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EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº: 218/2021 – Pregão Eletrônico n° 056/2021 – PIZANI EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA EIRELI. Objeto: Aquisição de materiais destinados ao laboratório de análises clíni-
cas veterinárias do setor de zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MG. Valor 
do Contrato R$2.787,20. Assinado em 28/09/2021. Vigência até 31/12/2021.

 

 

 

AVISO DE RATIFICAÇÃO
 INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO – CREDENCIAMENTO Nº 042/2021 – 

Objeto: credenciamento de Instituição financeira para atuar dentro do Programa Santa Luzia juro 
zero, que tem por objetivo apoiar os empreendimentos de Santa Luzia que passam por dificuldades 
em razão da baixa atividade econômica durante a pandemia de COVID – 19. Instituição Financeira 
Habilitada: Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Vale e do Aço Ltda- SICOOB Vale do 
Aço. Valor do Empréstimo de R$ 15.805.000,00 – taxa de juros ao ano 11,9989 % a.a. valor do juro 
ao ano  1.896.426,15. O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sr. Leandro Luiz 
Santos. RATIFICA o processo em 05/10/2021 para seu efeito jurídico e legal.

RETIFICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CANDIDATOS APTOS À REALI-
ZAÇÃO DO EXAME ADMISSIONAL: EDITAL 01/2021 DO PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

DE PROFISSIONAIS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E 
LAZER DA CIDADE (PELC).

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e da Co-
missão Especial Examinadora do Processo Seletivo Simplificado do Programa Esporte e Lazer da 
Cidade (PELC), instituída pela Portaria nº 22.446, de 12 de maio de 2021, torna público a RETI-
FICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CANDIDATOS APTOS À REALIZAÇÃO DO EXAME ADMIS-
SIONAL:

Onde se lê:

10.7 Agente Social Artes Marciais

CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
Dener Cristiano Ferreira 10º Documentação não entregue.

Leia-se:

10.7 Agente Social Artes Marciais

CANDIDATO  CLASSIFICAÇÃO  ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
Dener Cristiano Ferreira 10º Documentação entregue.

Permanecem inalterados as demais disposições.

Santa Luzia, 06 de outubro de 2021.

Heraldo Antônio Moraes Gonçalves

Presidente da Comissão Especial Examinadora do Processo Seletivo Simplificado  
do Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC.

LINK PARA RETIFICAÇÃO

https://drive.santaluzia.mg.gov.br/owncloud/index.php/s/XZh7gxyAbUU11lO

Comissão Municipal de Política Urbana - COMPUR 
Objeto: 1ª Reunião Extraordinária da COMPUR 

Reunião N°: 01/2021 
Data: 29/07/2021 

Horário: 09h 
Local: Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Luzia 

  
Membros Representação Entidade Presença Justificou

Andrea Cláudia 
Vacchiano Presidente Sec. Mun. Desenvolvimen-

to Urbano e Habitação Sim  

Isabella Cristina 
Magalhães Suplente Sec. Mun. Desenvolvimen-

to Urbano e Habitação Sim  

Glauco Lúcio de 
Castro Moraes Titular Secretaria Municipal de 

Obras Sim  

Andrea Laís Mo-
reira Câmara Suplente Secretaria Municipal de 

Obras  Não

Wagner Silva da 
Conceição Titular

Secretaria de Meio Ambien-
te, Agricultura e Abasteci-

mento
Sim  

Hudson Muinhos 
de Paula Suplente

 Secretaria de Meio 
Ambiente, Agricultura e 

Abastecimento
Sim  

Guilherme Mello 
Pessoa Guima-
rães Cardoso

Titular
Secretaria Municipal de 

Segurança Pública, Trânsito 
e Transportes

Sim  

Gustavo Magno 
de Oliveira 

Mendes
Suplente

Secretaria Municipal de 
Segurança Pública, Trânsito 

e Transportes
Sim  

Gustavo Henri-
que Alves Duarte Titular

Secretaria Municipal de 
Segurança Pública, Trânsito 

e Transportes
Sim  

Guilherme 
Caldas de Souza 

Zeferino
Suplente

Secretaria Municipal de 
Segurança Pública, Trânsito 

e Transportes
Não Não

Marco Aurélio 
Carvalho Fon-

seca
Titular Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo Sim  

Joana Maria 
Teixeira Coelho Suplente Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo Não Não

