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GABINETE 
DO PREFEITO

DECRETO Nº 3.900, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021
Regulamenta a Lei nº 4.270, de 25 de maio de 2021, que “Dispõe sobre o Estudo de Impacto de 

Vizinhança no Município de Santa Luzia, e dá outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais, nos 

termos do inciso VI do caput do art. 71 da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a necessidade expressa no art. 61 da Lei nº 4.270, de 25 de maio de 2021, 

de regulamentar o instrumento do Estudo de Impacto de Vizinhança;
CONSIDERANDO a necessidade expressa de operacionalizar a Lei nº 4.270, de 2021, em vir-

tude das alterações promovidas; e
CONSIDERANDO a relevância de disciplinar os procedimentos de processos internos, objeti-

vando a eficiência da prestação do serviço público, a importância de fixar a documentação necessá-
ria para instrução do procedimento administrativo e seus prazos,

 
DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º  Este Decreto regulamenta os dispositivos e procedimentos processuais constantes na 
Lei nº 4.270, de 25 de maio de 2021, que “Dispõe sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança no 
Município de Santa Luzia, e dá outras providências”.

Art. 2º  Para fins deste Decreto serão consideradas as mesmas definições terminológicas adota-
das pela Lei nº 4.270, de 2021.

Art. 3º  O Licenciamento de Trânsito e Transportes que trata o art. 12 da Lei nº 4.270, de 2021 
será regulamentado em Decreto próprio.

 
CAPÍTULO II

DO CONTEÚDO DO EIV
Art. 4º  O Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV deverá ser elaborado por profissionais habili-

tados nas matérias afetas ao conteúdo multidisciplinar das temáticas de análise de impactos previs-
tas em lei e em consonância com o Termo de Referência – TR para elaboração do EIV.

§ 1º  A responsabilidade técnica será atestada mediante apresentação de documento de respon-
sabilidade técnica pertinente, desempenhada por cada profissional.

§ 2º  No EIV deverá estar indicado pelo menos 01 (um) responsável técnico pela coordenação 
do estudo, devendo este emitir documento de responsabilidade técnica pertinente à atividade de 
Estudo de Impacto de Vizinhança.

§ 3º  Demais responsáveis técnicos que venham a desenvolver partes dos estudos e projetos es-
pecíficos que são integrantes da composição do EIV, tais quais levantamentos topográficos, projetos 
de infraestrutura, projetos arquitetônicos ou urbanísticos, projetos viários, consultoria, relatórios 
técnicos, entre outros, deverão emitir documento de responsabilidade técnica pertinente à atividade 
especificamente desempenhada.

§ 4º  Os profissionais que atuam subsidiariamente na elaboração do EIV, sob coordenação do 
responsável técnico que trata o § 2º e que não são responsáveis pelos estudos e projetos que trata o 
§ 3º, ficam dispensados da emissão de documento de responsabilidade técnica pertinente.

Art. 5º  Admite-se que o EIV seja elaborado considerando áreas de influência dos impactos ur-
banos mais amplas que as áreas de influência definidas no art. 16 da Lei nº 4.270, de 2021 e no TR 
para elaboração do EIV, desde que as áreas de influência definidas pelo estudo estejam tecnicamente 
justificadas e graficamente identificadas.

Parágrafo único.  A definição das áreas de influência do EIV, nos termos do caput, deverá ter 
aceitação expressa pela Equipe Técnica Multidisciplinar, através do Ofício de Análise.

Art. 6º  O EIV deverá ser concluído com a indicação dos programas de medidas mitigadoras, 
compensatórias e potencializadoras, caracterizados de forma objetiva e apresentando o cronograma 
físico-financeiro das execuções propostas, sintetizando as contrapartidas necessárias para resolução 
dos impactos potencialmente causados pelo empreendimento ou atividade.

Art. 7º  A apresentação do Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV será mandatória quando 
da aprovação do EIV, para emissão da Licença Urbanística – LU.

§ 1º  O RIV deverá ter no máximo 20 (vinte) páginas, descontados elementos pré-textuais.
§ 2º  A apresentação do RIV poderá, motivadamente, ser solicitada pela Equipe Técnica Multi-

disciplinar antes da aprovação do EIV, visando apresentação em Comissões, Conselhos, Audiências, 
entre outros.

Art. 8º  Após aprovação do EIV, serão publicizados, na íntegra ou em extratos, a LU, o Termo de 
Compromisso - TC, a Certidão de Cumprimento do TC e o RIV, no site ou em outros meios oficiais 
da Prefeitura Municipal.

Parágrafo único. Os documentos originais dos processos de Licenciamento Urbanístico ficarão 
à disposição para acesso dos interessados, nas dependências da Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Urbano e Habitação – SEDUH.

 
CAPÍTULO III

DA EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR
Art. 9º  A Equipe Técnica Multidisciplinar é responsável pelas atividades referentes aos proce-

dimentos do Licenciamento Urbanístico, incluída a responsabilidade pela análise do EIV, conforme 
disposto no art. 24 da Lei nº 4.270, de 2021, respeitando-se as competências dispostas neste Decreto 
para os seus membros.

Art. 10.  A Equipe Técnica Multidisciplinar, instituída pelo art. 56 da Lei nº 4.270, de 2021, será 
composta e nomeada em Decreto específico.

§ 1º  A coordenação da Equipe Técnica Multidisciplinar será de responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

§ 2º  Todos os membros da Equipe Técnica Multidisciplinar estão aptos para responder por seu 
respectivo órgão acerca das atribuições inerentes aos procedimentos do Licenciamento Urbanístico.

Art. 11.  A Equipe Técnica Multidisciplinar se reunirá de forma ordinária, semanalmente, pre-
sencialmente ou de maneira remota através de videoconferências.

§ 1º  Poderá, a critério da coordenação da Equipe Técnica Multidisciplinar, ser realizada reunião 
extraordinária, desde que todos os representantes sejam devidamente notificados.

§ 2º  O quórum mínimo para a realização das reuniões será de 07 (sete) técnicos representantes, 
desde que cada Secretaria referida no art. 56 da Lei nº 4.270, de 2021 esteja presente.

Art. 12.  Compete à Equipe Técnica Multidisciplinar:
I - analisar os Formulários de Licenciamento Urbanísticos protocolizados;
II - deliberar e auxiliar a emissão dos TR para elaboração dos EIV, definindo orientações técni-

co-administrativas quanto aos estudos técnicos a ser apresentados no EIV;
III - emitir Parecer Técnico quando da exigência de apresentação de EIV para empreendimentos 

não enquadrados como de impacto urbano, nos termos da Lei nº 4.270, de 2021, e quando da dis-
pensa do EIV que trata o art. 10 da referida legislação;

IV - analisar os Estudos de Impacto de Vizinhança, observando substancialmente a área de 
atuação de cada órgão, sem prejuízo da análise do conteúdo integral do EIV;

V - encaminhar os Relatórios de Análise dos Estudos de Impacto de Vizinhança para a coorde-
nação da Equipe Técnica Multidisciplinar;

VI - avaliar e indicar as medidas mitigadoras, compensatórias e potencializadoras, quando hou-
ver, além das diretrizes para constar na Licença Urbanística;

VII - emitir o Ofício de Análise da Equipe Técnica Multidisciplinar do EIV;
VIII - emitir o Parecer favorável para a LU, quando do deferimento do EIV;
IX - acompanhar o cumprimento de itens constantes no Termo de Compromisso relativos à 

competência técnica de cada órgão;
X - prestar esclarecimentos técnicos ao empreendedor, ao responsável técnico ou aos demais 

representantes do Poder Público, quando solicitado;
XI - deliberar sobre a viabilidade da realização de procedimento integrado de Licenciamento 

Urbanístico, conforme art. 28 da Lei nº 4.270, de 2021;
XII - deliberar sobre a necessidade de convocação de técnicos não pertencentes à Equipe Técni-

ca Multidisciplinar para auxiliar os trabalhos, conforme parágrafo único do art. 56da Lei nº 4.270, 
de 2021; e

XIII - sugerir à coordenação cláusulas e obrigações dos termos de compromissos a serem fir-
mados.

