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DO PREFEITO

DECRETO Nº 3.896, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021
  Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Turismo de Santa Luzia – COMTUR.

  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,

 CONSIDERANDO a Lei nº 3.041, de 31 de dezembro de 2009, que “Cria o Conselho Muni-
cipal de Turismo de Santa Luzia e o Fundo Municipal de Proteção do Turismo de Santa Luzia e 
dá outras providências”, órgão consultivo, de caráter permanente, que tem por finalidade orientar 
e acompanhar a Política Municipal do Turismo de Santa Luzia e as ações pertinentes, nos termos 
de seu art. 1º;

 CONSIDERANDO as competências do referido Conselho e a sua composição, descritas, res-
pectivamente, nos arts. 2º e 3º da Lei nº 3.041, de 2009;

 CONSIDERANDO o Decreto nº 3.853, de 11 de agosto de 2021, que “Dispõe sobre a recondu-
ção dos membros do Conselho Municipal de Turismo de Santa Luzia - COMTUR/SL”;

 CONSIDERANDO que nos termos do art. 11 da Lei nº 3.041, de 2009, o Conselho Municipal 
de Turismo de Santa Luzia elaborará e aprovará o seu Regimento Interno, no qual constarão as nor-
mas complementares referentes a esta Lei, relacionadas ao seu funcionamento e a outras questões 
afins;

 CONSIDERANDO a necessidade de homologação do referido Regimento Interno pelo Chefe 
do Poder Executivo por meio de Decreto, conforme dispõe o § 1º do art. 11 da Lei nº 3.041, de 
2009; e

 CONSIDERANDO a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR 
realizada no dia 14 de outubro de 2021 no Teatro Municipal para leitura e aprovação do Regimento 
Interno do Conselho, conforme determina o art. 11 da Lei nº 3.041, de 31 de dezembro de 2009,

 DECRETA:

 Art. 1º  Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Turismo de Santa Luzia 
– COMTUR.

Parágrafo único.  O Regimento Interno do COMTUR constitui-se como parte integrante deste 
Decreto, na forma de seu Anexo Único.

 Art. 2°  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

Santa Luzia, 15 de outubro de 2021.

 

 

Christiano Augusto Xavier Ferreira 
Prefeito do Município de Santa Luzia

 

 

ANEXO ÚNICO

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º deste Decreto)

 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE SANTA LUZIA 
– COMTUR/SL

 CAPÍTULO I

DAS FINALIDADES

 Art. 1º  O Conselho Municipal de Turismo de Santa Luzia – COMTUR, criado pela Lei nº 
3.041, de 31 de dezembro de 2009, órgão consultivo, de caráter permanente, que tem por finalidade 
orientar e acompanhar a Política Municipal de Turismo de Santa Luzia e as ações pertinentes.

 CAPÍTULO II

DA CONSTITUIÇÃO

 Art. 2º  O COMTUR é constituído por 17 (dezessete) membros titulares, incluindo o Presidente 
que, na qualidade de membro nato, será o(a) Secretário(a) Municipal de Cultura e Turismo, sendo os 
outros 16 (dezesseis) indicados, de forma paritária, com seus respectivos suplentes, sendo 8 (oito) 
representantes indicados pelo Poder Púbico, e 8 (oito) Representantes Não Governamentais, indi-
cados pelos respectivos segmentos, nos termos do art. 3º da Lei, nº 3.041, de 2009, para exercerem 
mandato de 2 (dois) anos, com possibilidade de recondução, possuindo a seguinte estrutura:

I - Presidente;

II - Secretário; e

III - Membros.

 CAPÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES E PROCEDIMENTOS

 Seção I

Da Competência do COMTUR

 Art. 3º  Ao COMTUR compete:

I - auxiliar na coordenação, incentivo e promoção do turismo no Município de Santa Luzia, 
contribuindo na elaboração e na implantação do Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico, 
avaliando sua execução;

II - estudar e propor, à Administração Municipal, medidas de difusão e de amparo ao turismo 
no Município de Santa Luzia, em colaboração com os órgãos e entidades oficiais especializadas;

III - promover gestões voltadas à captação de recursos financeiros;

IV - atuar como órgão de ligação entre a comunidade local e o Poder Público, promovendo o 
encaminhamento de projetos e reinvindicações;

V - apresentar medidas destinadas a promover o intercâmbio e a articulação entre entidades 
de classe, instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, com o intuito de fomentar e 
incrementar a atividade turística no Município de Santa Luzia, através de campanhas promocionais 
e de conscientização da comunidade local;

VI - elaborar e participar com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, na elaboração do 
calendário de eventos municipais e avaliação de projetos;

VII - aprovar, juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, diretrizes e normas 
a serem adotadas para a criação e gerenciamento, registro e controles de atividades do Fundo Muni-
cipal de Proteção ao Turismo de Santa Luzia e na definição para a liberação e aplicação dos recursos 
existentes no referido Fundo, atuando como órgão fiscalizador;

VIII - elaborar o seu regimento interno;

IX - formar grupos de trabalho para atividades específicas;

X - promover a integração do Município a programas estaduais, federais e outros, pertinentes à 
consecução de seus objetivos; e

XI - contribuir nas campanhas de defesa do patrimônio turístico do Município.

