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PORTARIA MUNICIPAL Nº 159, DE 21 DE JULHO DE 2021 
 

“Dispõe sobre designação do Chefe de Gabinete 
Marcelo Otávio da Silva para responder pelo cargo 
em comissão de Secretario Municipal de 
Administração, nos termos do §2º, do artigo 66, da 
Lei Municipal nº.716/2000 e dá outras providencias”. 

 
  

Considerando que o Secretário Municipal de Administração Paulo Cesar de Souza 
encontra-se afastado do seu cargo por problemas de saúde; 
 
 Considerando que o Secretário Municipal de Administração Paulo Cesar de Souza 
apresentou atestado médico para tratamento de saúde; 
 
 Considerando que a Lei Municipal 716/2000 (Estatuto dos Servidores do Município 
de Santana da Vargem), em seus artigos 65 e 66, prevê as hipóteses de substituição; 
  
 Considerando que a Lei Municipal 716/2000 (Estatuto dos Servidores do Município 
de Santana da Vargem), no §2º, do artigo 66, estabelece que em caso excepcional, atendida 
a conveniência da Administração, o titular de cargo de direção ou chefia poderá ser 
designado para responder por outro cargo da mesma natureza, até que se verifique a 
nomeação do titular, percebendo, apenas, o vencimento correspondente a um cargo, de 
acordo com sua opção. 
 

O Prefeito Municipal de Santana da Vargem, no uso das atribuições que lhe confere 
a Lei, e em especial o artigo 79, I, “b”, da Lei Orgânica do Município. 
 

RESOLVE: 
 

Art.1º Fica designado o Chefe de Gabinete Marcelo Otávio da Silva para responder 
pelo cargo em comissão de Secretario Municipal de Administração, conforme previsão do 
§2°, do artigo 66 da Lei Municipal nº.716/2000 (Estatuto dos Servidores Municipais de 
Santana da Vargem), enquanto perdurar o afastamento do titular da pasta da Secretaria 
Municipal de Administração. 

 
Art.2º Fica o substituto autorizado a assinar as contas bancárias obrigatoriamente de 

responsabilidade do Secretário Municipal de Administração. 
 
Art.3 º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Santana da Vargem/MG, 21 de julho de 2021. 

 

 

Jose Elias Figueiredo 
Prefeito Municipal 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 

 Eu, MARCELO OTÁVIO DA SILVA, portador do CPF/MF sob o nº. 048.895.316-29, 

nos termos do §2º, do artigo 66, da Lei Municipal nº.716/2000, declaro para os devidos fins, 
que faço opção pelo vencimento do cargo pelo qual fui nomeado, através da Portaria 
nº.06/2021, de 04 de janeiro de 2021. 
 
 Santana da Vargem/MG, 21 de julho de 2021. 

 
 
 

MARCELO OTÁVIO DA SILVA 
Declarante 

 