Art. 13.  Compete à coordenação da Equipe Técnica Multidisciplinar:
I - agendar as reuniões e notificar todos os representantes a respeito da data, horário e local a ser 

realizada, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas;
II - organizar a pauta das reuniões e encaminhá-la aos demais representantes com antecedência 

mínima de 24 (vinte e quatro) horas;
III - convocar técnicos não pertencentes à Equipe Técnica Multidisciplinar para participação 

eventual de reunião, nos termos do parágrafo único do art. 56 da Lei nº 4.270, de 2021;
IV - elaborar as atas das reuniões;
V - organizar, gerenciar e compartilhar com os demais representantes a listagem de empreendi-

mentos em processo de Licenciamento Urbanístico, indicando a ordem cronológica de processos;
VI - manter arquivo digital com mapeamento de todos os empreendimentos em processo de 

Licenciamento Urbanístico, inclusive os já deferidos ou indeferidos;
VII - distribuir o EIV a ser analisado, ao final de cada reunião ordinária;
VIII - emitir os Termos de Referência para elaboração de EIV;
IX - elaborar os ofícios de análise da Equipe Técnica Multidisciplinar, compilando os relatórios 

de cada membro;
X - elaborar as Licenças Urbanísticas;
XI - elaborar minuta dos Termos de Compromisso;
XII - emitir as Certidões de Cumprimento de Termo de Compromisso;
XIII - proceder com as diligências cabíveis para a observância ao cumprimento dos prazos e 

procedimentos previstos na legislação e no regulamento; e
XIV - receber documentos referentes ao Licenciamento Urbanístico, organizar os documentos 

protocolizados e emitir documentos referente à Equipe Técnica Multidisciplinar.
 

CAPÍTULO IV
DO PROCEDIMENTO DO LICENCIAMENTO URBANÍSTICO

Art. 14.  O processo administrativo de Licenciamento Urbanístico terá início por meio da pro-
tocolização do Formulário de Licenciamento Urbanístico - FLU e demais documentos pertinentes, 
pelo responsável legal ou seu procurador, legalmente instituído, que deverão ser direcionados à 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

Art. 15.  Após a abertura do processo por meio do FLU, a coordenação da Equipe Técnica Mul-
tidisciplinar terá o prazo de 20 (vinte) dias para responder ao requerente.

§ 1º  Caso o FLU esteja com documentação anexa, preenchimento incompleto ou incorreto, será 
emitido Ofício de Análise constatando as pendências observadas.

§ 2º  Caso o FLU esteja com documentação anexa, preenchimento completo e o empreendimen-
to ou atividade seja classificado como de impacto urbano, será encaminhado para a Equipe Técnica 
Multidisciplinar deliberar e auxiliar na emissão do Termo de Referência para elaboração do EIV.

§ 3º  Caso o FLU esteja com documentação anexa, preenchimento completo e o empreendimen-
to ou atividade não seja classificado como de impacto urbano, será emitida declaração constando 
do não enquadramento no processo de Licenciamento Urbanístico e encaminhada à Equipe Técnica 
Multidisciplinar para ratificação.

§ 4º  O prazo estabelecido no caput inclui a apreciação do FLU em reunião ordinária da Equipe 
Técnica Multidisciplinar.

Art. 16.  O Estudo de Impacto de Vizinhança deverá ser protocolizado em meio digital, em 
CD-Rom, Pen Drive ou congênere, podendo a Equipe Técnica Multidisciplinar solicitar, a qualquer 
tempo, a apresentação do EIV impresso.

Art. 17. Após a protocolização do Estudo de Impacto de Vizinhança, a Equipe Técnica Multidis-
ciplinar terá o prazo de 90 (noventa) dias para responder ao requerente.

§ 1º  A análise do EIV dar-se-á após a verificação da documentação pertinente, do pagamento da 
taxa correspondente e do atendimento das disposições estabelecidas na legislação correlata.

§ 2º  Cada Secretaria que compõe a Equipe Técnica Multidisciplinar deverá emitir Relatório de 
análise referente ao EIV e enviá-lo, digitalmente, para a coordenação da Equipe Técnica Multidis-
ciplinar.

§ 3º  Caso o EIV esteja incompleto ou tecnicamente incorreto, será emitido Ofício de Análise 
constatando as pendências observadas.

§ 4º  O EIV será aprovado caso esteja completo e tecnicamente correto, desde que demonstrada 
conveniência e viabilidade pelo licenciamento do empreendimento ou atividade em análise, confor-
me discricionariedade técnica da Equipe Técnica Multidisciplinar, fundamentadamente, providen-
ciando-se o Parecer favorável que trata o inciso VIII do caput do art. 12.

§ 5º  O prazo estabelecido no caput renova-se a cada versão corrigida do EIV que se fizer ne-
cessária.

Art. 18.  Quando do deferimento do Licenciamento Urbanístico, o requerente será notificado 
para protocolizar 02 (duas) vias físicas do EIV compilado com as eventuais correções, além de 01 
(uma) via do RIV e 01 (uma) via digital do EIV e do RIV.

Parágrafo único.  Ao requerente serão entregues a Licença Urbanística e 01 (uma) via do EIV 
assinado e carimbado pela coordenação da Equipe Técnica Multidisciplinar, após assinatura do 
termo de compromisso.

Art. 19.  Mediante emissão da Licença Urbanística, o requerente deverá firmar com o Poder 
Executivo, no prazo estabelecido na LU, o Termo de Compromisso que conterá as obrigações do 
interessado, conforme definidas na referida Licença, bem como as penalidades decorrentes do seu 
descumprimento.

§ 1º  Emitida a LU, o requerente será cientificado de seus termos.
§ 2º  A LU estabelecerá prazo máximo de até 60 (sessenta) dias para assinatura do TC.
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§ 3º  A LU somente será entregue ao requerente após assinatura do TC.
§ 4º  Ultrapassado o prazo estabelecido para assinatura do Termo de Compromisso, a LU será 

cassada, em atenção ao art. 48 da Lei nº 4.270, de 2021, e o processo de Licenciamento Urbanístico 
será arquivado.

§ 5º  O TC é desobrigado quando o interessado cumprir as exigências estabelecidas na LU dentro 
do prazo para firmar o Termo de Compromisso.

§ 6º  O disposto neste artigo aplica-se ao EIV Coletivo.
Art. 20.  Após conclusão do processo de Licenciamento Urbanístico, o EIV e os documentos que 

compõem o processo serão arquivados na SEDUH.
Art. 21.  Havendo a necessidade de protocolizar novo processo de Licenciamento Urbanístico, 

em razão de indeferimento do processo anterior, o empreendedor e o responsável técnico ficarão 
sujeitos às mesmas condições estabelecidas na legislação e no regulamento.

Parágrafo único.  Sendo viável tecnicamente, poderão ser aproveitados os documentos e estudos 
já produzidos anteriormente, caso não tenha ocorrido substancial alteração na situação fática do 
local submetido à influência do empreendimento ou atividade.

Art. 22.  Quando da possibilidade do procedimento integrado de Licenciamento Urbanístico de 
que trata o art. 28 da Lei nº 4.270, de 2021, com a devida anuência dos interessados, a Equipe Téc-
nica Multidisciplinar irá deliberar sobre a emissão do Termo de Referência, que deverá considerar o 
grau de incomodidade, os impactos urbanos e a área de influência do conjunto de empreendimentos 
ou atividades, especificando o conteúdo dos estudos a serem apresentados para análise do EIV co-
letivo.

