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GABINETE 
DO PREFEITO

PROJETO DE LEI Nº         , DE 01 DE OUTUBRO DE 2021
Altera dispositivos da Lei nº 4.257, de 26 de abril de 2021, que “Autoriza o Poder Executivo 

a conceder, por meio de programa específico e temporário, denominado REFIS Municipal 2021, 
descontos para pagamento, à vista ou parcelado, de créditos em favor do Município”.

Art. 1º  O inciso I do caput do art. 2° da Lei nº 4.257, de 26 de abril de 2021, passará a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art.2º  ..............................................................................................................
I - para pagamento integral e à vista de créditos decorrentes de tributos municipais: de 100 % 

(cem por cento) sobre o valor das multas e dos juros moratórios, para pagamento até o dia 22 de 
dezembro de 2021;

.............................................................................................................................”
Art.2º  O art. 3° da Lei nº 4.257, de 2021, passará a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º  A adesão ao Programa Refis Municipal 2021 poderá ser feita até o dia 22 de dezembro 

de 2021.”
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 

Santa Luzia, 01 de outubro de 2021
 

 
Christiano Augusto Xavier Ferreira

Prefeito de Santa Luzia

MENSAGEM Nº 102/2021
 
 
Santa Luzia, 01 de outubro de 2021

Exmo. Senhor Presidente,
Exmos. Senhores Vereadores,
 
Submeto à apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa o Projeto de lei, que Altera dispositivos 

da Lei nº 4.257, de 26 de abril de 2021, que “Autoriza o Poder Executivo a conceder, por meio de 
programa específico e temporário, denominado REFIS Municipal 2021, descontos para pagamento, 
à vista ou parcelado, de créditos em favor do Município”.

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Note-se que a Lei nº 4.257, de 26 de abril de 2021, que “Autoriza o Poder Executivo a conceder, 

por meio de Programa específico e temporário, denominado REFIS Municipal 2021, descontos para 
pagamento, à vista ou parcelado, de créditos em favor do Município”, teve como escopo incentivar 
a regularização de débitos inscritos em dívida ativa ou não, ajuizados ou não, vencidos até 31 de 
dezembro de 2020.

Seguindo essa esteira, a pedido da Secretaria Municipal de Finanças[1], pasta afeta à matéria 
em comento, o mencionado diploma legal foi alterado por meio da Lei nº 4.294, de 11 de agosto 
de 2021, a qual estendeu o prazo de adesão do ao Programa Refis Municipal 2021, até o dia 08 de 
outubro de 2021.

Nesse contexto, conforme informado[2] pela mencionada pasta, faz-se necessária a alteração, 
mais uma vez, de alguns dispositivos da Lei nº 4.257, de 2021, a fim de que o prazo de adesão ao 
mencionado Programa seja estendido até o dia 22 de dezembro de 2021, para de corroborar com a 
arrecadação do Município, bem com os cidadãos que se encontram inadimplentes com os tributos 
municipais, haja vista a baixa adesão ao Refis Municipal 2021, em razão da pandemia ocasionada 
pela Covid-19.

Deste modo, a alteração do prazo de adesão ao Programa Refis Municipal 2021, tem como 
finalidade possibilitar o aumento da adesão ao Programa em comento e, por conseguinte, prover os 
cofres municipais com ingressos financeiros em volume bastante satisfatório.

Ademais, a prorrogação da adesão também possibilita ao contribuinte mais uma chance de regu-
larização de seus débitos, aumentando o prazo das condições especiais estabelecidas no Refis 2021.

Salienta-se que o Refis Municipal 2021 é uma importante ferramenta para enfrentamento das 
dificuldades de ordem financeira, especialmente neste momento, em que o Município enfrenta a 
pandemia ocasionada pelo Coronavírus, a qual acarreta uma serie de reflexos não somente no âm-
bito da saúde, mas também no cenário econômico.

Logo, a presente propositura possibilitará a obtenção de êxito no que tange à correção da econo-
mia local, com a arrecadação municipal, além de reduzir o endividamento dos contribuintes por ela 
abrangidos e, por conseguinte, trará a redução do volume de ações judiciais decorrente dos créditos 
inscritos em dívida ativa, ocasionando mais economia para a Administração.

Salienta-se que em âmbito municipal foi prorrogado o estado de calamidade pública por meio 
do Decreto nº 3.820, de 28 de junho de 2021, em decorrência da pandemia ocasionada pelo Co-
vid-19, tendo este também sido reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais, por meio da Resolução n° 5.573, de 12 de julho de 2021, em consonância com o que determina 
o art. 65 da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000.

Portanto, não há dúvida que esse conjunto de Refis se insere na política econômica das três 
esferas de governo para desonerações incentivadas, visando reduzir o estoque de seus créditos e 
obter mais receita.

II – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO TEMA
Percebe-se que em relação ao ordenamento jurídico vigente, o Município tem competência para 

instituir seus tributos e o dever de recolhimento é requisito de responsabilidade da gestão fiscal, 
conforme o inciso III do art. 30 da Constituição Federal, de 1988, e o art. 11 da Lei Complementar 
Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, que “Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências”, a denominada Lei de Responsabilidade 
Fiscal.

Outrossim, o § 6º do art. 150 da Magna Carta, prevê a necessidade de lei específica e exclusiva 
para a outorga de qualquer benefício fiscal. E, nessa perspectiva, segundo entendimento do Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais[3], tal imposição revela-se de suma importância para evitar 
a desorganização legislativa e o encobrimento da concessão de privilégios a determinados contri-
buintes ou grupos de contribuintes.

No que[4] diz respeito à aplicação das normas de Direito Financeiro, ressalta-se que o Refis, 

nos moldes apresentados por este Poder Executivo, e conforme já sustentado na Mensagem n° 
035/2021, tecnicamente não se enquadra no conceito de “renúncia de receita” previsto no art. 14 
da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isto porque, ao conceituar a “renúncia”, o §2º do referido dis-
positivo aponta que esta remete a “(...) benefícios que correspondam a tratamento diferenciado”, 
citando em seu rol exemplificativo a “concessão de isenção em caráter não geral” e a “modificação 
de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições”. Neste sentido, 
a doutrina tem entendido que, para se configurar como renúncia de receita, o benefício ou incentivo 
deve corresponder a (1) uma abdicação de receita do ente público, e ainda; (2) um tratamento de 
modo diferenciado a contribuintes de mesma capacidade contributiva.

Nota-se[5], a partir da leitura do presente Projeto de lei, que o REFIS apresentado não atende ao 
segundo dos requisitos legais ora elencados, não se tratando, de renúncia de receitas para fins da Lei 
de Responsabilidade Fiscal. O Refis, neste sentido, é aplicável a todos os contribuintes que optarem 
pela adesão em seus termos, não privilegiando determinado segmento econômico ou social.

Por[6] não se enquadrar na definição legal de “Renúncia de Receitas”, são dispensados os requi-
sitos constantes no art. 14 para efetivação do benefício.

 
III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Logo, o aspecto multifacetado do tema revela que, para além da crise sanitária, que vem sendo 

tratada especialmente por meio das políticas públicas de saúde desta Administração, tem-se a con-
sequente e simultânea crise econômica, social e financeira, que, por seus desdobramentos, deverá 
ser adequadamente enfrentada pelo Município por um período de tempo muito mais extenso que 
aquela.

Portanto, o Município, por meio do Refis Municipal 2021, cria condições especiais para quita-
ção ou parcelamento dos débitos, sendo que programas desta espécie têm sido considerados bem-
vindos ao Erário, e aos devedores pela possibilidade de solverem o débito.

Diante do exposto, considerando o objetivo do Projeto de lei colocado sob o crivo do Poder Le-
gislativo Municipal, certo de que o mesmo receberá a necessária aquiescência de Vossa Excelência e 
de seus lustres pares, submeto-o à exame e votação, sob o regime de urgência, cujo rito ora solicito, 
nos termos do art. 52 da Lei Orgânica Municipal e conforme o Regimento Interno dessa Casa.

 
 

Christiano Augusto Xavier Ferreira
Prefeito de Santa Luzia

 

LINK DA DECLARAÇÃO DISPONÍVEL EM:

https://drive.santaluzia.mg.gov.br/owncloud/index.php/s/iTUAaMTAmDH4CO2

[1] CI 374/2021

[2] Comunicação Interna n° 507/2021

[3] Link disponível para consulta em:  
https://revista1.tce.mg.gov.br/Content/Upload/Materia/393.pdf

[4] Parecer PGM n° 058/2021

[5] Parecer PGM n° 058/2021

[6] Parecer PGM n° 058/2021

DECRETO Nº 3.891, DE 1º DE OUTUBRO DE 2021
Altera dispositivos do Decreto nº 3.590, de 01 de julho de 2020, que “Dispõe sobre a Revisão 

do Plano Diretor Participativo, nomeia os integrantes do Núcleo Gestor de Acompanhamento da 
Revisão e da sua Equipe Técnica, 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 Municipal,

CONSIDERANDO a Lei nº 2.699, de 10 de outubro de 2006, que “Institui o Plano Diretor do 
Município de Santa Luzia”;

CONSIDERANDO que nos termos do art. 2º da Lei nº 2.699, de 2006, “o Plano Diretor do Mu-
nicípio de Santa Luzia é o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano e de orientação 
da atuação do Poder Público e da iniciativa privada, tendo em vista as aspirações da coletividade”; e