Leandro Luiz 
Santos Titular Secretaria Municipal de De-

senvolvimento Econômico Sim  

Gileno Eduardo 
Teixeira Suplente Secretaria Municipal de De-

senvolvimento Econômico Não Não

Fabrício Péricles 
de Souza Titular Secretaria Municipal de 

Finanças Sim  

Pedro Augusto 
de Oliveira Suplente Secretaria Municipal de 

Finanças Sim  

Paulo Henrique 
de Assis Cabeção Titular Câmara Municipal Sim  

Ernane Guima-
rães dos Santos Suplente Câmara Municipal Sim  

Leonardo Qui-
rino da Costa 

Pereira
Titular Representante do Instituto 

Estadual de Florestas Não Não

Leonardo Diniz 
Reis Silva Suplente Representante do Instituto 

Estadual de Florestas Não Não

Ítalo José Leite 
Campanella Titular Representante do Setor 

Técnico Sim  

Joel Eustáquio 
da Silva Dias Suplente Representante do Setor 

Técnico Sim  

Marcelo Hen-
rique Alves 

Moreira
Titular Representante do Setor 

Popular Sim  

André Luiz de 
Oliveira Suplente Representante do Setor 

Popular Não Sim

Carlos Rocha 
Dias Titular Representante do Setor 

Empresarial Sim  

Lilian Martins 
Santos Suplente Representante do Setor 

Empresarial Não Não

Newton Maga-
lhães de Pádua 

Junior
Titular Representante de ONG - 

Associação Cultural Sim  

Sandra Maria 
Gabrich Suplente Representante de ONG - 

Associação Cultural Não Não

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMPUR

https://drive.santaluzia.mg.gov.br/owncloud/index.php/s/XZh7gxyAbUU11lO 
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Sebastião Ivo 
Alves Titular Representante de Entidades 

Sindicais Não Não

Lindomar Apare-
cido Ribeiro Suplente Representante de Entidades 

Sindicais Sim  

Márcio Loureiro 
da Costa Titular Representante de Operado-

ras Conc. Serviços Públicos Sim  

Luís Carlos Reis Suplente Representante de Operado-
ras Conc. Serviços Públicos Não Sim

Pauta

1 – Leitura e Aprovação da Ata da 3ª Reunião Ordinária

 2 – Previsão de gasto para pavimentação e drenagem em três ruas no muni-
cípio, em atendimento ao TAC da região de Chácaras.

 3 - Encerramento

 

 COMISSÃO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA DE SANTA LUZIA/MG

 No vigésimo nono dia do mês de julho do ano de 2021, às 09h, no Gabinete do Prefeito Muni-
cipal de Santa Luzia/MG, reuniu-se a Comissão de Política Urbana de Santa Luzia, em 1ª Reunião 
Extraordinária; Presentes: Andréa Cláudia Vacchiano, Secretária de Desenvolvimento Urbano e Ha-
bitação e Presidente da Comissão; eu, Carolina de Paula Zeferino Magalhães, Secretária Executiva, 
e os seguintes Conselheiros Titulares e Suplentes: Isabella Cristina Magalhães, Suplente, Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação; Glauco Lúcio de Castro Moraes, Titular, Se-
cretaria Municipal de Obras; Wagner Silva da Conceição, Titular, Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Agricultura e Abastecimento; Hudson Muinhos de Paula, Suplente, Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento; Guilherme Mello Pessoa Guimarães Cardoso, Ti-
tular, Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes; Gustavo Magno de Olivei-
ra Mendes, Suplente, Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes; Gustavo 
Henrique Alves Duarte, Titular, Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes; 
Marco Aurélio Carvalho Fonseca, Titular, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; Leandro Luiz 
Santos, Titular, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; Fabrício Péricles de Souza, 
Titular, Secretaria Municipal de Finanças; Pedro Augusto de Oliveira, Suplente, Secretaria Munici-
pal de Finanças; Paulo Henrique, Assis Cabeção, Titular, Representante do Poder Legislativo; Er-
nane Guimarães dos Santos, Suplente; Ítalo José Leite Campanella, Titular, Representante do Setor 
Técnico – CREA; Joel Eustáquio da Silva Dias, Suplente, Representante do Setor Técnico - CREA; 
Marcelo Henrique Alves Moreira, Titular, Representante do Setor Popular; Carlos Rocha Dias, Ti-
tular, Representante dos Empresários; Newton Magalhães de Pádua Júnior, Titular, Representante 
de Organização Não Governamental (ONG); Lindomar Aparecido Ribeiro, Suplente, Representante 
dos trabalhadores através das Entidades Sindicais; Márcio Loureiro da Costa, Titular, Representante 
das Operadoras e Concessionárias de Serviços Públicos. Participou como convidado João Paulo 
Mello Rodrigues Sarmento, do Instituto Estadual de Florestas. Justificaram ausência: André Luiz de 
Oliveira, Suplente, Representante do Setor Popular, através de e-mail e Luís Carlos Reis, Suplente, 
Representante das Operadoras e Concessionárias de Serviços Públicos, através de e-mail.