§ 1º  O EIV coletivo deverá apresentar o método de compartilhamento de responsabilidade dos 
impactos urbanos, sob pena de arcarem solidariamente com todas as medidas que vierem a compor 
a Licença Urbanística, que será única e considerará todos os empreendimentos ou atividades que 
integram o EIV coletivo.

§ 2º  Emitida a LU com estabelecimento dos empreendimentos responsáveis por cada medida 
elencada, o Poder Executivo firmará Termo de Compromisso individualizado com cada empreendi-
mento ou atividade que compõe o EIV coletivo.

§ 3º  O descumprimento das obrigações constantes em cada TC individualizado gerará penali-
dades apenas ao empreendimento ou atividade inadimplente, resguardando a segurança jurídica aos 
demais envolvidos no Licenciamento Urbanístico integrado.

 
CAPÍTULO V

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Art. 23.  O procedimento de Licenciamento Urbanístico terá início por meio da apresentação 

pelo responsável legal ou pelo responsável técnico do FLU e demais documentos pertinentes.
§ 1º  Após o recebimento, será atribuída numeração própria e sequencial, conforme ordem de 

protocolo, seguida pelo ano de entrada do pedido de licenciamento.
§ 2º  Na capa de todo procedimento constará, necessariamente, o número atribuído, o(s) nome(s) 

do(s) interessado(s), a data de entrada, a designação do empreendimento ou atividade a ser licencia-
da e a especificação da espécie de licenciamento urbanístico.

§ 3º  Será elaborado termo de abertura, com identificação e rubrica do responsável, seguida por 
índice remissivo, a ser preenchido durante o trâmite do procedimento, no qual serão informadas as 
folhas nas quais foram produzidos os atos principais do licenciamento.

§ 4º  Integram o procedimento de licenciamento urbanístico todas as manifestações, defesas, 
recursos e penalidades ocorridas durante seu trâmite.

§ 5º  Ao fim do procedimento de licenciamento, será elaborado termo de encerramento, com 
posterior arquivamento.

Art. 24.  O procedimento de Licenciamento Urbanístico observará os seguintes parâmetros:
I - as folhas serão numeradas de forma sequencial e devidamente rubricadas, necessariamente 

com tinta indelével, preferencialmente de cor azul;
II - as petições deverão ser apresentadas, preferencialmente, impressas em tinta preta e em papel 

tamanho 21cm x 29,7cm (formato A4), assim como seus anexos;
III - todas as manifestações deverão estar assinadas, datadas e acompanhadas do respectivo 

instrumento de mandato, caso inexista nos autos;
IV -nenhum documento será protocolizado sem petição, bem como em tamanho menor que o 

da folha do processo devendo, nesta última situação, ser afixado em folha no formato especificado;
V - os documentos serão individualizados pela parte interessada, de modo que cada documento 

corresponda a uma lauda, ressalvadas aquelas hipóteses de documentos com dimensões inferiores, 
que permitam a juntada de mais de um deles em cada lauda, vedada sobreposição; e

VI - caso juntado CD-Rom, Pen Drive ou congênere, será afixado ao procedimento e seu con-
teúdo especificado pelo interessado, em petição própria.

 
Art. 25.  A comunicação de todos os atos será por meio de carta, com aviso de recebimento.
§ 1º  Caso expressamente autorizado, poderá haver comunicação eletrônica através do e-mail 

informado pelo empreendedor ou interessado, que ficará obrigado à verificação de recebimento das 
mesmas.

§ 2º  Comparecendo à Secretaria e pendente notificação ao empreendedor ou interessado, poderá 
o mesmo ser cientificado pessoalmente, devendo atestar recebimento.

Art. 26.  Para aplicação de qualquer penalidade deverá ser oportunizada ciência prévia, contra-
ditório e ampla defesa.

§ 1º  Ciente da transgressão que enseje aplicação da penalidade, deverá a autoridade noticiar 
o fato ao infrator, informando-o sobre a falta cometida e concedendo prazo para que apresente sua 
defesa.

§ 2º  A defesa deverá observar os parâmetros previstos para o procedimento de licenciamento 
urbanístico.

Art. 27.  Apresentada defesa, o procedimento será encaminhado à Comissão Municipal de Polí-
tica Urbana para apreciação, em obediência ao art. 52 da Lei nº 4.270, de 2021.

§ 1º  Após julgada a defesa, deverá a Comissão Municipal de Política Urbana aguardar o prazo 
de 20 (vinte) dias úteis para interposição de recurso.

§ 2º  Ultrapassado o prazo sem interposição de recurso, será certificado o trânsito em julgado 
administrativo e devolvidos os autos para a SEDUH.

Art. 28.  Havendo recurso, o procedimento será encaminhado à Comissão Julgadora de Recur-
sos, que observará os parâmetros deste Decreto.

Art. 29.  Quando não previsto expressamente, os prazos serão contados em dias corridos, ex-
cluído o dia de início e incluído o dia do fim, considerando-se prorrogados para o primeiro dia útil 
subsequente, caso o primeiro ou o último caiam em dias não úteis.

 
CAPÍTULO VI

DAS PENALIDADES
Art. 30.  A aplicação de quaisquer penalidades pressupõe contraditório prévio e ampla defesa, 

impondo-se seja o particular previamente cientificado do procedimento administrativo instaurado, 
conferindo-se oportunidade de sua manifestação prévia e sendo as decisões devidamente motivadas, 
com os fundamentos de fato e de direito pelos quais se decidiu.

Parágrafo único.  O prazo para apresentação da defesa é de 20 (vinte) dias úteis, em conformi-
dade com o art. 50 da Lei nº 4.270, de 2021.

Art. 31.  A penalidade de advertência será aplicada para os seguintes casos:
I - descumprimento dos prazos estabelecidos na LU ou no TC; e
II - descumprimento dos prazos legais dos trâmites do processo de EIV Corretivo, que venha a 

causar o seu indeferimento.
§ 1º  A advertência será enviada por correspondência com Aviso de Recebimento, imediatamente 

à ocorrência do fato gerador da penalidade.
§ 2º  A advertência será constituída da indicação da infração cometida, a exigência necessária 

para saná-la e do prazo de 30 (trinta) dias para regularização da situação.
§ 3º  Aplicadas 03 (três) penas de advertência, ou não regularizada a situação no prazo, aplicar-

se-á penalidade de multa.
Art. 32.  A penalidade de multa será aplicada para os seguintes casos:
I - quando do não atendimento da advertência que trata o art. 31 deste Decreto, exceto em caso 

de descumprimento dos prazos estabelecidos na LU; e
II - quando empreendimento ou atividade sujeitos ao procedimento de EIV Corretivo ou ao 

Licenciamento de Trânsito e Transportes na modalidade corretiva tiver seus referidos processos 
administrativos indeferidos por não atendimento aos prazos definidos nos respectivos regulamentos.

§ 1º  A multa terá seu fato gerador quando se findarem os prazos que tratam os incisos do caput 
deste artigo.

§ 2º  O valor da multa será cobrado calculando-se 150 (cento e cinquenta) UFM por dia de ina-
dimplência, a partir do primeiro dia subsequente ao término do prazo da advertência até o dia em 
que foi cessada a irregularidade que ocasionou a penalidade.

§ 3º  A multa poderá ter seu valor parcelado em até 06 (seis) meses.
Art. 33.  A penalidade de cassação de autorização ou licença será aplicada nos seguintes casos:
I - quando a multa que trata o art. 32 for aplicada e não tiver seu recolhimento liquidado dentro 

dos prazos legais; e
II - quando do não atendimento da advertência emitida em razão do descumprimento do prazo 

das condicionantes da Licença Urbanística.
§ 1º  Poderão ser cassados mediante ato administrativo, cumulativamente ou não, a Licença Ur-

banística, a Licença de Trânsito e Transportes, o Alvará de Funcionamento, a Licença que autoriza a 
operação ou a instalação, o Alvará de Construção ou o Alvará de Habite-se.