 Seção II

Da competência do Presidente

 Art. 4º  Compete ao Presidente do Conselho Municipal de Turismo:

I - representar o Conselho em toda e qualquer circunstância;

II - presidir as reuniões do Conselho;

III - convocar as reuniões extraordinárias, dando ciência a seus membros com pelo menos 15 
(quinze) dias de antecedência, por contato telefônico, por aplicativo de mensagem, por correspon-
dência, e-mail ou pessoalmente, sendo eleito o e-mail como o meio de comunicação oficial, os 
demais apenas complementares;

IV - coordenar as atividades do Conselho;

V - cumprir as determinações do Regimento Interno;

VI - propor ao Conselho as reformas do Regimento Interno;

VII - cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho;

VIII - assinar as atas de sessões, juntamente com o Secretário, e demais membros presentes;

IX - adotar as providências necessárias ao acompanhamento, pelo Conselho, da execução dos 
projetos e propostas de interesse turístico do Município;

X - organizar a ordem do dia das reuniões ordinárias e enviar a pauta, e eventuais documentos 
que serão objeto de deliberação aos membros, no prazo mínimo de 5 (cinco) dias de antecedência 
da reunião;

XI - abrir, prorrogar, encerrar ou suspender as reuniões do Conselho;

XII - convidar pessoas de interesse do Conselho para participar das reuniões, com direito a voz 
e não a voto, com o objetivo de colaborar com o Conselho;

XIII - determinar a verificação de presença, através do respectivo livro;

XIV - determinar a leitura das atas e das comunicações que entender necessárias;

XV - conceder a palavra aos membros do Conselho;

XVI - colocar matéria em discussão e votação;

XVII - anunciar o resultado das votações;

XVIII - ser voto de minerva em caso de empate;

XIX - decidir sobre questões de ordem ou submetê-las à consideração dos membros do Conse-
lho, quando omisso o Regimento;

XX - propor normas para o bom andamento dos trabalhos do Conselho;

XXI - mandar anotar os precedentes regimentais, para solução de casos análogos;

XXII - estabelecer relação para o estudo preliminar dos assuntos a serem discutidos nas reu-
niões;

XXIII - vistar os livros e documentos destinados aos serviços do Conselho e seu expediente;

XXIV - determinar o destino do expediente lido nas sessões; e

XXV - agir em nome do Conselho, ou delegar representação aos membros, para manter os con-
tatos com as autoridades e órgãos afins.

 Seção III

Da Competência do Secretário

 Art. 5º  Ao Secretário(a) do Conselho Municipal de Turismo, escolhido dentre os conselheiros 
através de voto aberto, compete:

I - assessorar o Presidente na elaboração das pautas das reuniões e nas matérias técnicas;

II - secretariar as reuniões do Conselho;

III - preparar as atas das reuniões e assiná-las conjuntamente com o Presidente, e demais mem-
bros presentes;

IV - receber todo o expediente endereçado ao Conselho, registrar e tomar as providências ne-
cessárias; e

V - responsabilizar-se pelos livros, atas e outros documentos do Conselho.

 Seção IV
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Da competência dos membros do Conselho

 Art. 6º  É da competência dos membros do Conselho:

I - comparecer às sessões do Conselho;

II - eleger, entre seus pares, o Secretário;

III - estudar os assuntos que lhe forem submetidos, emitindo parecer;

IV - participar das discussões e deliberações do Conselho, apresentando proposições, requeri-
mentos, moções e questões de ordem;

V - votar as proposições submetidas à deliberação do Conselho;

VI - pedir vista de pareceres ou resoluções e solicitar o andamento de discussões e votações;

VII - requerer urgência para discussão e votação de assuntos não incluídos na ordem do dia, bem 
como preferência nas votações e discussões de assuntos de interesse emergente;

VIII - obedecer às normas regimentais;

IX - assinar atas, resoluções e pareceres;

X - apresentar retificações ou impugnações das atas;

XI - justificar seu voto, dentro do prazo fixado pelo Presidente;

XII - apresentar à apreciação do Conselho quaisquer assuntos relativos à sua atribuição;

XIII - desempenhar os encargos que lhes forem atribuídos pelo Presidente, apresentando o com-
petente relatório; e

XIV - comunicar, previamente ao Presidente, a ausência ou a impossibilidade de comparecer às 
reuniões para as quais forem convocados, se possível justificando a sua ausência.

 Seção V

Das Subcomissões

 Art. 7º  O Presidente do Conselho Municipal de Turismo poderá constituir Subcomissões, para 
estudos e trabalhos especiais, relacionados à competência do Conselho, definindo o seu prazo de 
duração, permitida reconduções, quando necessário.

§ 1º  As Subcomissões constituídas terão no mínimo 3 (três) membros, podendo delas participar, 
a juízo do plenário, pessoas estranhas ao COMTUR.

§ 2º  O Presidente do Conselho observará o princípio de rodízio e, sempre que possível, conci-
liará a matéria em estudo com a formação dos membros da Subcomissão.

§ 3º  As Subcomissões terão seus respectivos Coordenadores designados pelos próprios mem-
bros da respectiva subcomissão.

 Art. 8º  As Subcomissões estabelecerão o seu programa de trabalho, cujo resultado será aprecia-
do pelo Conselho Municipal de Turismo.

 Art. 9º  As Subcomissões extinguir-se-ão, uma vez aprovado pelo plenário, o relatório dos tra-
balhos que executarem.

 Seção VI

Das reuniões do Conselho e das Eleições

 Art. 10.  O Conselho Municipal de Turismo reunir-se-á ordinariamente, com a presença de pelo 
menos a metade de seus membros, a cada 60 (sessenta) dias, e, extraordinariamente, quando convo-
cado pelo Presidente, com prazo mínimo de 15 (quinze) dias, ou mediante solicitação de pelo menos 
1/3 (um terço) de seus membros titulares.

 Art. 11.  Na primeira chamada, o quórum mínimo para início da reunião será de metade mais um 
do total de conselheiros nomeados. Não havendo quórum na primeira chamada, a segunda chamada, 
realizar-se-á após 15 (quinze) minutos do horário de início da reunião, devendo estar presente 1/3 
(um terço) mais um do total de conselheiros nomeados.