A Presidente da COMPUR, Dra. Andréa Cláudia Vacchiano, saudou a todos, agradecendo a 
presença e dando início à sessão. Questionou se haveria a necessidade da leitura da ata da 3ª reunião 
ordinária, uma vez que a mesma havia sido enviada para todos com antecedência, e os presentes 
informaram que não, sendo, então, aprovada por unanimidade. Informou que o Prefeito está com 
uma série de ações sobre melhorias na infraestrutura de Santa Luzia e que existem três vias estabele-
cidas no Termo de Ajuste de Conduta de Chácaras com o Ministério Público, que fazem parte desta 
previsão, porém necessário se faz que a COMPUR autorize o pagamento das obras de pavimentação 
e drenagem, com o valor disponível no Fundo Municipal de Política Urbana. Seguindo, apresentou 
as três vias que estão contempladas no TAC, a saber: Rua Maria Inhazinha de Castro, Rua Dom João 
VI e Rua Dona Sinhá Teixeira e que o valor estimado dos gastos seriam de R$2.281.486,01 (dois mi-
lhões duzentos e oitenta e um mil quatrocentos e oitenta e seis reais e um centavo). Informou ainda 
que o valor estabelecido no TAC é estimado e que a metragem que se encontra no Termo de Ajuste 
de Conduta diverge daquela apresentada como necessária pela Secretaria de Obras, motivo pelo qual 
está sendo feito uma repactuação do referido TAC com o Ministério Público visando à retificação 
da metragem. Dra. Andréa disse que o projeto foi apresentado pela Secretaria de Obras, junto com a 
Comunicação Interna nº 879/2021/SMO e a planilha financeira. Informou que se a previsão de gasto 
for aprovada pela COMPUR, proporia duas condicionantes: uma sendo a existência orçamentária, 
no valor apresentado pela Secretaria de Obras e a outra a repactuação com o Ministério Público. 
Questionou aos presentes se havia ficado alguma dúvida e Newton Magalhães de Pádua Júnior, Re-
presentante de Organização Não Governamental (ONG), perguntou onde era o bairro, referente às 
ruas que seriam pavimentadas. A Presidente informou que é na região de Chácaras, complementou 
explicando que existe um Termo de Ajustamento de Conduta para aquela região e que nesse TAC 
está previsto um rol de ruas para pavimentação e drenagem. Prosseguindo, colocou a proposta em 
votação, que, por unanimidade, foi aprovada. João Paulo Mello Rodrigues Sarmento, convidado do 
Instituto Estadual de Florestas, questionou se haveria a possibilidade de disponibilizar o TAC. Isa-
bella informou que encaminharia o documento e a repactuação. Newton Magalhães de Pádua Júnior, 
Representante de Organização Não Governamental (ONG), fez um questionamento acerca da Lei de 
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, como estava o andamento. Dra. Andréa disse que a minuta 
havia sido apresentada na penúltima reunião Ordinária da COMPUR e que as sugestões apresen-
tadas pelos membros foram acatadas e encaminhadas à Procuradoria Geral do Município (PGM), 
informou ainda que o membro Lindomar Aparecido Ribeiro, Representante dos trabalhadores atra-
vés das Entidades Sindicais, solicitou e participou de uma reunião com os técnicos da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano e Habitação, para discutir problemas relacionados ao coeficiente de 
aproveitamento e que a formalização das sugestões estão sendo aguardadas para que após mani-
festação da Secretaria sejam encaminhadas à PGM e posteriormente para a Câmara Municipal para 
que seja analisado e, se possível, aprovado. Newton Magalhães questionou, também, sobre o em-
preendimento Cidade Jardim, quando que seria apresentado na COMPUR. A Presidente informou 
que se for da vontade dos membros conhecer o projeto, poderia ser apresentado, ressaltando que não 
cabe, face á legislação vigente, a COMPUR aprová-lo ou não. Disse que poderia ser apresentado à 
COMPUR, após a finalização do EIV, com as  medidas mitigadoras e compensatórias estabelecidas 
pela comissão. Prosseguindo com a reunião, Lindomar Aparecido Ribeiro, Representante dos tra-
balhadores através das Entidades Sindicais, informou que está elaborando, junto com uma equipe, 
um documento a ser entregue na Prefeitura referente a uma mudança na Lei 2.835 de 2008. Leandro 
Luiz Santos, Secretário de Desenvolvimento Econômico disse que é importante, também, levar a 
sugestão para análise da Secretaria, devido ao Plano Diretor e que deve ser uma análise conjunta.

