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Poder Executivo 

 

Jurídico 

 

 

LEI Nº 1510, DE 19 DE FEVEREIRO DE 

2020 

 

U 

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO 

PROGRAMA DE INCENTIVO A 

NOVOS EMPREGOS, AUTORIZA A 

DOAÇÃO COM ENCARGOS DE 

TERRENOS SITUADOS NO 

DISTRITO INDUSTRIAL DO 

MUNICÍPIO DE SANTANA DA 

VARGEM E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.” 

 

O Povo de Santana da 

Vargem, por seus representantes na 

Câmara Municipal, aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, em seu nome, sanciono a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Esta Lei dispõe 

sobre a criação do Programa de Incentivo 

a Novos Empregos no Município de 

Santana da Vargem. 

 

Parágrafo único. Fica 

autorizada a doação, com encargos, de 

terrenos situados no Distrito Industrial de 

Santana da Vargem, de acordo com os 

critérios e prazos para edificações 

estabelecidos nesta Lei e na licitação. 

 

Art. 2º - O Poder Executivo 

fica autorizado a doar os 

seguintes terrenos: 

 

• terreno nº 01, quadra 

A, matrícula nº 

34.260; terreno nº 

02, quadra A, 

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


 
   Lei Municipal Nº 1387                   Edição: 337           sexta-feira, 28 de fevereiro 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 2 de  8 

matrícula nº 34.261; 

terreno nº 03, quadra 

A, matrícula nº 

34.262; terreno nº 

04, quadra A, 

matrícula nº 34.263; 

terreno nº 05, quadra 

A, matrícula nº 

34.264; terreno nº 

06, quadra A, 

matrícula nº 34.265; 

terreno nº 07, quadra 

A, matrícula nº 

34.266; terreno nº 

08, quadra A, 

matrícula nº 34.267; 

terreno nº 09, quadra 

A, matrícula nº 

34.268; terreno nº 

10, quadra A, 

matrícula nº 34.269; 

terreno nº11,quadra 

A, matrícula nº 

34.270; terreno nº 

12, quadra A, 

matrícula nº 34.271; 

 

• terreno nº 02, quadra 

B, matrícula nº 

34.273; terreno nº 

03, quadra B, 

matrícula nº 34.274; 

terreno nº 04, quadra 

B, matrícula nº 

34.275; 

 

• terreno nº 01, quadra 

C, matrícula nº 

34.276; terreno nº 

02, quadra C, 

matrícula nº 34.277; 

terreno nº 03, quadra 

C, matrícula nº 

34.278; terreno nº 

04A, quadra C, 

matrícula nº 34.948; 

terreno nº 04B, 

quadra C, 

matrícula34.949. 

 

§1º - As características, 

medidas, confrontações e matrículas dos 

lotes descritos no caput deste artigo 

constam de croquis e de laudos de 

avaliação, que são partes integrantes desta 

Lei. 

 

§2º - A licitação, na 

modalidade concorrência, não fica 

dispensada, nos termos da Lei Federal nº 

8.666/93. 
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Art. 3º - Constituem-se 

encargos das beneficiárias: 

 

 

I – gerar o mínimo de 

empregos diretos, conforme requisitos 

constantes na licitação, para cada fração 

correspondente a 200 m² (duzentos metros 

quadrados), de área pública doada, sendo 

que 80% (oitenta por cento) da mão de 

obra deve serlocal; 

 

II - não apresentar débitos, 

de qualquer espécie, com as fazendas 

públicas Federal, Estadual e Municipal, 

bem como recolher pontualmente os 

tributos e contribuições devidos 

aoMunicípio; 

 

III - edificar área 

equivalente em metros quadrados a, no 

mínimo, 50% (cinquenta por cento) da 

área total do imóvel objeto de doação, 

podendo, paratanto,  

 

ser admitido em tal cômputo todas as áreas 

construídas em alvenaria ou estrutura 

metálica, os espaços utilizados para 

instalação de equipamentos fixos e os 

espaços destinados à construção de pátios 

e áreas de acesso, desde que 

pavimentados, concretados ou 

ladrilhados, obedecendo aos padrões 

industriais exigidos pelos órgãos Federais, 

Estaduais e Municipais; 

 

IV -incrementar 

investimento financeiro equivalente a, no 

mínimo, 2 (duas) vezes o valor de 

avaliação do imóvel à época da doação; 

 

V - a proibição de destinar o 

imóvel, de forma diversa ao objetivo da 

presente Lei, exceto com prévia 

autorização do Poder Executivo, com 

anuência do Poder Legislativo; 

 

VI - cumprir todos os 

encargos ambientais, tributários, 

previdenciários e trabalhistas exigidos 

pelos órgãos e poderes legalmente 

constituídos. 

 

Parágrafo único. Na 

hipótese de alteração societária, os 

sucessores obrigam-se a cumprir o 

estabelecido no instrumento de doação, 

solidariamente com a empresa e sócios 

originários. 