§ 2º  O empreendimento que tiver autorização ou licença cassada deverá concluir novo procedi-
mento de licenciamento para voltar ao seu funcionamento.

 
CAPÍTULO VII

DA COMISSÃO JULGADORA DE RECURSOS
Art. 34.  A Comissão Julgadora de Recursos, observado o art. 57 da Lei nº 4.270, de 2021, será 

nomeada mediante Portaria do(a) responsável pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ur-
bano e Habitação.

Art. 35.  Reprovado o EIV, persistindo as incorreções apontadas quando da caracterização da 
incompletude ou discordando o interessado da análise, poderá ser apresentado recurso, direcionado 
à Comissão Julgadora de Recursos referentes ao EIV, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da 
notificação do interessado.

Art. 36.  Os recursos serão analisados observando-se a ordem cronológica de protocolo.
Art. 37.  O recurso será interposto mediante petição, protocolizada na Prefeitura Municipal e 

endereçada à Comissão Municipal de Política Urbana, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados da 
publicação da decisão em primeira instância no Diário Oficial do Município.

 
Art. 38.  Protocolizado o recurso junto à Comissão Municipal de Política Urbana, será juntado 

ao procedimento de licenciamento urbanístico e encaminhado à Comissão Julgadora de Recurso.
§ 1º  Recebido o recurso pela Comissão Julgadora, será sorteado um relator, que deverá verificar 

a tempestividade, regularidade na representação e demais pressupostos recursais.
§ 2º  O relator irá elaborar sugestão de voto, fundamentadamente, analisando as razões apresen-

tadas pelo recorrente.
§ 3º  Elaborada sugestão de voto pelo relator, será encaminhado aos demais membros da comis-

são, para apreciação e deliberação.
Art. 39.  A Comissão Julgadora de Recursos terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis para proferir 

sugestão acerca dos recursos protocolizados.
Art. 40.  Faculta-se ao Relator solicitar, de forma fundamentada, parecer jurídico à Procuradoria-

Geral do Município, na hipótese de haver questão jurídica complexa a ser decidida pelo julgador.
Art. 41.  Após elaboração da sugestão de voto, o procedimento de licenciamento urbanístico será 

encaminhado ao(à) Secretário(a) Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação para decisão, 
em obediência ao art. 54 da Lei nº 4.270, de 2021.

 
CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 42.  A consulta ao conteúdo do Estudo de Impacto de Vizinhança finalizado e arquivado é 

pública e poderá ser feita na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação median-
te protocolização de solicitação de consulta.

Parágrafo único.  A solicitação da cópia integral ou parcial do Estudo de Impacto de Vizinhança 
deve ser protocolizada junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, sob a 
responsabilidade financeira do requerente.

 
Art. 43.  A classificação dos empreendimentos como de impacto urbano ou de impacto viário em 

função da atividade exercida, conforme Anexos I e II da Lei nº 4.270, de 2021, observará a Classi-
ficação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, informada no Comprovante de Inscrição e de 
Situação Cadastral (cartão do CNPJ) da empresa.

Art. 44.  A definição das Medidas Mitigadoras e Compensatórias deverá estar em estrita obser-
vância ao Capítulo IV da Lei nº 4.270, de 2021.

Parágrafo único.  Não há predefinição de Medidas Mitigadoras e Compensatórias mínimas ou 
máximas para a emissão da LU e do respectivo TC, devendo as medidas ser estipuladas de acordo 
com a análise dos estudos apresentados no EIV.

Art. 45.  Ficam revogados os seguintes Decretos:

I - Decreto nº 3.064, de 21 de setembro de 2015;

II - Decreto nº 3.091, de 15 de janeiro de 2016;

III - Decreto nº 3.308, de 10 de julho de 2018; e

IV - Decreto nº 3.420, de 03 de maio de 2019.

Art. 46.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 
 

Christiano Augusto Xavier Ferreira
Prefeito Municipal
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SANTA LUZIA
DECRETO Nº 3.899, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021

Regulamenta a Lei nº 4.308, de 03 de setembro de 2021, que “Disciplina a cessão e o recebi-
mento em cessão de servidor público de provimento efetivo, e revoga a Lei nº 3.904, de 09 de março 
de 2018”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais, nos 
termos do inciso VI do art. 71 da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO[1] os requisitos para realização da cessão de servidores, quais sejam a ne-
cessidade de que haja previsão em lei; que seja formalizado por convênio ou instrumento congêne-
re; por prazo determinado, com cumprimento de finalidade específica e autorização da autoridade 
máxima do cedente;

CONSIDERANDO que o autor José dos Santos Carvalho Filho[2] ensina que a cessão de ser-
vidores consiste em um fato funcional, por meio do qual determinado ente ou órgão público cede, 
sempre em caráter temporário, servidor integrante de seu quadro para atuar em outra pessoa ou 
órgão, com o objetivo de cooperação entre as administrações e de exercício funcional integrado das 
atividades administrativas;

CONSIDERANDO[3] que o ônus da remuneração do servidor cedido, conforme entendimento 
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, na Consulta n° 697.3228, deve ser conferido, em 
regra geral, ao órgão ou entidade cessionária;

CONSIDERANDO[4] que na Consulta n° 770.3449, o TCE/MG sustentou que o servidor cedi-
do não pode compor o quadro de servidores efetivos do órgão ou da entidade cessionária, devendo 
ocupar cargo em comissão durante o período de cessão;

CONSIDERANDO que o art. 1°-A. da Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, de-
termina que “o servidor público titular de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios ou o militar dos Estados e do Distrito Federal filiado a regime próprio de previdência 
social, quando cedido a órgão ou entidade de outro ente da federação, com ou sem ônus para o ces-
sionário, permanecerá vinculado ao regime de origem”;

CONSIDERANDO que o inciso I do art. 6° da Lei nº 2.644, de 29 de março de 2006, determina 
que o servidor cedido a órgão ou entidade da Administração direta ou indireta de outro ente federati-
vo, com ou sem ônus para o Município, ainda que o regime previdenciário daquele órgão permita a 
filiação permanecerá vinculado ao regime de que trata o mencionado diploma legal;

CONSIDERANDO[5] que o TCE/MG, na Consulta n° 755.50416, asseverou que, na hipótese 
de cessão com ônus para o cessionário, cabe a este efetuar o recolhimento das contribuições previ-
denciárias, tanto da cota devida pelo cedente, quanto da cota devida pelo servidor cedido à unidade 
gestora do regime de previdência social do cedente;

CONSIDERANDO[6] que o TCEMG, na mencionada Consulta n° 755.50416, sustentou que se 
o cessionário não cumprir com aquela obrigação, caberá ao cedente providenciar o recolhimento das 
contribuições, buscando do primeiro o ressarcimento dos valores despendidos;

CONSIDERANDO[7] o importante alerta que Tribunal de Contas de Santa Catarina fez sobre 
o instituto da cessão de pessoal pela Administração Pública, destacando-se as seguintes recomenda-
ções: a) a devida observância às normas relativas ao instituto da cessão de servidores, b) demonstra-
ção do relevante interesse público local na cessão do servidor efetivo; c) existência de autorização 
legislativa para o Chefe do Poder editar o ato; d) desoneração do Município dos custos com remu-
neração e encargos sociais do servidor cedido, e) que o instituto seja utilizado exclusivamente para 
servidores efetivos, f) que a formalização seja feita por instrumento adequado para cada situação, 
sendo vedada a cessão por prazo indeterminado;

CONSIDERANDO as recentes alterações realizadas na Lei Complementar n° 1.474, de 10 de 
dezembro de 1991, na Lei Complementar n° 3.920, de 12 de abril de 2018, e na Lei nº 2.819, de 07 
de abril de 2008, a fim de que a legislação municipal acerca do instituto da cessão dos servidores 
públicos fosse devidamente atualizada; e

CONSIDERANDO que o art. 15 da Lei nº 4.308, de 03 de setembro de 2021, determina que o 
referido diploma legal será regulamentado por decreto,

 

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º  O servidor, detentor de cargo de provimento efetivo, pertencente aos Quadros Setoriais 
da Administração Direta e Indireta do Município de Santa Luzia poderá, em caráter excepcional, 
ser cedido a outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, observando o disposto na Lei nº 4.308, de 03 de setembro de 2021, neste Decreto e nas 
demais legislações correlatas à matéria.