Andrea Cláudia Vacchiano 
Titular 

Presidente da Comissão - SEDUH

Isabella Cristina Magalhães 
Suplente 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

A Presidente finalizou a reunião agradecendo a todos pela participação. Houve assinaturas na 
Ata da 3ª Reunião Ordinária e lista de presença. E, nada mais havendo a constar, foi lavrada a pre-

sente ata que, após lida e achada conforme, vai por mim Secretária Executiva e por todos os mem-
bros presentes assinada em Santa Luiza, 29 de julho de 2021. 

Carolina de Paula Zeferino Magalhães 

Secretária Executiva 

Glauco Lúcio de Castro Morais

Titular

Secretaria Municipal de Obras

Wagner Silva da Conceição

Titular

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Agricultura e Abastecimento

Hudson Muinhos de Paula

Suplente 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Agricultura e Abastecimento

Guilherme Mello Pessoa Guimarães Cardoso

Titular

Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Trânsito e Transportes

Gustavo Magno de Oliveira Mendes

Suplente

Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Trânsito e Transportes

Gustavo Henrique Alves Duarte

Titular

Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Trânsito e Transportes

Marco Aurélio Carvalho Fonseca

Titular 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Leandro Luiz Santos

Titular

Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico

Fabrício Péricles de Souza 

Titular

Secretaria Municipal de Finanças

Pedro Augusto de Oliveira

Suplente

Secretaria Municipal de Finanças
 Paulo Henrique de Assis Cabeção

Titular

Representante do Poder Legislativo

Ernane Guimarães dos Santos

Suplente

Representante do Poder Legislativo
Joel Eustáquio da Silva Dias

Suplente

Representante do Setor Técnico

Ítalo José Leite Campanella

Titular

Representante do Setor Técnico
Carlos Rocha Dias

Titular

Representante dos Empresários

Marcelo Henrique Alves Moreira

Titular

Representante do Setor Popular
Lindomar Aparecido Ribeiro

Suplente

Representante dos trabalhadores através 
das Entidades Sindicais

Newton Magalhães de Pádua Júnior

Titular

 Representante de ONG

 

 

 

Márcio Loureiro da Costa

Titular

Representante das Operadoras e Concessio-
nárias de Serviços Públicos

SECRETARIA MUNICIPAL  
DE DESENVOLVIMENTO  

SOCIAL E CIDADANIA

EDITAL CMDI Nº 001/2021
 EDITAL CHAMAMENTO PÙBLICO PARA CHANCELA DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO 

DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE 
SANTA LUZIA/MG

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos Do Idoso/CMDI, no uso de suas atribuições, 
e observados os termos da Lei Municipal Nº 3.943 que dispõe sobre constituição do Fundo Mu-
nicipal dos Direitos do Idoso, denominado Fundo do Idoso/FMI, e na Lei Federal Nº13.019 e no 
Decreto Municipal nº 3.315/18 que dispõe sobre os termos de celebração de parceria, torna público 
o presente Edital:

Título I – Disposição geral

Art. 1º - As entidades e instituições não governamentais que pretendam concorrer à obtenção de 
recursos do Fundo Municipal do Idoso (FMI) para financiamento de projetos ou ações de promoção, 
proteção, defesa e atendimento aos direitos da pessoa idosa, em conformidade com os regimes da 
política de atendimento, estabelecidos no Estatuto do Idoso, e em sintonia com as ações preconi-
zadas no Plano de Ação do CMDI vigente, devem atender aos requisitos explicitados neste edital.

Parágrafo Único – Poderá ser entregue na Secretaria Executiva dos Conselhos da Assistência 
Social, de 08h às 17h, situada à Av. Frimisa, nº 62 – Praça Acácia Nunes da Costa (Antigo 35º Bata-
lhão PMMG) – CEP 33.030-970 – Santa Luzia/MG, documentos de impugnação ao presente edital 
no prazo de até 03 (três) dias úteis a partir de sua publicação.