 

Art. 4º - As empresas 

beneficiárias não poderão estar em regime 
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de falência, concordata ou recuperação 

judicial. 

 

Art. 5º - As empresas 

interessadas pelo que trata esta Lei 

deverão estar regularmente inseridas no 

Cadastro Econômico Municipal há, pelo 

menos, 3 (três) anos. 

 

Art. 6º - As empresas 

beneficiárias deverão iniciar a construção 

de suas instalações no prazo máximo de 

180 (cento e oitenta) dias e iniciar suas 

operações no local no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) meses a contar da 

finalização das obras de infraestrutura, 

sob pena de revogação da presente doação 

e reversão do imóvel ao patrimônio 

público municipal. 

 

Art. 7º - A extinção ou o 

encerramento das atividades e a 

paralisação das atividades, por prazo 

superior a 06 (seis) meses, implica em 

revogação da presente doação e imediata 

reversão do imóvel ao patrimônio público 

sem qualquer indenização. 

 

Art. 8ª - A doação a que se 

refere a presente Lei será efetivada 

mediante Escritura Pública na qual 

constará, obrigatoriamente, os encargos 

da beneficiária, o prazo de seu 

cumprimento e a cláusula de reversão, nos 

termos do §4º do art. 17 da Lei nº 

8.666/93, sob pena de nulidade do ato. 

 

Art. 9º - Na Escritura 

Pública constará, ainda, cláusula de 

inalienabilidade do terreno doado, sem 

prévia autorização expressa do Poder 

Executivo, antes de 10 (dez) anos da 

expedição do alvará de “Habite-se”. 

 

Art. 10º - Vencido o prazo 

estabelecido no art. 6º desta Lei, a 

Prefeitura retomará a posse do imóvel e 

celebrará outra licitação, mediante 

autorização legislativa, para selecionar 

nova interessada, sendo que a empresa 

beneficiária nesse novo certame deverá 

indenizar a beneficiária anterior naquilo 

que houver gasto na compra de materiais 

e respectiva mão-de-obra, conforme 

avaliação a ser efetuada pela Secretaria 

Municipal deObras. 

 

Art. 11º - O imóvel recebido 

em doação não poderá ser objeto de 

hipoteca ou garantia de fins diversos. 

 

Art. 12º – Caberá à 

Secretaria de Administração a análise e o 
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deferimento dos pedidos das empresas 

interessadas no teor desta Lei.  

 

Art. 13º - As despesas, 

custas, emolumentos, impostos 

decorrentes da doação, encargos e taxas 

incidentes sobre o imóvel correrão por 

conta das empresas beneficiárias. 

 

Art. 14º - Esta Lei entrará em vigor 

na data da sua publicação. 

 

 

Santana da Vargem/MG, 19 de fevereiro de 

2020 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

Licitação 

 

RATIFICAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

 

Renato Teodoro da Silva, Prefeito 

Municipal de Santana da Vargem, no uso das 

atribuições que lhe confere a lei, em 

cumprimento ao que determina o Art. 26, de 

Lei 8.666/93 e suas alterações, e, conforme 

recomendação de parecer jurídico e vistas às 

justificativas contidas no Processo 

Administrativo nº022/2020, RATIFICO a 

Inexigibilidade nº003/2020, visando a 

contratação “Contratação de apresentação 

artística em comemoração Aniversário da 

Cidade.” 

 

Contratado: MAIRIPORÃ PROMOÇÕES 

ARTISTICAS LTDA, CNPJ: 

58.114.208/0001-11 situado a Rua Alfredo 

Sade, 45, Vila Basiléia – São Paulo - SP. 

Objeto: “Contratação de apresentação 

artística em comemoração Aniversário da 

Cidade.” 

Valor: R$21.000 (vinte e um mil reais) 

Ficha Orçamentária: 211 

Dotação Orçamentária: 

0601.13.0392.0402.100.110.3.3.90.39.00-

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 

LAZER. 

  

Determino a publicação da presente 

ratificação, no Diário Oficial seguindo as 

normas vigentes de publicações oficiais. 

 

Santana da Vargem, 21 de fevereiro de 2020. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 
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Sec. Educação 

 

EDITAL 005- 2020 

CONVOCAÇÃO DE PROFESSOR 

                   

O Município de Santana da Vargem, 

com sede nesta cidade, na Praça Pe. João M. 

Neiva, nº. 15, Centro, através da Secretaria 

Municipal de Educação, com fundamento no 

art. 37, da Lei Municipal nº. 1.084, de 02 de 

Julho de 2008 e alterações posteriores, 

devidamente representada pela Secretária 

Municipal de Educação, Cultura, Esporte e 

Lazer, Sra. Edna Ozana Costa de Paula, 

convoca através do presente edital, 

professores interessados em participar da 

disputa de vagas de professor da Rede 

Municipal de Ensino. 