Parágrafo único.  O servidor público cedido ou recebido em cessão só poderá exercer no local da 
cessão cargos comissionados ou funções de confiança, integrantes da Administração Pública Direta 
e Indireta Municipal, Estadual, Federal ou do Distrito Federal.

Art. 2°  Os convênios ou outros instrumentos congêneres firmados para os fins deste Decreto 
serão registrados, por meio de cópia de seu Termo, na Coordenadoria de Gestão de Pessoas, setor 
pertencente à Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

Parágrafo único.  O objeto dos convênios ou outros instrumentos congêneres de que trata este 
Decreto não poderá resultar em prejuízo ao andamento das atividades do órgão ou da entidade 
cedente, devendo ser observados os princípios da eficiência, da economicidade e da razoabilidade.

 

CAPÍTULO II
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 3º  A cessão de servidores de órgãos da Administração Direta será acompanhada e coorde-
nada pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas, sendo competência do referido setor:

I - apontar as diretrizes a serem redigidas em convênios, observando com rigor as normas relati-
vas ao instituto da cessão de servidores, considerando a excepcionalidade do instituto, destacando-se 
os seguintes diplomas legais:

a) os §§ 12 e 13 do art. 14 da Constituição do Estado de Minas Gerais, de 1989;

b) a Lei Complementar n° 1.474, de 10 de dezembro de 1991;

c) a Lei Complementar nº 3.920, de 12 de abril de 2018;

d) a Lei Complementar nº 2.819, de 07 de abril de 2008, quando for o caso; e

e) a Lei nº 4.308, de 2021;

II - instruir, redigir e encaminhar correspondência a órgãos que mantêm convênio de cessão de 
pessoal com o Município;

III - conferir todos os atos, matérias para publicação, planilhas de controle de cargos e de dis-

posição de pessoal;

IV - controlar processos de convênio de cessão de servidores, observando:

a ) o interesse público local na cessão do servidor efetivo;

b) a desoneração, em regra geral, do Município dos custos com remuneração e encargos sociais 
do servidor cedido,

c) que o instituto seja utilizado exclusivamente para servidores efetivos,

d) que a formalização seja feita por instrumento adequado para cada situação, sendo vedada a 
cessão por prazo indeterminado;

V - estabelecer comunicação com os órgãos e entidades externas à Administração Direta, visan-
do a tramitação de convênios e ofícios referentes à cessão de pessoal;

VI - lavrar e controlar atos de disposição de servidores; e

VII - elaborar e submeter periodicamente à apreciação e análise pelo titular da Secretaria Mu-
nicipal de Administração e Gestão de Pessoas, relatório de disposição e cessão de servidores e das 
atividades por eles desenvolvidas.

Art. 4°  A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, por meio da Coordenado-
ria de Gestão de Pessoas, poderá consultar, mediante o devido processo administrativo:

I - a Coordenadoria de Prestação de Contas, Convênios e Contratos, setor afeto à Secretaria 
Municipal de Finanças, para a formalização dos convênios de que trata este Decreto; e

II - a Procuradoria-Geral do Município, para a emissão de pareceres e assessoramento dos con-
vênios de que trata este Decreto, nos termos dos incisos XX e XXVI do caput do art. 32 da Lei 
Complementar n° 3.123, de 10 de setembro de 2010.

Art. 5º  A instrução dos processos administrativos de cessão de servidor público efetivo em exer-
cício no Poder Executivo do Município de Santa Luzia, será feita da seguinte forma:

I - solicitação da autoridade interessada na cessão destinada à Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoas, por meio de ofício, devidamente motivado, constando qual função será 
desempenhada pelo servidor, inclusive, esclarecendo sobre a responsabilidade do ônus, que será, em 
regra geral, do órgão cessionário;

II - a Secretaria Municipal de Administração e Gestão e Pessoas, por meio da Coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, deverá, após sua análise preliminar, encaminhar a documentação de que trata o 
inciso I do caput, aos seguintes órgãos:

a) à unidade de lotação do servidor para manifestação da chefia imediata e anuência prévia do 
titular da Pasta;

b) ao Gabinete do Prefeito;

c) aos órgãos de que tratam os incisos I e II do parágrafo único do art. 4°, quando for o caso.

§ 1°  O titular do órgão ou entidade de lotação do servidor deverá obedecer o disposto na alínea 
“a” do inciso II, além de encaminhar à Coordenadoria de Gestão de Pessoas:

I - demonstrativo de ausência de impacto financeiro, nos casos em que a cessão não implicar na 
necessidade de substituição do servidor a ser cedido;

II - estimativa de repercussão financeira mensal e anual, nos casos em que a cessão implicar na 
necessidade de substituição do servidor a ser cedido.

§ 2°  Após o trâmite de que tratam os incisos I e II do caput e o § 1°, a Coordenadoria de Gestão 
de Pessoas deverá observar os requisitos de que trata o art. 3°.

§ 3°  Caso a solicitação de que trata o inciso I do caput atenda ao juízo de conveniência e oportu-
nidade da Administração Pública, bem como às normas vigentes, a cessão será autorizada por parte 
do Chefe do Poder Executivo, devendo toda a documentação que instruiu o processo administrativo 
ser devolvida à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, para elaboração do ato da cessão e sua publi-
cação, no Diário Oficial Eletrônico.

§ 4°  Na hipótese de não autorização da cessão, a Coordenadoria de Gestão de Pessoas comuni-
cará o fato ao órgão requisitante.

Art. 6°  O exercício do cargo por servidor público efetivo cedido somente terá início após o 
deferimento do pedido por parte do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo único.  Dever-se-á aguardar a publicação do ato autorizativo da cessão no Diário Ofi-
cial Eletrônico do Município para que o servidor possa se apresentar ao órgão cessionário.

 

Art. 7°  O servidor público efetivo que tiver interesse em ser cedido para o Poder Executivo 
Municipal deverá se apresentar junto à Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, 
obedecendo o disposto no art. 4° da Lei nº 4.308, de 2021.

CAPÍTULO III
DAS REGRAS PARA A CESSÃO

Art. 8º  A cessão de servidores será autorizada pelo período máximo de três anos, podendo este 
ser prorrogado, desde que respeitado o mandato do Chefe do Poder Executivo responsável pela 
cessão.

§ 1°  As regras para a prorrogação da cessão observarão o disposto nos arts. 8° e 9° da Lei nº 
4.308, de 2021.

§ 2°  A nova lotação do servidor que retornar após o fim de sua cessão será feita de acordo com 
a demanda do serviço nos órgãos da Administração, respeitadas as atribuições de seu cargo.

Art. 9º  Ocorrerá o término da cessão:

I - a pedido do servidor, que deverá aguardar em serviço no cessionário pelo período máximo de 
30 (trinta) dias, a contar da data de seu pedido, para as devidas providências;

II - a pedido do cessionário, devendo este solicitar o cancelamento da cessão junto à Secretaria 
Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, aguardando pelo período máximo de 30 (trinta) 
dias, para as devidas providências;

III- por iniciativa do cedente, que poderá, a qualquer tempo, mediante juízo de conveniência e 
oportunidade, requisitar o retorno do servidor público cedido; e

IV - pelo termo do Convênio ou do período previsto no Ato de Cessão.