Título II – Da aplicação dos recursos do FMI

Art. 2º - Os recursos do FMI se destinam ao financiamento de ações não governamentais rela-
tivas a:

I – desenvolvimento, por tempo determinado, de programas e serviços complementares à polí-
tica de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos do Idoso;
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II – O acolhimento de idosos em situação de risco social, por adulto ou núcleo familiar, carac-

teriza a dependência econômica, para os efeitos legais, art. 36 da Lei 10.741 de 2003 (Estatuto do 
Idoso);

III – programas e projetos de pesquisa, estudos, elaboração de diagnósticos, sistemas de infor-
mações, monitoramento e avaliação das políticas públicas relativas ao idoso;

IV – programas e projetos de capacitação e formação profissional continuada, dos operadores do 
Sistema de Garantia dos Direitos do Idoso - conselheiros de direitos, técnicos e profissionais ligados 
ao atendimento à pessoa idosa, para melhor desempenho das políticas e programas municipais;

V - desenvolvimento de programas e projetos de comunicação, campanhas educativas, publi-
cações, divulgação das ações de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos do idoso;

VI – Ações de articulação e fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos do Idoso;

Art.. 3º - É vedada a utilização de recursos do Fundo para despesas que não se identifiquem 
diretamente com realização de seus objetivos ou serviços estabelecidos pela Lei Municipal nº 
3111/2010, exceto em situações emergenciais ou calamidade pública previstas na Lei 13.019 e me-
diante aprovação do CMDI.

 Parágrafo Único – Além das condições previstas no “caput” deste artigo, é vedada a utilização 
de recursos do Fundo para:

I – transferência a outros objetivos sem deliberação do CMDI;

II – pagamento, manutenção e funcionamento de órgãos por parte do Estado;

III – manutenção e funcionamento do CMDI;

IV – financiamento de políticas públicas sociais básicas, em caráter continuado ou não, e que 
poderão dispor de recursos orçamentários específicos, nos termos da legislação pertinente;

 Art. 4º – As entidades ou instituições devem estar em dia com os compromissos e exigências 
estabelecidas em normas legais que dispõem sobre Cadastro e Certificação de Entidades e Inscrição 
de Programas.

 Título III – Dos prazos e condições para apresentação de projetos

 Art. 5º - Os projetos a serem chancelados pelo CMDI deverão ser entregues em envelope la-
crado, contendo duas vias originais assinadas e rubricadas pelo represente legal da Organização da 
Sociedade Civil - OSC,  que será para análise da comissão de avaliação de projetos do CMDI. Junto 
com as duas vias do projeto, deverá haver a terceira cópia, que na entrega, será carimbada com o sta-
tus de recebido pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, sendo essa a via que ficará 
com a instituição. O prazo de entregue é até o dia 25/10/2021.

• 1º - A resolução dos projetos chancelados terão vigência de 01 (um) ano, estando portanto, 
neste prazo as instituições autorizadas a captar recursos para o projeto aprovado.

Art. 6º – Para concorrer aos recursos do Fundo ou recursos a serem captados, decorrentes de 
doações subsidiadas, nos percentuais definidos para pessoa física e pessoa jurídica, referentes ao 
imposto devido apurado no ano-base constante da Declaração a ser apresentada à Receita Federal, 
os projetos e ações deverão ser apresentados na data estabelecida neste edital, ficando sujeitos aos 
prazos aqui definidos e escala de prioridades determinadas pela Comissão de Avaliação do FUNDO 
DO IDOSO face ao número de projetos a serem chancelados e aprovados pelo CMDI.

Art. 7º – Tratando-se de recursos á serem captados pela entidade para projetos com destinação 
específica de doadores, sob regime de isenção fiscal relativa ao Imposto de Renda, a entidade ou ins-
tituição deverá apresentá-los para serem analisados e, se aprovados, serem chancelados pelo CMDI.

• 1º - Com a chancela do CMDI, a entidade ou instituição proponente estará apta a, por si 
mesma, buscar o patrocínio de empresas e/ou pessoas físicas para os respectivos projetos.

• 2º - Em caso de projetos patrocinados por doadores, pessoas físicas ou jurídicas, os mes-
mos irão aguardar o depósito dos recursos no Fundo para serem incluídos no orçamento municipal 
e, posteriormente serão reavaliados pela Comissão de Avaliação do FMI, para assim, após o cumpri-
mento das exigências formalizar os Termos de Parceria.

• 3º - O doador para o Fundo do Idoso- FMI deverá fazer depósito identificado à conta ban-
cária, devendo constar no comprovante:

- Nº do Banco: 104 – Caixa Econômica Federal.

- Nº da Agência: 1066

- Nº Conta: 006.00071018 – 2 Santa Luzia – MG.

- CNPJ: 32.739.941/0001-38

• 4º - Efetuado o depósito do valor doado através do FMI, o respectivo comprovante deve 
ser imediatamente encaminhado pelo doador (pessoa física ou jurídica) ou pela entidade contempla-
da pela doação, ao Gestor do Fundo Municipal, no mesmo endereço no Art. 8º - §1º deste Edital.

