma da legislação vigente 

aplicável à espécie. 

 

Art. 2º - Este decreto entra em vigor 

na data de sua publicação.  
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Santana da Vargem, 19 de fevereiro 

de 2020. 

 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

PORTARIA Nº. 015/2020 

 

Determina a Instauração de Processo 

Administrativo 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 laudo médico da 

servidora Karina Oliveira Naves e a 

possível necessidade de reabilitação 

funcional; 

RESOLVE: 

 Art. 1°- Determinar a instauração de 

Processo Administrativo para averiguar a 

apresentação de laudo médico de 

incapacidade laboral e possível necessidade 

de reabilitação funcional da servidora 

pública municipal lotada na Secretaria 

Municipal de Educação, Sra. Karina Oliveira 

Naves, Professora, portadora da matrícula 

117, em atenção à Lei Municipal nº. 716, de 

26 de abril de 2000 – Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Santana da 

Vargem 

Art. 2°- Os documentos 

supramencionados nas considerações 

deverão ser anexados aos autos do processo. 

 Art. 3º- 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. 4°- 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. 

 Art. 5°- Esta Portaria entra em vigor 

na data de sua publicação. 

   

Santana da Vargem – MG, 17 de fevereiro 

de 2020. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

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

 

RETIFICAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 

 

REGISTRO DE PREÇO - MENOR 

PREÇO POR ITEM 

 

 

Onde se lê:A abertura da sessão será às 08:30 

horas, do dia 02 de março de 2020, quando 

serão recebidos os envelopes, documentação 

e proposta, relativos à licitação, e 

credenciados os representantes das empresas 

licitantes, ou caso não haja expediente nesta 

data, no primeiro dia útil subsequente na 

mesma hora e local aqui mencionados. 

 

Leia-se:A abertura da sessão será às 08:30 

horas, do dia 06 de março de 2020, 

quando serão recebidos os envelopes, 

documentação e proposta, relativos à 

licitação, e credenciados os representantes 

das empresas licitantes, ou caso não haja 

expediente nesta data, no primeiro dia útil 

subsequente na mesma hora e local aqui 

mencionados. 

nde se lê:18.1 - Os recursos necessários ao 

atendimento das despesas correrão à conta 

da dotação orçamentária ou outras que se 

fizerem necessárias durante a vigência da ata 

de registro de preço resultante deste 

processo descrita abaixo: 

0301.04.0122.0402.2005 100.110 33903900 – 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

0601.12.0361.1202.2018 101.302 33903900 

– SECERTARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

0801.08.0244.0801.2043 100.001 33903900 

– SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO 

SOCIAL 

0801.08.0244.0801.1009 129.407 33903900 

– SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO 

SOCIAL 

0601.27.0812.2702.2027 100.110 33903900 

– SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

0701.10.0301.1003.2031 102.201 33903900 

– SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

– FMS 

0501.04.0122.0402.2010 100.110 33903900 

– SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

0801.08.0243.0801.2041 100.001 33903900 

– SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO 

SOCIAL 

0801.08.0244.0801.2044 100.001 33903900 

– SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO 

SOCIAL 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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0301.06.0181.0402.0008 100.110 33903900 – 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

0301.06.0181.0402.0007 100.110 33903900 – 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

01.0031.3001.4007 100.000.33.90.30 – 

CAMARA MUNICIPAL 

 

Leia-se:18.1 - Os recursos necessários ao 

atendimento das despesas correrão à 

conta da dotação orçamentária ou outras 

que se fizerem necessárias durante a 

vigência da ata de registro de preço 

resultante deste processo descrita abaixo: 

0501.04.0122.0402.2010 100.110 33903900 

– SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS 

 

Onde se lê:4) ESPECIFICAÇÕES E 

QUANTITATIVOS: 

Leia-se:4) ESPECIFICAÇÕES E 

QUANTITATIVOS: 

Ite

m 

Quanti

dade 

Unid

ade 

Código Descriçã

o 

00

01 

       

12,0000 

SV 000001

335 

SERVIC

O 

contrataç

ão de 

empresa 

para 

execução 

de 

serviços 

de 

manuten

ção 

corretiva 

e 

preventiv

a de 663 

(seiscento

s e 

sessenta 

e três) 

pontos 

mensais 

de 

iluminaç

ão 

pública, 

incluindo 

fornecim

ento de 

materiais

, mão-de-

obra e 

deslocam

ento, 

para 

praças, 

jardins, 

bairros, 

distritos 

e sede 

para 

atender à 

demanda 

do 

municípi

o de 

Santana 

da 

Vargem. 

 

Onde se lê:07) VALOR ESTIMADO 

O valor estimado aproximado, para o 

registro de preços, considerando a 

quantidade total pretendida, conforme 

pesquisa de mercado anexa aos autos R$ 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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1.075.850,00 (um milhão e setenta e cinco 

mil  centavos). 

 

Leia-se:07) VALOR ESTIMADO 

O valor estimado aproximado, para o 

registro de preços, considerando a 

quantidade total pretendida, conforme 

pesquisa de mercado anexa aos autos R$ 

43.559,10 (quarenta e três mil quinhentos 

e cinquenta e nove reais e dez centavos). 

 

 

 

 

 

 

 

Onde se lê: 

 

Leia-se: 

Item Quantidade Unidade Código Descrição Marca 
Preço 

Unitário 

Preço 

Total 

0001 
   

25.000,0000 
LT 000013748 ETANOL   R$0,0000 R$0,00 

0002 
  

100.000,0000 
LT 000001757 

GASOLINA 

COMUM 
  R$0,0000 R$0,00 

0003 
   

20.000,0000 
LT 000000119 

OLEO 

DIESEL S500 
  R$0,0000 R$0,00 

0004 
  

100.000,0000 
LT 000021295 

ÓLEO 

DIESEL S-10 
  R$0,0000 R$0,00 

    TOTAL 

GERAL 
  R$0,00 

Item Quantidade Unidade Código Descrição Marca Preço Unitário Preço Total 

0001 12 SV 000001335 
 

SERVICO 

contratação 

de empresa 

para execução 

de serviços de 

manutenção 

corretiva e 

preventiva de 

663 

(seiscentos e 

sessenta e 

três) pontos 

mensais de 

  R$0,0000 R$0,00 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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Onde se lê: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX 

Leia-se:18.1 - Os recursos necessários ao 

atendimento das despesas correrão à 

conta da dotação orçamentária ou outras 

que se fizerem necessárias durante a 

vigência da ata de registro de preço 

resultante deste processo descrita abaixo: 

0501.04.0122.0402.2010 100.110 33903900 

– SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS 

 

 

 

 

Conteudista Jurídico:  Yuran Quintão 

Castro – MASP: 2745 

 

Conteudista Licitações:  Marilia de 

Oliveira Moura – MASP: 1575 

 

Responsável pela diagramação e 

publicação no site: Paulo Henrique de 

Oliveira – MASP: 1094 

 

 

 

iluminação 

pública, 

incluindo 

fornecimento 

de materiais, 

mão-de-obra 

e 

deslocamento, 

para praças, 

jardins, 

bairros, 

distritos e 

sede para 

atender à 

demanda do 

município de 

Santana da 

Vargem. 
 

    TOTAL 

GERAL 
  R$0,00 

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