§ 1º  As Reuniões serão presididas pelo Presidente do COMTUR, na sua ausência, poderá ser de-
signado substituto Ad Hoc, sendo preferencialmente o ocupante da cadeira da Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo, na sua ausência, outro dentre qualquer um conselheiro presente.

§ 2º  As decisões serão tomadas por maioria simples, cabendo ao Presidente do COMTUR ape-
nas o voto de desempate.

§ 3º  O voto será restrito apenas aos conselheiros titulares, ou a seus suplentes quando estiverem 
atuando em substituição.

 Art. 12.  As reuniões do Conselho serão abertas à assistência pública, sendo-lhes concedido o 
direito de voz pela Presidência desde que não haja interferência no bom andamento dos trabalhos, 
pelo prazo de 10 (dez) minutos.

 Art. 13.  A Ordem do Dia será organizada com os assuntos apresentados para discussão, acom-
panhados dos respectivos pareceres.

 Art. 14.  A ordem dos trabalhos do Conselho será a seguinte:

I - leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior;

II - expediente;

III - ordem do dia; e

IV - outros assuntos de interesse.

§ 1º  O expediente destina-se à leitura da correspondência recebida e de outros documentos.

§ 2º  A leitura da ata poderá ser dispensada pelo plenário quando sua cópia tiver sido distribuída 
aos membros do Conselho previamente.

 Art. 15.  Para efeito de deliberação após a leitura do parecer, o Presidente submeterá o assunto 
à discussão, dando a palavra ao membro que a solicitar.

Parágrafo único.  O período de discussão de cada matéria será previamente fixado pelo Presiden-
te, cabendo a cada membro o mesmo espaço para debater os assuntos.

 Art. 16.  As matérias apresentadas na ordem do dia serão objeto de discussão, deliberação e 
votação na reunião em que forem apresentadas.

 Art. 17.  Por deliberação do plenário, a matéria apresentada na reunião poderá ser discutida e 
votada na reunião seguinte, sendo facultado a qualquer membro do Conselho pedir vista em matéria 
de debate.

§ 1º  O prazo de vista será de 05 (cinco) dias, podendo, a critério do Conselho, ser prorrogado 

ou reduzido, segundo a complexidade e a urgência da matéria.

§ 2º  Quando a discussão, por qualquer motivo, não for encerrada em uma sessão, ficará automa-
ticamente adiada para a sessão seguinte.

 Art. 18.  Durante as discussões, os membros do Conselho poderão:

I - levantar questões de ordem, expondo-as dentro do prazo fixado pelo Presidente;

II - apresentar emendas ou substitutivos;

III - opinar sobre os relatórios apresentados; e

IV - propor providências para a instrução do assunto em debate.

 Art. 19.  As propostas apresentadas durante a sessão deverão ser classificadas, a critério do 
Presidente, em matéria de estudo ou deliberação imediata.

 Art. 20.  O encaminhamento das questões de ordem, não previstas neste Regimento, será deci-
dido pelo Presidente.

 Art. 21.  Encerrada a discussão, a matéria em estudo será submetida à deliberação do plenário, 
juntamente com as emendas e/ou substitutivos apresentados.

 Art. 22.  A votação poderá ser simbólica ou nominal.

§ 1º  A votação simbólica far-se-á conservando-se sentados os que aprovam e levantados os que 
desaprovam a proposição.

§ 2º  A votação nominal será feita pela chamada dos presentes, devendo os membros do Conse-
lho responder sim ou não, conforme sejam favoráveis ou não à proposição.

§ 3º  É garantido aos conselheiros o direito de se abster de votar determinado tema, não sendo 
obrigatório a justificativa para a abstenção.

 Art. 23.  Ao anunciar o resultado das votações, o Presidente declarará quantos votos foram 
favoráveis ou contrários.

Parágrafo único.  Havendo dúvidas sobre o resultado, o Presidente poderá pedir aos membros 
que se manifestem novamente.

 Art. 24.  Cabe ao plenário decidir o tipo de votação a ser adotado.

 Art. 25.  Não poderá haver voto por delegação.

 Art. 26.  As decisões do Conselho serão tomadas por maioria simples, devendo serem consubs-
tanciadas em Resoluções, obedecendo a legislação vigente.

 Art. 27.  Para fins de eleição de Conselheiros, os Segmentos Representativos serão convocados 
pela Presidência do Conselho a cada 2 (dois) anos, podendo haver recondução de membros.

 Seção VIII

Das Atas

 Art. 29.  As decisões do Conselho serão registradas em ata nos livros próprios.

§ 1º  As atas deverão ser escritas seguidamente, sem rasuras ou emendas.

§ 2º  As atas serão subscritas pelo Presidente do Conselho, pelo Secretário e por todos os mem-
bros presentes à reunião.

 Art. 30.  Ata é o registro escrito do resumo das ocorrências verificadas nas reuniões do Conse-
lho.

 Art. 31.  As atas deverão conter:

I - dia, mês, ano, local e hora da abertura e encerramento da reunião;

II - o nome do presidente ou de seu substituto legal;

III - os nomes dos membros que comparecerem à reunião, bem como o registro dos eventuais 
convidados; e

IV - o registro dos fatos ocorridos, dos assuntos tratados, dos pareceres, mencionando-se sempre 
a natureza dos estudos efetuados.

 Art. 32.  Lida no começo de cada reunião, a ata da sessão anterior será discutida e retificada, 
quando for o caso, ou apenas aprovadas quando encaminhadas anteriormente aos membros do Con-
selho e não houver questionamentos ou correções.