 

CAPÍTULO IV
DO ÔNUS DA CESSÃO

Art. 10.  Na cessão de servidores em que o pagamento da remuneração seja ônus do cessionário, 
será de responsabilidade desse órgão ou entidade:

I - o desconto da contribuição previdenciária devida pelo segurado;
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II - o custeio da contribuição previdenciária devida pelo órgão ou entidade de origem; e

III - o repasse das contribuições previdenciárias, de que tratam os incisos I e II, à unidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência dos Servidores – RPPS, a que está vinculado o servidor cedido.

§ 1º  Caso o cessionário não efetue o repasse das contribuições à unidade gestora no prazo legal, 
caberá ao órgão ou entidade de origem efetuá-lo, buscando o reembolso de tais valores.

§ 2º  No termo do Convênio e no Ato de Cessão deverá constar:

I - a indicação do ônus para o cessionário; e

II - a responsabilidade deste pelo desconto, recolhimento e repasse das contribuições previ-
denciárias ao RPPS, conforme valores informados mensalmente pelo órgão ou entidade de origem.

§ 3º  O atraso, superior a 90 (noventa) dias, no pagamento do ressarcimento das despesas com 
o servidor cedido implica cancelamento da Cessão, devendo o servidor retornar aos órgãos compe-
tentes pela Gestão de Pessoas de sua entidade de origem no primeiro dia útil do mês subsequente ao 
do encerramento desse prazo.

Art. 11.  Os servidores cedidos, com o ônus para o cessionário, deverão apresentar à Coorde-
nadoria de Gestão de Pessoas, no final do período de cessão, atestado de frequência referente a 
este período, para registro do tempo de serviço, sob pena de encaminhamento à Corregedoria do 
Município.

Art. 12.  Os servidores cedidos a outros órgãos ou entidades externos à Administração Munici-
pal, com ônus para o cedente, deverão ter sua frequência comprovada, devendo o atestado respectivo 
ser encaminhado à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, sob pena de que as providências cabíveis 
sejam tomadas junto à Corregedoria-Geral do Município.

§ 1°  Na cessão de servidores com ônus para o cedente, continuará sob a responsabilidade do 
órgão de origem, o recolhimento e o repasse, à unidade gestora do RPPS, das contribuições corres-
pondentes à parcela devida pelo servidor e pelo ente.

§ 2°  A cessão de servidores de que trata o caput deverá observar o disposto no art. 62 da Lei 
Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000.

 

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13.  O servidor cedido a órgão ou entidade da Administração direta ou indireta de outro ente 
federativo, com ou sem ônus para o Município, ainda que o regime previdenciário daquele órgão 
permita a filiação permanecerá vinculado ao regime de que trata a Lei nº 2.644, de 29 de março de 
2006, nos termos do inciso I do art. 6° do referido diploma legal.

Art. 14.  Os Atos de Cessão em vigor, editados até a vigência deste Decreto, serão revisados e 
adequados aos termos aqui previstos, observando-se o disposto no art. 16 da Lei nº 4.308, de 2021.

Art. 15.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

Santa Luzia, 22 de outubro de 2021

 

 

Christiano Augusto Xavier Ferreira 
Prefeito do Município de Santa Luzia
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LEI Nº 4.346, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021
Institui o Plano Municipal de Turismo do Município de Santa Luzia, em consonância com o 

estabelecido no art. 6° da Lei nº 3.156, de 09 de dezembro de 2010, que “Dispõe sobre a Política 
Municipal de turismo e dá outras providências”.

O povo do Município de Santa Luzia, por seus representantes votou, aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º  Fica instituído o Plano Municipal de Turismo do Município de Santa Luzia, instrumento 
de planejamento capaz de orientar o desenvolvimento do turismo, aliando a conservação de seu 
patrimônio natural ao desenvolvimento socioeconômico do Município.

Parágrafo único.  O Plano de que trata o caput está em consonância com o estabelecido no art. 
6° da Lei nº 3.156, de 09 de dezembro de 2010, que “Dispõe sobre a Política Municipal de turismo 
e dá outras providências”.

Art. 2º  O Plano Municipal de Turismo faz parte de um processo de planejamento municipal, 
constituindo-se como o instrumento estratégico da política de desenvolvimento turístico do Muni-
cípio.

Parágrafo único.  O Plano Municipal de Turismo foi construído pela Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo, ouvidos os segmentos públicos e privados interessados, inclusive o Conselho 
Municipal de Turismo de Santa Luzia – COMTUR/SL.

Art. 3º  É parte integrante desta Lei o Anexo Único, o qual constitui o texto integral do Plano 
Municipal de Turismo do Município de Santa Luzia.

Art. 4º  O Plano Municipal de Turismo terá suas metas e programas revistos a cada 04 (quatro) 
anos, ou quando necessário, observado o interesse público.

Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 

Santa Luzia, 22 de outubro de 2021.
 

Christiano Augusto Xavier Ferreira 
Prefeito do Município de Santa Luzia

 
LINK DO ANEXO ÚNICO DISPONÍVEL EM: 

https://drive.santaluzia.mg.gov.br/owncloud/index.php/s/U4n06kDyp6eyiDm

LEI Nº 4.345, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021
Concede o Título de Cidadania Honorária do Município de Santa Luzia - MG ao Delegado Dr. 

Lucas Daniel Alves.
O povo do Município de Santa Luzia, por seus representantes votou, aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei:
Art. 1º  Fica concedido o Título de Cidadania Honorária do Município de Santa Luzia - MG ao 

Delegado Dr. Lucas Daniel Alves, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Santa Luzia.
Art. 2º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-

trário.
 

Santa Luzia, 22 de outubro de 2021.
 

Christiano Augusto Xavier Ferreira 
Prefeito do Município de Santa Luzia

DECRETO Nº 3.898, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021
Suspende, no ano de 2021, a realização das comemorações cívicas que especifica, no âmbito do 

Município de Santa Luzia, em razão da pandemia de Coronavírus – COVID-19.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais, nos 

termos do inciso VI do caput do art. 71 da Lei Orgânica Municipal, e
CONSIDERANDO a Lei nº 2.528, de 23 de julho de 2004, que Institui o dia 20 de agosto como 

Dia da Batalha de Santa Luzia que culminou com o término do Movimento Revolucionário Liberal 
Mineiro de 1842, sendo, portanto, data cívica municipal;

CONSIDERANDO que conforme o § 1º do art. 1º da Lei nº 2.528, de 2004, o Poder Executivo 
Municipal promoverá comemorações por meio da Diretoria de Cultura, em solenidade cívica, a ser 
comemorada no Sítio Histórico Muro de Pedras, Recanto dos Bravos;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.107, de 02 de agosto de 2019, que institui a Semana Comemorati-
va da Batalha de Santa Luzia entre os dias 14 e 20 de agosto de cada ano, em homenagem e memória 
dos fatos relacionados ao último combate da Revolução Liberal de 1842, travado em Santa Luzia;

CONSIDERANDO que nos termos do art. 2º da supracitada Lei tomarão parte nas festividades 
da Semana Comemorativa da Batalha de Santa Luzia os Poderes Executivo e Legislativo do Mu-
nicípio, escolas, além de entidades associativas, culturais e outras instituições públicas ou privadas 
que dela queiram participar;

CONSIDERANDO os objetivos da semana comemorativa, descritos no art. 3º da Lei nº 4.107, 
de 2019;

CONSIDERANDO a Lei nº 1.880, de 03 de julho de 1996, posteriormente alterada pela Lei nº 
2.681, de 20 de agosto de 2006, a qual institui a medalha “Cruz da Batalha de Santa Luzia” con-
ferida mediante diploma, destinada a homenagear, por mérito, as personalidades civis e militares e 
instituições públicas ou privadas, que tenham contribuído, de forma decisiva, para a preservação 
de identidade cultural nos seus diversos segmentos e/ou prestado serviços relevantes ao ensino, à 
Administração e à vida pública do Município de Santa Luzia;