01 - Natureza do cargo: Professor 

02 - Habilitação necessária: Licenciatura 

plena em Pedagogia 

03 - Quantidade de vagas:  

       -  01 vaga(E. M. Doralice Mendonça 

Reis)  para Educação Infantil / Ensino 

Fundamental,  com disponibilidade para 

os dois turnos ( matutino/vespertino) 

conforme a necessidade da secretaria.                          

04 - Período do contrato de trabalho: início 

04 de março de 2020, por tempo 

indeterminado. 

05 -Regime de trabalho: estatutário 

06 - Carga horária semanal: 24 horas 

07 - A concorrência da vaga se dará às 09:00 

horas (nove horas), do dia 03 de março de 

2020 na Secretaria Municipal de Educação, 

Rua José Venâncio de Miranda, n° 371, São 

Luiz, Santana da Vargem – MG. 

08 - Não serão aceitas participações por 

procuração. 

09- Da vedação: 

Impossibilita-se a participação de candidato 

(a) que tenha condenação transitada em 

julgado em processo administrativo. 

10 - Serão, pela ordem, critérios para 

desempate: 

    a) Licenciatura Plena em Pedagogia e 

ou Normal Superior com 

complementação pedagógica    

(Apresentação do Diploma ou 

Declaração de Conclusão acompanhada 

do Histórico). 

          b) tempo de exercício na função 

específica neste Município; (tempo que não 

esteja vinculado a cargo efetivo / 

designado ou em outra rede municipal na 

função em 2020); 

          c) tempo de exercício na função 

específica no estado; (tempo que não esteja 

vinculado a cargo efetivo / designado ou 

em outra rede estadual na função em 

2020); 
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         d) tempo de exercício em função 

pública neste município (Rede Municipal); 

    e) tempo de exercício em função 

pública estadual; 

    f) tempo de exercício em função 

pública em outro município; 

    g) idade (mais idoso); 

11 - Documentação pessoal necessária / 

original e cópia (a não apresentação dos 

documentos com suas cópias citados abaixo 

desclassificará o candidato): 

   - Documento de identidade; 

   - Título eleitoral; 

   - Comprovante (s) ou Certidão de 

votação da última eleição; 

    - Comprovante de estar em dia com as 

obrigações militares, para candidato do 

sexo masculino, dispensada a exigência 

quando se tratar de cidadão com mais de 

45 anos; 

   - Comprovante de inscrição no 

PIS/PASEP, ou declaração de próprio 

punho que não possui; 

   - Comprovante de registro no Cadastro 

de Pessoas Físicas – CPF; 

   - Carteira de trabalho – CTPS (Páginas 

de foto e qualificação civil); 

   - Certidão de casamento ou 

nascimento; 

   - Certidão de nascimento de filhos 

menores de 14 anos com cartão de 

vacina; 

   - Número da Conta corrente no Banco 

do Brasil ou declaração que não possui; 

   - Comprovante de endereço. 

   - Atestado de Antecedentes Criminais  

junto a Polícia Civil do Estado de Minas 

Gerais; 

   - Certidão de Antecedentes Criminais 

junto a Polícia Federal; 

   - Certidão de Distribuição para Fins 

Gerais Cíveis e Criminais junto a Justiça 

Federal; 

   - Certidão Cível e Criminal junto ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais; 

   - Declaração a próprio punho de que o 

candidato não foi demitido do serviço 

público Municipal. 

 

12 - Não havendo interessados na função 

descrita no item 1, com o cumprimento de 

critérios estabelecidos no item 11, a 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer, com fulcro no art. 38, §2º e 

§3º da Lei Municipal nº. 717, de 26 de abril 

de 2000, ofertará a vaga aos profissionais do 

magistério efetivos no Município, cujos 

critérios de desempate serão: 

  a) tempo de exercício de profissional 

do magistério no cargo efetivo no Município 

de Santana da Vargem; 

  b) idade (mais idoso).  
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OBS: 

➢ O servidor dispensado, a pedido, 

só poderá ser novamente 

contratado no Município 

decorrido o prazo de 60 (sessenta) 

dias de dispensa, na função, 

considerando o interesse Público. 

➢ A contratação, obedecida todos os 

trâmites e exigências deste Edital, 

fica condicionada ao Atestado 

Médico Admissional do 

município. 

 

 

Santana da Vargem – MG, 28 de fevereiro 

de 2020. 

 

EDNA OZANA COSTA DE PAULA 

 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 

LAZER 

 

 

 

 

 

Conteudista Licitações:  Marilia de 

Oliveira Moura – MASP: 1575 

 

Conteudista Sec. Educação: Edna Ozana    

Costa de Paula – MASP: 54 

Conteudista Jurídico:  Yuran Quintão 

Castro – MASP: 2745 

 

Responsável pela diagramação e 

publicação no site: Paulo Henrique de 

Oliveira – MASP: 1094 
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