 Art. 33.  As atas serão registradas em livro próprio, cuja guarda é de responsabilidade da Secre-
taria Municipal de Cultura e Turismo, não sendo possível por algum motivo, esta ficará sob respon-
sabilidade do Secretário do Conselho.

Parágrafo único.  Após aprovação, as atas das reuniões deverão ser publicadas no Diário Oficial 
Eletrônico do Município – DOESL em até 5 (cinco) dias úteis, contados da respectiva aprovação.

 Seção IX

Das substituições e perdas do mandato

 Art. 34.  Os membros do Conselho estarão dispensados de comparecer às sessões, por ocasião 
de férias ou de licenças médicas, que lhes forem regularmente concedidas pelos respectivos órgãos, 
repartições, empresas onde desenvolverem suas atividades.

Parágrafo único.  Os afastamentos decorrentes de licença ou férias deverão ser comunicados ao 
Conselho, com antecedência de 15 (quinze) dias, salvo motivo urgente ou de força maior, devida-
mente justificado.

 Art. 35.  O Presidente será substituído, em suas ausências ou impedimentos ocasionais, pelo 
membro ocupante da cadeira da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, seguido, se for o caso 
pelo Secretário, ou outro membro escolhido dentre os presentes.

 Art. 36.  Os membros do Conselho perderão o mandato nas seguintes hipóteses:

I - falta a 3 (três) reuniões do Conselho, sem motivo justificado, no período de 01 (um) ano; e

II - mediante voto da maioria absoluta dos membros do COMTUR, o conselheiro poderá ser 
substituído definitivamente, por inobservância deste Regimento Interno ou das normas e comporta-
mentos que regem condutas compatíveis com a sua função.

 Art. 37.  Poderá ocorrer a substituição de membro, em caráter definitivo, mediante solicitação 
da entidade por ele representada, desde que seja através de comunicado escrito ao Presidente do 
COMTUR, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

 Art. 38.  A exclusão e a consequente perda do mandato serão comunicadas por escrito ao Chefe 
do Executivo, que determinará a lavratura do ato competente e designará substituto para ocupar a 
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vaga do excluído.

 Art. 39.  Quando ocorrer vaga, o novo membro ou o suplente completará o mandato do subs-
tituto.

 CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

 Art. 40.  O COMTUR considerar-se-á constituído, quando empossados os seus membros.

 Art. 41.  A função dos membros do COMTUR, honorífica e não remunerada, é considerada de 
relevante interesse público.

 Art. 42.  Este Regimento poderá ser alterado, mediante proposta de qualquer membro do Con-
selho, aprovada por no mínimo 2/3 (dois terços) dos membros efetivos e ratificada pelo Prefeito 
Municipal, através de Decreto.

 Art. 43.  Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do presente Regimento serão 
resolvidos pelo Presidente do Conselho.

 

Santa Luzia, 14 de outubro de 2021.

 

 

Joana Maria Teixeira Coelho Moreira 
Secretária Municipal de Cultura e Turismo

 

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATOS DE CONTRATOS E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
CONTRATO Nº 234/2021 – Dispensa nº 050/2021 – Objeto: Contratação de empresa para 

prestação de serviços de informática, promovendo a operação dos SIDAM, SIAUT e SIARI. CON-
TRATADA: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS – PRODEMGE. Valor: R$ 199.664,00. Vigência: 12 meses. Ass. 07/10/2021.

 

ATA Nº: 261/2021 – Pregão Eletrônico n° 041/2021 – TINPAVI INDÚSTRIA E COMERCIO 
DE TINTAS EIRELI. Objeto: AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE GABARITOS E POS-
TES DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO 
DE SANTA LUZIA/MG, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal De Administração 
De Santa Luzia/MG. Valor da ata R$290.000,00. Assinada em 29/09/2021. Vigência 12 meses.

 

ATA Nº: 263/2021 – Pregão Eletrônico n° 078/2021 – ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA. 
Objeto: Aquisição eventual e futura de material médico hospitalar comprovadamente registrados no 
Ministério Da Saúde e ou Anvisa - Agência Nacional De Vigilância Sanitária, de acordo com as 
solicitações da Secretaria Municipal De Saúde De Santa Luzia/MG. Valor da ata R$30.510,00. 
Assinada em 08/10/2021. Vigência 12 meses.

 

ATA Nº: 265/2021 – Pregão Eletrônico n° 078/2021 – CIRURGICA PATROCINIO DISTRI-
BUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Objeto: Aquisição eventual e futura de ma-
terial médico hospitalar comprovadamente registrados no Ministério Da Saúde e ou Anvisa - Agên-
cia Nacional De Vigilância Sanitária, de acordo com as solicitações da Secretaria Municipal De 
Saúde De Santa Luzia/MG. Valor da ata R$27.524,60. Assinada em 08/10/2021. Vigência 12 meses.

 

ATA Nº: 270/2021 – Pregão Eletrônico n° 078/2021 – PREVIX PRODUTOS PARA SAU-
DE LTDA. Objeto: Aquisição eventual e futura de material médico hospitalar comprovadamente 
registrados no Ministério Da Saúde e ou Anvisa - Agência Nacional De Vigilância Sanitária, de 
acordo com as solicitações da Secretaria Municipal De Saúde De Santa Luzia/MG. Valor da ata 
R$101.200,00. Assinada em 08/10/2021. Vigência 12 meses.

 

ATA Nº: 262/2021 – Pregão Eletrônico n° 081/2021 – TECA TECNOLOGIA E COMERCIO 
LTDA. Objeto: AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE SILAGEM DE MILHO. Valor da ata 
R$ 92.800,00. Assinada em 29/09/2021. Vigência 12 meses.