CONSIDERANDO que o § 1º do art. 1º da Lei nº 1.880, de 1996, prevê que a medalha será 
entregue todo dia 20 de agosto, consagrado data cívica, como sendo dia da Batalha de Santa Luzia, 
em solenidade pública, junto ao Sítio Histórico Recanto dos Bravos, localizado no Muro de Pedra, 
neste Município;

CONSIDERANDO os efeitos e a gravidade da pandemia de COVID-19 ainda permanecem em 
todo o globo, sendo que as medidas de enfrentamento da pandemia vêm sendo adotadas pela con-
jugação de esforços de todos os Poderes e órgãos do Município, da sociedade civil e da iniciativa 
privada;

CONSIDERANDO a necessária observância de todas as medidas de combate e enfrentamento 
ao Coronavírus estabelecidas em âmbito federal, estadual e municipal, destacando-se o Decreto nº 
3.820, de 28 de junho de 2021 que “Prorroga o prazo do caput do art. 1º do Decreto nº 3.700, de 30 
de dezembro de 2020, que prorroga o prazo do caput do art. 1º do Decreto nº 3.553, de 07 de abril de 
2020, que “Reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo agente 
Coronavírus - COVID-19”; e
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SANTA LUZIA

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE

CONSIDERANDO a solicitação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo[1] acerca da 
necessidade de edição de Decreto de suspensão da 179º comemoração da Batalha de Santa Luzia e 
da entrega da Medalha Cruz da Batalha de Santa Luzia, em razão da pandemia de Covid-19,

 
DECRETA:
Art. 1º  Fica suspensa, durante o ano de 2021, em razão da pandemia de Covid-19, a realização 

das seguintes comemorações instituídas no dia 20 de agosto:
I - a comemoração do “Dia da Batalha de Santa Luzia”, instituída por meio da Lei nº 2.528, de 

23 de julho de 2004 e da Lei nº 4.107, de 02 de agosto de 2019; e
II - a entrega da medalha “Cruz da Batalha de Santa Luzia”, instituída por meio da Lei nº 1.880, 

de 03 de julho de 1996, posteriormente alterada pela Lei nº 2.681, de 20 de agosto de 2006.
Parágrafo único.  A suspensão de que trata este artigo se faz necessária como medida de preven-

ção e combate da pandemia causada pelo agente Coronavírus – COVID-19.
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos desde o 

dia 20 de agosto de 2021.
 

Santa Luzia, 22 de outubro de 2021.
 

Christiano Augusto Xavier Ferreira 
Prefeito do Município de Santa Luzia

[1] Comunicação Interna nº 428/2021

PORTARIA SEMSA/SUS-SANTA LUZIA Nº 055/2021
Institui a Comissão Especial de Termo de Ajuste de Contas no âmbito da Secretaria Munici-

pal de Saúde de Santa Luzia, designa seus membros e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTORA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ-
DE DE SANTA LUZIA, nos termos do inciso I do art. 81 da Lei Orgânica do Município, do 
art. 41 da Lei Complementar n° 3.123, de 01 de setembro de 2010, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO que o Termo de Ajuste de Contas possui caráter  excepcionalíssimo, não 
pode sua utilização ser banalizada, sendo dever do Administrador Público evitar que a exceção 
se transforme em regra nas contratações de determinados segmentos;

CONSIDERANDO que o Termo de Ajuste de Contas é o instrumento adequado para pro-
mover a indenização do particular pela prestação do serviço ou o fornecimento de um bem sem 
cobertura contratual válida, evitando, com isso, o enriquecimento sem causa da Administração 
(art. 59, parágrafo único, da Lei n° 8.666/1993);

CONSIDERANDO os termos da Instrução Normativa n° 001/2021/CGM/PMSL; e

CONSIDERANDO, ainda, os termos da CI n° 1205/2021, oriunda da Coordenação de Com-
pras e Contratos,

 

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, a presente Comis-
são Especial de Termo de Ajuste de Contas.

Art. 2º. A Comissão é constituída de 3 (três) membros efetivos escolhidos dentre o quadro 
de servidores desta Secretaria.

Art. 3º. São atribuições desta Comissão coordenar, acompanhar e realizar todos os atos 
necessários à apuração do Processo Administrativo instaurado para apurar possível débito re-
clamado pela empresa “COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA 
LTDA”, em virtude de prestação de serviços, conforme as Notas Fiscais n° 11.921 e 11.922, 
ambas emitidas em 04/09/2020 - Contrato nº 322/2019.

Art. 4º.  Designo e nomeio os seguintes servidores para constituir a presente Comissão:

• – José César Pereira, matrícula nº 34.818;

• - Débora Rezende Fagundes Netto matrícula nº 34.696;

• – Soraia Aparecida Ferreira, matrícula n° 34.807.

 

Parágrafo único. O membro designado nos termos do inciso I exercerá a função de Presi-
dente da Comissão.

Art. 5º. Para a completa execução de suas atribuições, a Comissão poderá solicitar assesso-
ria técnica e ou jurídica à Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

 

Santa Luzia, 18 de outubro de 2021.

 

 

Nádia Cristina Dias Duarte Tomé 
Secretária Municipal de Saúde - Santa Luzia – MG

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE MEIO AMBIENTE,  

AGRICULTURA E  
ABASTECIMENTO

PUBLICAÇÃO DA CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA (LAS) E AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO
Nos termos e conforme a legislação vigente, faz-se público, para conhecimento dos interessa-

dos, que esta Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento analisou o re-
querimento de concessão de Licença Ambiental Simplificada (LAS) efetivado por VERSA CONS-
TRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ nº 74.172.982/0001-35, relativo ao Formulário 
de caracterização do Empreendimento (FCE) sob nº 9240/2020 de 06/08/2020, e julgou favorável o 
deferimento do pedido para a atividade: ‘’Construções civis com área construída superior a 900 m, 
com supressão arbórea e transplante arbóreo’’. Sendo esta supressão e transplante relativos respecti-
vamente a 03 Ipês-amarelos e 01 Pinheiro-do-Brasil, autorizados pelo Conselho Municipal de Meio 
Ambiente (CODEMA) em Reunião ordinária realizada no dia 08/09/2021. O empreendimento está 
localizado a Avenida Dom Pedro I, Nº 280, Lote 46, Bairro: Pousada Del Rey (São Benedito), Santa 
Luzia/MG, sendo emitido o certificado LAS nº 018,  de 21/10/2021, válido pelo prazo de 04 anos.

Wagner Silva da Conceição 
Secretário Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento

SECRETARIA MUNICIPAL  
DE DESENVOLVIMENTO  
URBANO E HABITAÇÃO

SUSPENSÃO DE PROCESSO DE DESMEMBRAMENTO
A Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no uso de suas atribuições, 

torna público o(s) deferimento(s) do(s) pedido(s) de suspensão do Processo de Desmembramento 
abaixo:

Associação Educacional Padre Vitor – Protocolo: 15.249/2021
 

22 de Outubro de 2021.

Andrea Claudia Vacchiano
Secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação

PORTARIA Nº 22.629, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021
“Dispõe sobre a exoneração de servidor público em cargo de provimento efetivo”.
O Prefeito do Município de Santa Luzia, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso 

VI do art. 71 da Lei Orgânica Municipal, e
CONSIDERANDO o art. 12, item II da Lei nº 1.474/1991;
CONSIDERANDO a vontade expressa do servidor;
 
RESOLVE:
Art. 1º - EXONERAR do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Educacionais, 

Edna Lúcia Pereira.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

Santa Luzia, 21 de outubro de 2021
 
 
 

Christiano Augusto Xavier Ferreira 
Prefeito do Município de Santa Luzia

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL 001/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 
CONVOCAÇÃO – SAÚDE
 
14ª Chamada
A Secretária Municipal de Saúde no uso de suas atribuições legais convoca os candidatos apro-
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vados no Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 001/2020, homologado em 13 de abril de 2020, 
devidamente publicado nos Diários oficiais, realizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa 
– IBGP; a comparecer na Secretaria Municipal de Saúde localizada na sede da Prefeitura Municipal 
de Santa Luzia na Avenida VIII, nº 50, bairro Carreira Comprida, no período de 08h15 as 12h00 e 
de 13h00 as 16h00, nos dias 25, 26 e 27 de outubro de 2021 para, nos termos do subitem 16.5 do 
referido Edital, apresentarem a documentação exigida para contratação imediata.