• 5º - Do total de recursos captados diretamente pela organização da sociedade civil por 
meio da Resolução de Chancela, 20% (vinte por cento) deverão ser revertidos para o recurso livre 
do FMI, conforme Resolução do CMDI Nº04/2021 e seguindo as orientações da Procuradoria Geral 
do Município através da nota técnica.

• 6º - Os recursos captados em valor superior ou inferior ao previsto na proposta somente 
serão executados caso fique demonstrada a possibilidade de adequação das metas da proposta, sem 
prejuízo do objeto aprovado no chamamento público, sendo de responsabilidade da Comissão de 
Avaliação o deferimento quanto a adequação.

Art. 8º – A liberação dos recursos livres do FMI fica condicionada à disponibilidade de recursos 
financeiros e aos critérios em conformidade com Lei Federal 13.019/2014 e o Decreto Municipal 
nº 3315/18.

Art. 9º - Todo projeto, candidato a recursos do FMI, deve atender aos quesitos contidos no mo-
delo de “Plano de Trabalho”, fornecido pelo CMDI, devendo vir acompanhado de orçamentos e de 
parecer técnico, de acordo com sua natureza.

• 1º – Os projetos em duas vias com o respectivo Plano de Trabalho, assinados e rubricados 
pelo representante legal da entidade, deverão ser entregues, mediante protocolo, à Secretaria Execu-
tiva dos Conselhos (CMDI), situada à Av. Frimisa, nº 62 – Praça Acácia Nunes da Costa (Antigo 35º 
Batalhão PMMG) – CEP 33.030-970 – Santa Luzia/MG, no horário de 08h às 17h.

• 2º - O envelope deve estar lacrado e conter a seguinte etiqueta:

  
      Ao Conselho Municipal dos Direitos do Idoso

Santa Luzia – Minas Gerais – EDITAL 001/2021

À Comissão de Avaliação de Projetos do FMI

Organização da Sociedade Civil: ________________________________

Endereço e Contato:_________________________________________________

• 3º - O Plano de Trabalho deverá ser adequado ao período real de execução do projeto.

Título IV – Da análise dos projetos

Art. 10º – Os projetos serão analisados por Comissão instituída pelo poder público em confor-
midade com o disposto em Lei Municipal Nº 3.111/10 e Nº 3.199/11 que dispõe sobre o CMDI, e 
conforme a Lei Municipal Nº3315/18 relativa à constituição da Comissão Técnica de Seleção e a Lei 
13.019 quanto á avaliação de propostas.

• 1º - À vista do conjunto dos projetos apresentados e em obediência aos princípios de lega-
lidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, cabe à Comissão de Análise de Projetos:

1. estabelecer escala de prioridades, considerando a exeqüibilidade do projeto, a aptidão da 
entidade executora, o alcance dos resultados positivos para crianças e adolescentes beneficiárias (re-
lação custo/benefício), a compatibilização do projeto às ações previstas no Plano de Ação do CMDI 
e às condições de aplicação, de acordo o disposto no Título II deste Edital.

2. fazer a destinação dos percentuais estabelecidos para incentivo ao acolhimento da pessoa 
idosa;

3. discriminar o montante definido para o fundo de reserva do CMDI;

4. examinar documentação da entidade proponente, sob o aspecto de sua regularidade quanto 
a seu funcionamento adequado às normas estabelecidas sobre cadastro e certificação de funciona-
mento de entidades não governamentais;

5. solicitar, quando necessário, informações complementares à entidade proponente;

6. requisitar, quando for o caso, ao órgão do Executivo (ao qual o CMDI está administrativa-
mente vinculado) parecer e/ou relatório técnicos de avaliação e supervisão;

7. relacionar os projetos de acordo com seus objetivos e os valores cabíveis a cada um;

8. relatar em ata o(s) trabalho(s) da Comissão e submeter às conclusões à plenária do CMDI.

• 2º – Após o prazo final de entrega dos projetos, a Comissão de Avaliação terá o prazo de 
07 (sete) dias úteis para análise das propostas, devendo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social e Cidadania publicar no Diário Oficial do Município o resultado da deliberação, em até 03 
(três) dias úteis.

• 3º - Pode a Comissão deliberar que o projeto necessita de correções, assim, após o a 
publicação da deliberação a instituição terá o prazo, impreterivelmente, de 04 (três) dias úteis para 
apresentar novo projeto com as correções devidas.