 

AVISO DE HABILITAÇÃO
EDITAL Nº 098/2021 – TOMADA DE PREÇOS. Objeto: . Contratação de empresa especializa-

da para construção do CRAS Curumim, localizado na Rua Lúcia Viana Paiva, 214, Conjunto Cristi-
na – São Benedito, Santa Luzia, Minas Gerais. A CPL informa as empresas habilitadas: ENGECOM 
CONTRUTORA LTDA e PRINTER - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. A CPL abre prazo 
de recurso de 5 dias úteis a todos os licitantes, a contar da data desta publicação. O prazo recursal 
encerra-se no dia 22/10/2021. Imediatamente após o término do prazo recursal, se houver, inicia-se 
o prazo de 5 dias úteis para contrarrazões.

 

 AVISO DE LICITAÇÃO
 EDITAL Nº 104/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO - SRP. Objeto: Aquisição eventual e futura 

de sacos para exumação de ossos. Data de abertura da sessão para o dia 28/10/2021 às 09h. O edital 
encontra-se disponível no sítio eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 985155 e 
no sítio eletrônico: www.santaluzia.mg.gov.br

 

EXTRATO DE REVOGAÇÃO
 EDITAL Nº 096/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO - SRP. Objeto: Aquisição eventual e futura 

de caminhonetes trail. Data de abertura da sessão inicialmente marcada para o dia 04/10/2021 às 
09h. O Secretário Municipal de Educação, Ermelindo Martins Caetano, comunica a revogação do 
processo licitatório em epígrafe. O Termo de Revogação encontra-se disponível no seguinte endere-
ço eletrônico - https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2021/09/TERMO-DE-RE-
VOGACAO.pdf - em estrita obediência à ordem legal. Prazo para interposição de recurso contra a 
revogação encerrar-se-á em 22/10/2021. O Evento de Revogação encontra-se disponível no portal 
Compras.gov.br

 

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO
 EDITAL Nº 079/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO. Objeto: Aquisição de mouse, teclado, esta-

bilizador e afins. A Pregoeira Joice de Oliveira Campos ADJUDICA os itens às empresas: Preventi-
va Informática Comercial Ltda, no valor total de R$3.000,00; Adélio José do Nascimento, no valor 
total de R$949,50; Ivanete Aparecida Miranda, no valor total de R$2.700,00; Hyper Technologies 
Comércio de Informática e Serviços Eireli, no valor total de R$5.120,00 e Comercial Flex Eireli, 
no valor total de R$48.996,00. A Secretária Municipal de Saúde, Nádia Cristina Dias Duarte Tomé, 
HOMOLOGA o procedimento, em 13/10/2021, para seu efeito jurídico e legal.

 

PORTARIA Nº 22.617, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021
 “Dispõe sobre a nomeação de servidor público em cargo de provimento comissionado”.
 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 as disposições do art. 12, item II da Lei nº 1.474/91, Lei nº 3123/10 e da 

Lei Complementar nº 4.030/18; e
 CONSIDERANDO a necessidade imperiosa de se admitir de forma legal, transparente e idônea 

servidores para o Município;
 RESOLVE:
 Art. 1º - NOMEAR para o cargo de provimento comissionado Direção e Assessoramento Mu-

nicipal – DAM-09, Ocimar Carmo da Silva.
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 

partir de 01 de outubro de 2021.
 

Santa Luzia, 15 de outubro de 2021
  
 
 

Christiano Augusto Xavier Ferreira 
Prefeito do Município de Santa Luzia

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL
 TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE EN-

TRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E KAMILLA LORENNA GONCAL-
VES MARTINS.

 O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, com sede na Av.VIII, nº 50, Bairro Carreira Comprida, 
CEP 33.045-090, inscrito no CNPJ sob o nº 18.715.409/0001-00, na qualidade de CONTRATANTE, 
neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. NADIA CRISTINA DIAS DUAR-
TE TOME, portador do RG nº MG37XXXX51 e do CPF nº 683.XXXX-00, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 4º do Decreto Municipal nº 3.073/2015, e do outro lado Sr (a). KAMILLA 
LORENNA GONCALVES MARTINS portador (a) do RG. nº MG 17 XXXX 030, inscrito (a) no 
CPF sob o nº 120XXXX6677, têm justo e firmado entre si este Termo de Rescisão Contratual, em 
conformidade com a Lei Municipal nº 3.223/2011 e suas alterações, mediante as Cláusulas e Con-
dições seguintes:

 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O Contrato Administrativo Nº 99, celebrado em 03/05/2021, entre o Contratante e o Contratado, 

fica rescindido em 13  de  outubro  de  2021.
 CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORO
Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente o foro da comarca de 

Santa Luzia/MG.
Assim, o Contratante juntamente com 02 (duas) testemunhas, assina o presente instrumento em 

02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito.

Santa Luzia, 13    de  outubro  de  2021.

  Nadia Cristina Dias Duarte Tome 
Secretário Municipal de Saúde 

Município de Santa Luzia
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 TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL
 TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE 

SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E DERLAN PEREIRA DO NASCIMENTO.
 O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, com sede na Av.VIII, nº 50, Bairro Carreira Comprida, 

CEP 33.045-090, inscrito no CNPJ sob o nº 18.715.409/0001-00, na qualidade de CONTRATANTE, 
neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. NADIA CRISTINA DIAS DUAR-
TE TOME, portador do RG nº MG37XXX51 e do CPF nº 683.XXXX416-00, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 4º do Decreto Municipal nº 3.073/2015, e do outro lado Sr (a). DERLAN 
PEREIRA DO NASCIMENTO portador (a) do RG. nº MG16XXX27, inscrito (a) no CPF sob o nº 
1008XXXX618, têm justo e firmado entre si este Termo de Rescisão Contratual, em conformidade 
com a Lei Municipal nº 3.223/2011 e suas alterações, mediante as Cláusulas e Condições seguintes:

 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O Contrato Administrativo Nº 32, celebrado em 26/03/2021, entre o Contratante e o Contratado, 

fica rescindido em 14    de  outubro  de  2021.
 CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORO
Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente o foro da comarca de 

Santa Luzia/MG.
Assim, o Contratante juntamente com 02 (duas) testemunhas, assina o presente instrumento em 

02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito.