 
CUIDADOR 

3º Lugar - APARECIDA CRISTINA MOREIRA DA SILVA MENES
4º Lugar - EMILENE APARECIDA DOS SANTOS
 

FARMACÊUTICO
13º Lugar - DANIELLE D AVILA
 

CIRURGIÃO DENTISTA
32º Lugar - GRAZYELE SANTANA DE SOUSA
 

ENFERMEIRO
107º Lugar - JUSSARA ALVES MEDEIROS
108º Lugar - AMANDA CAROLINE VIEIRA MAGALHAES
109º Lugar - MARIA REGINA COSTA QUEIROZ
110º Lugar - NAYARA ALVES DE SOUZA DE OLIVEIRA
111º Lugar STEPHANIE EDUARDA GUIMARAES MARTINS SOARES CARDOSO
 

FONOAUDIÓLOGO
7º Lugar - DÉBORA DA SILVA NEVES
 

ATENDENTE DE FARMÁCIA
19º Lugar - RODRIGO ANDRADE
 
Os candidatos convocados deverão comparecer no endereço indicado, munidos dos seguintes docu-
mentos, conforme Edital nº 001/2020:
1. a) 2 (duas) fotos 3X4 (recentes e coloridas);

2. b) Comprovante de endereço atualizado últimos 3 meses (conta de água, luz, telefone ou celular);

3. c) Cadastro de Pessoa Física - CPF;

4. d) Carteira Nacional de Habilitação (para os cargos que necessitam);

5. e) Documento de identidade com fotografia;

6. f) Carteira de trabalho (foto e qualificação civil);

7. g) Comprovante de escolaridade mínima exigida para o cargo, nas condições especificadas no 
ANEXO I desse Edital;

8. h) Carteira do registro profissional no Conselho de Classe (quando necessário);

9. i) Cartão de Cadastramento no PIS/PASEP;

10. j) Título de eleitor atualizado com biometria e com comprovação de votação na última eleição 
acompanhada do original;

11. k) Certidão de nascimento ou casamento;

12. l) Certificado de reservista ou Dispensa de Incorporação (se do sexo masculino). Os candidatos 
com idade acima de 45 anos não têm obrigatoriedade de apresentar de acordo com a Lei Federal nº 
4.375/1964 e o Decreto Federal nº 57.654/1966;

13. m) Documentos comprobatórios do tempo de contribuição anterior, seja no âmbito público ou 
privado (Ex.: Carteira de Trabalho e Previdência Social, Certidão de Tempo de Contribuição - CTC 
ou Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS);

14. n) Laudo Médico pré-admissional.

 

Santa Luzia, 22 de outubro de 2021.
 
 
 

Nádia Cristina Dias Duarte Tomé 
Secretária Municipal de Saúde

 
 
 

Christiano Augusto Xavier Ferreira 
Prefeito do Município de Santa Luzia

EXTRATOS DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO
EDITAL Nº 077/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO - SRP. Objeto: Aquisição eventual e futura 

de insumos e material de consumo para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. A Pregoeira 
Soraia Barbosa Soares ADJUDICA os itens: 020,022 à empresa Multimedic Comercial Ltda no 
valor total de R$ 2.940,0000; 01,02,03 à empresa Bio Infinity Comércio Hospitalar e Locação Eireli 
no valor total de R$ 130.680,0000; 012,013 à empresa TY Bortholin Comercial Ltda no valor total 
de R$ 1.564,0000; 06,014,015,017,019,026,027 à empresa Cirúrgica Patrocínio Distribuidora de 
Produtos Hospital no valor total de R$ 33.228,5000; 023 à empresa JN Diagnóstica Ltda no valor 
total de R$ 112.000,0000; 09 à empresa Posterari Assessoria Técnica Eireli no valor total de R$ 
55.680,0000; 029 à empresa Boni Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda no valor total de R$ 
34.900,0000; 028 à empresa Dumale Produtos pra Saúde Ltda no valor total de R$ 33.960,0000; 
04,08 à empresa Futuro Comércio de Embalagens Eireli no valor total de R$ 910.000,0000; 05 à em-

presa PLG Distribuidora de Produtos Hospitalares Eireli no valor total de R$ 2.470,0000; 024,025 
à empresa HTS – Tecnologia em Saúde Comércio Importação e Exportação no valor total de R$ 
220.000,0000. O Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, Thiago Henrique 
Ferreira, HOMOLOGA o procedimento em 20/10/2021 para seu efeito jurídico e legal.

 

EDITAL Nº 047/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO
SRP. Objeto: Aquisição eventual e futura de exames de alta e média complexidade. O Pregoeiro 

Thiago Pereira de Carvalho ADJUDICA os itens 006, 021, 022, 023, 024, 025 à empresa CLÍ-
NICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA, no valor total de R$ 310.560,0000; o item 
007 à empresa CRONOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, no valor total de R$ 
412.000,0000. O item 014 foi adjudicado pelo Secretário Municipal de Administração e Gestão de 
Pessoas à empresa CRONOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, no valor total de 
R$650.000,0000. Houve interposição de recurso para o item 014, o qual foi deferido pelo Pregoei-
ro.  Valor total dos itens adjudicados para o fornecedor CRONOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS LTDA: R$ 1.062.000,0000. Os seguintes itens restaram DESERTOS: 001, 002, 003, 
004, 005, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 015, 016, 017, 018, 019, 020. O Secretário Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoas, Thiago Henrique Ferreira, HOMOLOGA o procedimento em 
20/10/2021 para seu efeito jurídico e legal. A divergência de numeração dos itens do Edital em re-
lação ao sistema Compras.gov.br justifica-se em razão da necessidade de republicação do Edital, o 
que implicou mudança apenas de números dos itens no sistema Compras.gov.br. Todos os números 
de itens aqui citados são aqueles expressos no EDITAL do certame.

 
 

AVISO DE RATIFICAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 051/2021 -  Credenciamento de empresa(s) para prestação de servi-

ços ambulatoriais especializados na linha de cuidado da saúde auditiva na infância, de forma com-
plementar ao SUS no valor de R$ 79.684,00. A Secretária Municipal de Saúde, Sra. Nádia Cristina 
Dias Duarte Tomé, RATIFICA o processo em 21/10/2021 para seu efeito jurídico e legal.

 

EXTRATOS DE CONTRATOS 
CONTRATO Nº 240/2021 – Pregão Eletrônico n° 079/2021 – CONTRATADA: IVANETE 

APARECEIDA MIRANDA. Objeto: AQUISIÇÃO DE MOUSE, TECLADO, ESTABILIZADOR 
E AFINS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MG. Valor: R$ 2.700,00. 
Vigência 31/12/2021. Ass. em 15/10/2021.

 
CONTRATO Nº 241/2021 – Pregão Eletrônico n° 079/2021 – CONTRATADA: PREVENTI-

VA INFORMATICA COMERCIAL LTDA. Objeto: AQUISIÇÃO DE MOUSE, TECLADO, ES-
TABILIZADOR E AFINS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MG. 
Valor: R$ 3.000,00. Vigência 31/12/2021. Ass. em 15/10/2021.

 
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 288/2019  – Inexigibilidade de Licitação nº 

014/2019  – FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EX-
TENSÃO - FADEPE/JF . Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por 12 meses – a partir do dia 
18/10/2021 até 17/10/2022. Assinado em 15/10/2020.

JOGUE O LIXO
NO LIXO
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