• 4º - Esgotando os 04 (quatro) dias úteis, a Comissão terá 05 (cinco) dias úteis para emitir 
parecer final quanto à avaliação dos projetos objeto deste edital, devendo em até 03 (três) dias úteis 
a SMDSC publicar a deliberação no DOM.

 Título V – Dos Recursos Administrativos

Art. 11º A instituição que porventura discordar do resultado final quanto á avaliação dos pro-
jetos, poderá pleitear recurso para contestação no prazo de 2 (dois) dias úteis após a publicação do 
parecer final. Sendo que a comissão terá o prazo de 4 (quatro) dias úteis para análise e deliberação, 
devendo ser publicado o Resultado Final- Pós Recurso no  prazo de 3 (três) dias úteis no DOM, após 
a avaliação.

Título VI – Do monitoramento e atribuições do CMDI

Art. 12º - Compete ao CMDI:

I – conhecer e referendar as proposições da Comissão de Avaliação de Projetos, dentro dos 
parâmetros estabelecidos;

II - monitorar e avaliar a aplicação dos recursos do Fundo quanto aos benefícios alcançados, 
acompanhando e analisando balancetes trimestrais, relatório financeiro e balanço anual, registro de 
prestações de contas, sem prejuízo de outras formas, garantindo a divulgação dessas informações;

III – divulgar a relação de projetos selecionados, bem como as entidades contempladas;

IV – desenvolver atividades relacionadas à ampliação da captação de recursos para o Fundo;

V – mobilizar a sociedade a participar da implementação da política de atendimento aos direitos 
do Idoso, bem como do acompanhamento e fiscalização da aplicação dos recursos do FMI.

Art. 13º – As dúvidas e casos omissos serão dirimidos pelo CMDI.

Santa Luzia, 04 de Outubro de 2021.

 

 

Júlio César Cesário de Oliveira 
Conselheiro Presidente do CMDI de Santa Luzia/MG 

Gestão 2019/2021

 

ANEXO AO EDITAL CMDCA 02/2021 PUBLICADO  
EM 05 DE OUTUBRO DE 2021. 

 
MINUTA PADRONIZADA PLANO DE TRABALHO 

 
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)
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1.DADOS CADASTRAIS
Organização da Sociedade Civil:
Informar a razão social da organização
CNPJ Data de abertura do CNPJ
Informar o número do CNPJ da organização Informar a data de abertura do CNPJ (Formato dd/mm/aaaa)
Registro no Conselho (Se necessário) Vigência do Registro
Informar o número do registro no Conselho,se aplicável. Informar a vigência do registro (Formato dd/mm/aaaa)
Dados Bancários

(conta corrente específica e isenta de tarifa)

Se Houver

Banco:xxx

Agência:XXXX-X

Conta:XXXXX-X
Endereço
Informar o endereço em que a instituição está sediada.
Bairro Cidade CEP
Informar o Bairro Informar a cidade Informar o CEP
Telefone E-mail
Informar um telefone fixo com DDD Informar o e-mail da instituição
Nome do representante legal
Informar o nome completo do representante legal da instituição.
Endereço Residencial do representante legal
Informar o endereço residencial do representante legal (Rua, nº -bairro– cidade –UF)
CPF R.G. Telefone(s)
Informar o CPF do representante legal Informar o nº. Do RG do representante legal Informar o telefone do representante legal,com DDD
Período de Mandato da Diretoria
De     /      /      /                  a          /       /        /
Prefeitura Municipal de SantaLuzia (MG)
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania
Representante Legal
Luiz Sérgio Ferreira Costa
Endereço
Praça Acácia Nunes, 62 – Carreira Comprida

2. NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Informar o título ou nome do projeto/atividade.
3.APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DE ATUAÇÃO
Descrever o objeto e objetivo da OSC, as principais atividades executadas, um breve histórico deações realizadas (preferencialmente aquelas que possuem relação com o objeto da proposta apresen-

tada),público atendido, região de atuação, dentre outras informações.
(Limite de 2 laudas).
4.       JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO
Elaborar as razões de interesse na realização da parceria.
5.        DESCRIÇÃO DA REALIDADE
Descrever a realidade na qual o objeto da proposta de insere (local, regional ou municipal),principais desafios encontrados, a relação desta realidade com o objeto da proposta e como a execução da 

proposta apresentada impactará essa realidade.
6.        OBJETO DA PROPOSTA
Descrever oobjeto da proposta apresentada. Em geral, se apresenta através de verbos no infinitivo(realizar,executar,promover,capacitar,etc).
7.       DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
Descrever a proposta demonstrando as ações previstas, o público estimado, a área de abrangência, os resultados esperados e a forma como se pretende alcançar os objetivos.