Santa Luzia, 14 de  outubro  de  2021.
 
 

Nadia Cristina Dias Duarte Tome 
Secretário Municipal de Saúde 

Município de Santa Luzia

 

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL
 TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE 

SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E DANIELA MORAIS DE CARVALHO.
 O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, com sede na Av.VIII, nº 50, Bairro Carreira Comprida, 

CEP 33.045-090, inscrito no CNPJ sob o nº 18.715.409/0001-00, na qualidade de CONTRATANTE, 
neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. NADIA CRISTINA DIAS DUAR-
TE TOME, portador do RG nº MG37XXX551 e do CPF nº 683XXX.416-00, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 4º do Decreto Municipal nº 3.073/2015, e do outro lado Sr (a). DANIELA 
MORAIS DE CARVALHO portador (a) do RG. nº MG167XXX026, inscrito (a) no CPF sob o nº 
118XXXX5657, têm justo e firmado entre si este Termo de Rescisão Contratual, em conformidade 
com a Lei Municipal nº 3.223/2011 e suas alterações, mediante as Cláusulas e Condições seguintes:

 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O Contrato Administrativo celebrado em 22/01/2018, entre o Contratante e o Contratado, fica 

rescindido em 14    de  outubro  de  2021.
 CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORO
Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente o foro da comarca de 

Santa Luzia/MG.
Assim, o Contratante juntamente com 02 (duas) testemunhas, assina o presente instrumento em 

02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito.

Santa Luzia, 14    de  outubro  de  2021.
  
 

Nadia Cristina Dias Duarte Tome 
Secretário Municipal de Saúde 

Município de Santa Luzia

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE, AGRICUL-

TURA E ABASTECIMENTO

LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA (LOC)
Nos termos e conforme os dispositivos e regulamentos vigentes fazem-se público, para conheci-

mento dos interessados, que o Conselho Municipal de Meio Ambiente (CODEMA) no uso de suas 
atribuições legais, com base na Lei Complementar Federal n° 140, de 08 de dezembro de 2011, na 
Lei Municipal n° 3.445, de 27 de Janeiro de 2013 e na Deliberação Normativa (DN) COPAM nº 
213, de 22 de fevereiro de 2017 e Deliberação Normativa (DN) Municipal nº02 de 08 de setembro 
de 2021, conforme o processo administrativo iniciado atraves do Formulário de Caracterização de 
Empreendimento (FCE) nº 7227 de 06/05/2019, concede ao empreendimento de nome empresarial 
MARCOMIX CONCRETO LTDA, CNPJ: 01.149.686/0001-40, Licença de Operação Corretiva 
(LOC) sob o certificado nº 014/2021 com condicionantes e validade de 08 anos, para a atividade de 
preparação de massa de concreto e argamassa para construção (CNAE: 23.30-3-05) para produção 
< 9m³/h, enquadrada sob a codificação “C-10-01-4” na listagem de atividades da DN COPAM nº 
213/2017 – Usinas de produção de concreto comum, classificada como classe II, localizada na Ave-
nida Beira Rio, nº 6078, Distrito Industrial Simão da Cunha, CEP: 33.040-260, sob as Coordenadas 
Geográficas Latitude: 17°33’54.39”S – Longitude: 42°18’33.57”O, no município de Santa Luzia, 
Estado de Minas Gerais.

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

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E HABITAÇÃO

ATO DE ARQUIVAMENTO – 005/2021 – REURB
 A Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no uso de suas atribuições 

legais, e;

 CONSIDERANDO que a Lei Federal 13465/2017, que dispõe sobre a regularização fundiária 
rural e urbana, é aplicável aos núcleos urbanos informais consolidados, ou seja, “aquele de difícil 
reversão, considerados o tempo de ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de 
circulação e a presença de equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas 
pelo município, e.”.

 “CONSIDERANDO que foi encaminhado ao requerente um ofício com pendências documen-
tais do processo nº 6880/2021, que solicita a Regularização Fundiária Urbana – REURB para Rua 
Domingos Orzil Fernandes, 66, Bairro Ponte Pequena, Santa Luzia MG”, e que as devidas docu-
mentações não foram protocoladas até o momento;

 CONSIDERANDO, a falta de interesse da parte em dar andamento ao feito, requeiro o arqui-
vamento do processo citado abaixo:

 
PROCESSO TIPO LOCALIDADE REQUERENTE

6880/2021 REURB Rua Domingos Orzil 
Fernandes, 66 Ismair Rodrigues de Paiva

 

  

Santa Luzia/MG, 13 de outubro de 2021.

 

 

Fabrício Silvestre Balieiro 
Coordenador de Habitação e Regularização Fundiária 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação

 

 

Andrea Cláudia Vacchiano 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

 

ATO DE ARQUIVAMENTO – 006/2021 – REURB
 A Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no uso de suas atribuições 

legais, e;

 CONSIDERANDO que a Lei Federal 13465/2017, que dispõe sobre a regularização fundiária 
rural e urbana, é aplicável aos núcleos urbanos informais consolidados, ou seja, “aquele de difícil 
reversão, considerados o tempo de ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de 
circulação e a presença de equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas 
pelo município, e.”.