A tabela poderá ser customizada de forma a atendera melhor descrição do projeto ou atividade, com a inclusão de novas linhas para as metas, ações, indicadores, etc.
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OBS:  Anexar os Orçamentos comprovando a planilha de custos.  

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE

PORTARIA Nº 54/2021
Designa servidor para exercer a função de Fiscal doContrato, 118/2019 – LEAPHAR LOCA-

DORA DE VEÍCULOS EIRELI, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de San-
ta Luzia/MG.A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NÁDIA CRISTINA DIAS DUARTE 
TOMÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 3.338/2018, nos termos da Lei 
Orgânica do Município, c/c as disposições da Lei Federal n° 8.666/93 (Lei de Licitações), juntamen-
te com as disposições do Decreto Municipal 3378/2018, Decreto Municipal 3379/2018, da Instrução 
Normativa 003/2018 –CGM/SL e Instrução Normativa 004/2018 –CGM/SL, RESOLVE:

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos da legislação vigente, acompanhar e 
fiscalizar a execução dos contratos através de um representante da Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter o fiscal do contrato, formalmente 
designado, durante toda a vigência dos contratos celebrados;

CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições do Fiscal do Contrato na Secretaria 
Municipal de Saúde são:

I - Zelar pela efetiva fiscalização no cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo 
contratado e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Administração;

II - Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços;
III - Indicar as eventuais glosas das faturas e valores que devem ser suspensos, até o exercício do 

Contraditório e Ampla Defesa da contratada e mérito final da Autoridade Administrativa da pasta;
IV- Notificar à contratada para o cumprimento das cláusulas contratuais, quando inobservâncias 

forem verificadas, bem como pedir providências à autoridade superior (gestão de contrato), no caso 
de não cumprimento do que for solicitado legalmente pelo Fiscal do Contrato;

IV - Informar à autoridade superior da pasta o eventual descumprimento dos compromissos 
pactuados, bem como as tratativas infrutíferas com o prestador do serviço, que poderá ensejar a 
instauração de Processo Administrativo e aplicação de penalidades, incluindo a rescisão unilateral 
do contrato;

V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo circunstanciado referente ao recebi-
mento do objeto do contrato e pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento de 
contrato;

VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e quantitativas, relacionadas à execução do con-
trato pelo qual for responsável, prestando nos autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada, definidas nos dispositi-
vos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente, quanto à observância aos princípios e 
preceitos consubstanciados na Lei n° 8.666/93, com suas alterações;

VIII – Diligenciar, auxiliar e subsidiar com lastros documentais, informações e pareceres as 
autoridades e a comissão processante da Secretaria Municipal de Saúde;

IX- Obedecer ao que está disposto na Lei 4055/2019, Lei 8.666/93, Instrução Normativa 
003/2018 - CGM/SL , Instrução Normativa 004/2018 - CGM/SL e demais normas pertinentes à 
fiscalização do contrato.

DECIDE:
Art. 1° - Designar para atuarem como Fiscais do Contrato 118/2019 – LEAPHAR LOCADO-

RA DE VEÍCULOS EIRELI, exercendo todas as atribuições inerentes e albergadas em Legislação 
pertinente e nesta Portaria, no âmbito da Prefeitura de Santa Luzia - MG, os servidores abaixo 
especificados:

I- FLÁVIO HENRIQUE PINTO – MAT. 343.787, como Fiscal titular;
II- EURÍPEDES DOS SANTOS - MAT 13.657 , como Fiscal Suplente. Art. 2° - Os servido-

res designados atuarão no âmbito do Contrato supramencionado, em que tem como parte, LEA-
PHAR LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI, com sede à Rua Radialista Hamilton Macedo, nú-
mero 53, Bairro: Manoel Ribeiro Sobrinho, Município: Caratinga-MG, CEP: 35.300.000, CNPJ: 
19.358.551/0001-50, telefone: (33) 3321-5245, e- mail: LEAPHARLOCACOES@GMAIL.COM, 
neste ato representada por RAPHAEL RIBEIRO GOMES, CPF nº 035.108.826-10, oriundos do 
Pregão Eletrônico 009/2019, Ata de Registro de Preços 045/2019.

Art. 3° - Dê-se ciência aos interessados. Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação e terá validade durante toda a vigência contratual, retroagindo todos os seus efeitos à 
data da assinatura do supramencionado contrato.

Santa Luzia-MG, 05 de outubro de 2021
PUBLIQUE-SE!
Atenciosamente

Nádia Cristina Dias Duarte Tomé 
Secretária Municipal de Saúde 

Santa Luzia-MG
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