 “CONSIDERANDO que foi encaminhado ao requerente um ofício com pendências documen-
tais do processo nº 10.396/2021, que solicita a Regularização Fundiária Urbana – REURB para Rua 
Rio Grande do Norte, 720, Bairro Bonanza, Santa Luzia MG”, e que as devidas documentações não 
foram protocoladas até o momento;

 CONSIDERANDO, a falta de interesse da parte em dar andamento ao feito, requeiro o arqui-
vamento do processo citado abaixo:

  PROCESSO TIPO LOCALIDADE REQUERENTE

10396/2021 REURB Rua Rio Grande do 
Norte, 720

Maria Aparecida 
Ferreira da Silva

 

  

Santa Luzia/MG, 13 de outubro de 2021.

 

 

Fabrício Silvestre Balieiro 
Coordenador de Habitação e Regularização Fundiária 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação

ATO DE ARQUIVAMENTO – 007/2021 – REURB
 A Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no uso de suas atribuições 

legais, e;

 CONSIDERANDO que a Lei Federal 13465/2017, que dispõe sobre a regularização fundiária 
rural e urbana, é aplicável aos núcleos urbanos informais consolidados, ou seja, “aquele de difícil 
reversão, considerados o tempo de ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de 
circulação e a presença de equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas pelo 
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município, e.”.

 “CONSIDERANDO que foi encaminhado ao requerente um ofício com pendências documen-
tais do processo nº 8714/2021, que solicita a Regularização Fundiária Urbana – REURB para Rua 
Nossa Senhora de Fátima, 545, Bairro São Benedito, Santa Luzia MG”, e que as devidas documen-
tações não foram protocoladas até o momento;

 CONSIDERANDO, a falta de interesse da parte em dar andamento ao feito, requeiro o arqui-
vamento do processo citado abaixo:

 PROCESSO TIPO LOCALIDADE REQUERENTE

8714/2021 REURB Rua Nossa Senhora de 
Fátima, 545.

 Maria de Lourdes 
Gomes

  

 

Santa Luzia/MG, 13 de outubro de 2021.

 

 

Fabrício Silvestre Balieiro 
Coordenador de Habitação e Regularização Fundiária 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Andrea Cláudia Vacchiano 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

SECRETARIA MUNICIPAL  
DE DESENVOLVIMENTO  

SOCIAL E CIDADANIA

PORTARIA SMDSC Nº 007 DE 14 DE  OUTUBRO DE 2021
 Estabelece diretrizes gerais para servidores responsáveis pela condução e uso de transportes 

terrestres, como carros, vans e micro ônibus, de propriedade e/ou responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, no uso 
de suas atribuições legais, nos termos do art. 43 da Lei nº 3.123, de 1º de setembro de 2010,

 CONSIDERANDO a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, Lei de Improbidade Administrativa, 
que “dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito 
no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou 
fundacional e dá outras providências”;

 CONSIDERANDO que o caput do art. 2 da supracitada Lei conceitua como agente público 
“todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo empre-
go ou função” na administração pública direta ou indireta;

 CONSIDERANDO que o agente público no exercício da função deverá atuar com zelo, des-
prendimento, dedicação, conhecimento, sempre respeitando as normas infraconstitucionais e cons-
titucionais;

 CONSIDERANDO que poderá o agente público ser responsabilizado por seus atos comissivos 
e omissivos, os quais devem ser praticados dentro da moralidade administrativa e atendendo o 
interesse da maioria;

 CONSIDERANDO que o caput do art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa dispõe que 
“constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, 
dolosa ou culposa, que enseja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapida-
ção dos bens ou haveres das entidades” públicas;

 CONSIDERANDO que o inciso X do caput do art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, 
prevê que “agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito 
à conservação do patrimônio público” constitui ato de improbidade administrativa;

 CONSIDERANDO que a Constituição Federal dispõe no § 6° do art. 37 a possibilidade de ação 
regressiva em face do agente da administação pública causador do dano nos casos de dolo ou culpa, 
por ato comissivo ou omissivo, quando este agir com incompetência, ineficiência, imprudência, 
imperícia ou negligência;

 CONSIDERANDO que, para fins desta Portaria, entende-se como condutor o agente público 
previamente autorizado para dirigir o veículo;

 CONSIDERANDO que manutenções de veículos são operações que visam dotar o veículo de 
condições ideais de operação e segurança, sendo que a manutenção operativa consiste nas verifica-
ções feitas pelo condutor antes, durante e após o deslocamento do veículo, enquanto que a manuten-
ção corretiva consiste na correção de defeito apresentado e, por sua vez, a preventiva, ou periódica, 
consiste na manutenção executada mediante plano e intervalo pré-estabelecido;

 CONSIDERANDO que a Infração de Trânsito se subsiste a partir da violação de leis que regem 
a utilização das vias públicas (rua, avenida, estrada, logradouro, caminho, ou passagem aberta ao 
trânsito) para fins de circulação, parada e estacionamento; e

 CONSIDERANDO que Acidente com Veículos é toda ocorrência, incluindo acidentes de trân-
sito, que provoca, direta ou indiretamente, danos à integridade física, patrimônio, empregados ou 
terceiros,

RESOLVE:
 Art. 1º  Os carros de propriedade e responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvi-

mento Social e Cidadania (SMDSC) deverão ser operados de acordo com a legislação vigente e de-
vem ser utilizados exclusivamente por empregados devidamente habilitados, autorizados e munidos 
da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da categoria do veículo a ser utilizado, para realização 
de atividades a serviço da SMDSC, não sendo permitido o transporte de pessoas sem vínculo com a 

referida Secretaria, exceção feita apenas para prestar socorro à vítima de acidente.
 Art. 2º  Nenhum veículo poderá ser estacionado em local que comprometa a imagem da SMDSC 

e que não ofereça segurança, devendo ser mantido sempre trancado e com sistema de alarme acio-
nado, quando houver, a qualquer hora do dia ou da noite.

 Art. 3º  O agente público condutor deverá, antes de utilizar o veículo, realizar uma vistoria, 
preenchendo o formulário “Laudo de Vistoria de Veículo” que se encontra no formulário “Controle 
de Uso dos Veículos”, em que informará as condições do veículo que será utilizado. Caso haja algu-
ma avaria, o Coordenador de Transporte deverá ser informado.

Parágrafo único.  Sendo atestado que, devido à falta de realização de vistoria ou sua realização 
de modo incompleto, foi detectado algum dano ao veículo, deverá ser encaminhada uma Comuni-
cação Interna à Corregedoria e/ou à Controladoria Municipal a fim de verificar a possibilidade de 
instauração de processo administrativo de apuração da responsabilidade.

 Art. 4º  O preenchimento do formulário “Controle de Quilometragem” é obrigatório, devendo 
o mesmo ser realizado de maneira completa e precisa, contemplando a data, o nome completo do 
condutor, os locais de origem e destino, as marcações iniciais e finais do hodômetro e a quantidade 
de quilômetros rodados.

 Art. 5º  É de inteira responsabilidade do condutor comunicar à Coordenação de Transporte da 
SMDSC sobre as infrações de trânsito sofridas, entregando as eventuais notificações recebidas.

Parágrafo único.  Serão de responsabilidade do agente público condutor, as infrações por ele 
cometidas, sendo de seu encargo a respectiva baixa na pontuação da CNH e o valor da infração.

 Art. 6º  Não é permitido o agente público condutor entregar a condução do veículo à outra 
pessoa, mesmo que esta seja credenciada, exceto quando expressamente autorizado pela chefia ime-
diata.

 Art. 7º  O agente público condutor deverá manter em perfeito estado o veículo sob sua respon-
sabilidade, inclusive limpo e higienizado, cumprindo e fazendo cumprir o programa de manutenção 
periódica dos veículos e apontando as irregularidades que estes venham apresentar.

 Art. 8º  É dever do agente público condutor realizar semanalmente a verificação da calibragem 
dos pneus (incluindo o estepe), preenchendo o formulário “Controle de Calibragem Pneus”.

 Art. 9º  O agente público condutor deverá realizar semanalmente a verificação do nível de todos 
os fluidos do veículo, óleo do motor, água do radiador, fluido de freio e água limpador para brisa, 
preenchendo o formulário “Controle de Verificação de Nível dos Fluidos”.

 Art. 10.  Fica determinado que toda ocorrência com veículos da SMDSC deverá ser registrada 
no campo de “ocorrências” que se encontra no formulário “Controle de Uso dos Veículos”, e deverá 
ser imediatamente informada ao superior hierárquico.

 Art. 11.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

Santa Luzia, 14 de Outubro de 2021.
 

Luiz Sérgio Ferreira Costa 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

PORTARIA SMDSC Nº 008 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021
 Regulamenta no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania o 

fluxo e procedimento de Registro e justificativas de ponto.
 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, no uso 

das atribuições legais, nos termos do art. 43 da Lei nº 3.123, de 1º de setembro de 2010,
 CONSIDERANDO a Lei nº 1.474, de 10 de dezembro de 1991, que “dispõe sobre o estatuto 

dos servidores públicos civis do Município, das autarquias e das fundações públicas municipais”;
 CONSIDERANDO o Estatuto do Servidor sobre a questão da gestão de registro de ponto e 

entrega de atestados em geral; e
 CONSIDERANDO as boas práticas do funcionalismo público e a continuidade dos serviços 

prestados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania (SMDSC),
 RESOLVE:
 Art. 1º  As justificativas da falta de registro de ponto deverão ser apresentadas até o 11º (décimo 

primeiro) dia de cada mês. O colaborador deverá preencher corretamente o formulário próprio que 
deverá ser entregue à chefia imediata para verificação e conferência.

 Art. 2º  Será considerada falta a justificativa não plausível ou sem comprovação, podendo a 
chefia imediata questionar e/ou verificar a veracidade das informações apresentadas, conforme o 
inciso I do caput do art. 159 da Lei nº 1.474, de 1991.

Parágrafo único.  Não será aceita, em hipótese nenhuma, justificativa sem a devida comprova-
ção. Desta forma, todas as justificativas deverão ser compostas por documentos comprobatórios, 
sejam eles de: cursos, relatórios, fotos, lista de presença, declaração de comparecimento, dentre 
outros meios de prova.

 Art. 3º  Nos casos em que houver necessidade de realizar serviço externo, o funcionário deverá 
apresentar a devida comprovação, sendo que a respectiva justificativa deverá conter informações 
sobre o dia e o local onde o serviço foi realizado.

 Art. 4º  Em caso de afastamento, o funcionário deverá comunicar sua chefia de forma imediata 
e deverá proceder à entrega do atestado em até dois 02 (dois) dias úteis.

Parágrafo único.  Caso o funcionário, ou familiar, não puder proceder à entrega do referido ates-
tado, este deverá ser entregue impreterivelmente no dia de retorno às suas atividades.

 Art. 5º  No caso de descumprimento às normas citadas nesta Portaria, o funcionário fica sujeito 
a sanções conforme a Lei nº 1.474, de 1991.

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

Santa Luzia, 14 de OUTUBRO de 2021.
 

 

Luiz Sérgio Ferreira Costa 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania
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