CONSIDERANDO a solicitação[1] da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
acerca da necessidade de atualização dos membros representantes do Núcleo Gestor de Acompa-
nhamento da Revisão do Plano Diretor,

 
DECRETA:
Art. 1º  Os itens 1 e 2 da alínea “n” do inciso Ido caput do art. 3º do Decreto nº 3.590, de 01 de 

julho de 2020, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º  ..........................................................................................................................
I - ....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
n) ....................................................................................................................................
1. Luciano Guerson André, CPF nº XXX.594.516-XX, como titular; e
2. Renata Almeida de Oliveira, CPF nº XXX.704.426-XX, como suplente;
.......................................................................................................................................”
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 

Santa Luzia, 1º de outubro de 2021.
 

Christiano Augusto Xavier Ferreira
Prefeito do Município de Santa Luzia

[1]Comunicação Interna nº 697/2021.
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SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 22.611, DE 01 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 1.474/1991, Lei nº 2819/2008, 

Lei nº 3123/2010, e da Lei Complementar nº 4.030/2018; 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 Muni-

cipal – DAM-08, Gislaine Pinheiro de Paula Moura.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

Santa Luzia, 01 de outubro de 2021
 
 
 

Christiano Augusto Xavier Ferreira 
Prefeito do Município de Santa Luzia

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO
CREDENCIAMENTO/LEILOEIROS Nº 001/2021. Objeto: Credenciamento público de Lei-

loeiros oficiais, para preparar, organizar e conduzir leilões públicos. Prazo e endereço para entrega 
do envelope de habilitação: a partir do dia 08/10/2021 até 10/11/2021, de 8h às 16h30min, no Pro-
tocolo - Sala 01, na Av. VIII, nº 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia – MG. O Edital poderá 
ser baixado no endereço eletrônico: http://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/index.php/licitacao/ ou so-
licitado pelo e-mail: cpl@santaluzia.mg.gov.br

 

AVISO DE SUSPENSÃO
EDITAL Nº 096/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO - SRP. Objeto: Aquisição eventual e futura de 

caminhonetes trail. O edital encontra-se SUSPENSO, em razão da necessidade de revisão do Termo 
de Referência da aquisição. Sessão inicialmente marcada para 04/10/2021 às 09h não irá ocorrer. O 
edital será oportunamente republicado com as necessárias readequações no Termo de Referência. O 
aviso de suspensão está disponível no sítio eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 
985155 e no sítio eletrônico: www.santaluzia.mg.gov.br.

 

EXTRATOS DE CONTRATOS
CONTRATO Nº: 217/2021 – Pregão Eletrônico n° 056/2021 – LABORATORIUS EQUIPA-

MENTOS E PRODUTOS LTDA. Objeto: Aquisição de materiais destinados ao laboratório de análi-
ses clínicas veterinárias do setor de zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MG. 
Valor do Contrato R$1.086,80. Assinado em 28/09/2021. Vigência até 31/12/2021.

 
CONTRATO Nº: 218/2021 – Pregão Eletrônico n° 056/2021 – MASTERSUL EQUIPAMEN-

TOS DE SEGURANCA LTDA. Objeto: Aquisição de materiais destinados ao laboratório de análi-
ses clínicas veterinárias do setor de zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MG. 
Valor do Contrato R$4.680,00. Assinado em 28/09/2021. Vigência até 31/12/2021.

 

AVISO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA Nº 050/2021 – Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de in-

formática, promovendo a operação dos seguintes sistemas: SIDAM (Sistema De Administração De 
Multas), SIAUT (Sistema De Acompanhamento De Defesa Da Autuação), SIARI (Sistema De Ad-
ministração De Recursos De Infração). Vencedor: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOR-
MAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- PRODEMGE; R$ 199.664,00. O Secretario Muni-
cipal de Segurança Publica Transito e Transportes, Sr. Walter Anselmo Simões Rocha, RATIFICA o 
processo em 30/09/2021 para seu efeito jurídico e legal.

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA LUZIA

PORTARIA Nº 03/2021
Dispõe sobre a autorização de funcionamento, a título precário, da Educação Infantil – Mater-

nais I a III, 1º e 2º Períodos - nas creches conveniadas à Prefeitura Municipal de Santa Luzia.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições 
legais, em conformidade com o que estabelece a Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e 
a Resolução CME nº 03/2016, de 12/05/2016, resolve:

Art. 1º - Nos termos da Resolução CME nº 03/2016, de 12/05/2016, e do Parecer do CME nº 
03/2021, aprovado em 01/10/2021, fica autorizado, a título precário, o funcionamento da Educação 
Infantil – Maternais I a III, 1º e 2º Períodos – nas creches conveniadas à Prefeitura Municipal de 
Santa Luzia, com o atendimento de crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos de idade, a saber:

• Fundação Fé e Alegria do Brasil: Rua Teodomiro Alves Tavares, 131, bairro Palmital;

• Creche Comunitária A Patotinha: Rua: Elísio da Cunha, 521 Bairro: Palmital;

• Creche Comunitária Leonardo Fernandes Franco: Rua: Claudovino, 130, bairro Conjunto Cris 
 tina;

• Creche Comunitária Senhora da Paz: Avenida Antônio de Pinho Tavares, 313, bairro Conjunto-  
 Cristina;

• APAE Santa Luzia - Escola Especializada “Joana Martins” - Educação Infantil - Unidade II –  
 situada a Rua Macajuba, 219 – Bairro Asteca – Santa Luzia – Minas Gerais.

• Creche Padre Germano: Rua Nove, 64, bairro Nova Conquista;

• Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Fabíola: Rua Dr. Assis Martins, 230, Bairro Carreira Com- 
 prida;

• Associação de Proteção à Infância e de Assistência Social de Santa Luzia – Instituto São Jerôni- 
 mo – Creche Mariinha Moreira: Rua Floriano Peixoto, 409 bairro Centro;

• Instituto Infantil Seara de Luz – Unidade Barão: Rua: Barão do Rio Branco, 334 – Bairro São  
 João Batista; Unidade Acácia: Avenida das Acácias, nº 157 – Bairro Vale das Acácias; Unidade  
 Boa Esperança: Rua Presidente Washington Luiz, nº 775 – Bairro Boa Esperança; Unidade  
 Adail: Rua Adail Tofani, nº 321 – Bairro Liberdade; Unidade Liberdade: Rua Ruth Mitraud  
 Tofani, nº 158 – Bairro Liberdade.

Art. 2º - A autorização de funcionamento de que trata o artigo anterior terá validade até dia 31 de 
dezembro de 2021 e efeito retroativo a 01 de fevereiro de 2021. A autorização será à Título Precário 
para efeitos de apresentação junto aos órgãos competente.

Art. 3º - As creches conveniadas deverão apresentar no prazo de 03(meses) meses, a contar da 
data de publicação desta Portaria, à Superintendência de Planejamento Escolar da Secretaria Muni-
cipal de Educação de Santa Luzia e ao Conselho Municipal de Educação do mesmo município, os 
documentos relacionados na Resolução CME nº 03/2016, de 12/05/2016, para que sejam autoriza-
das a funcionar após o período de que trata o artigo 2º.

Art. 4º - As creches que não apresentarem os documentos estabelecidos na Resolução CME nº 
03/2016, de 12/05/2016 no prazo estabelecido no caput do art. 3º desta Portaria, deixarão de integrar 
o Sistema Municipal de Ensino de Santa Luzia.

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

 

Santa Luzia, 01 de Outubro de 2021.  

Conselheiros
Ermelindo Martisn Caetano

Carlos Eduardo Romeiro de Jesus

Juliane Lourdes Silva Oliveira

Ednalda Aparecida Schuliz Silva

Victor Martins Pacheco

Heverton Ferreira de Oliveira

José Carlos Pereira

Crisamara Aparecida de Paz Teixeira

Carla Cristina da Costa Avelino

Daniela Almeida de Oliveira

Antônia Maria Pinheiro Braga

Lucimar Sampaio

Valéria Maria Claret Resende

 

 

Ermelindo Martins Caetano 
Presidente do Conselho Municipal de Educação

PORTARIA SME Nº 010 DE 01 DE OUTUBRO DE 2021
Concede autorização de uso do bem público denominado “Ginásio Poliesportivo de Santa Lu-

zia”, a título precário, para atividades específicas e transitórias, nos termos dos §§ 1º e 5º do art. 113 
da Lei Orgânica Municipal.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso 
de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO que nos termos do caput do art. 113 da Lei Orgânica Municipal, os bens 
municipais poderão ser utilizados por terceiros, mediante concessão de uso, permissão de uso e au-
torização de uso, conforme o caso e o interesse público ou social, devidamente justificado, o exigir;

CONSIDERANDO que a autorização de uso se formalizará mediante termo ou contrato, do qual 
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SECRETARIA MUNICIPAL  
DE DESENVOLVIMENTO  

SOCIAL E CIDADANIA

constarão expressamente as condições estabelecidas, entre as quais a finalidade da sua realização e o 
prazo de vigência, conforme prevê o § 1º do art. 113 da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO que conforme dispõe o § 5º do art. 133 da Lei Orgânica Municipal a autori-
zação de uso, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita a título precário, por portaria 
expedida pelo órgão responsável, para atividades ou usos específicos e transitórios, pelo prazo má-
ximo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que observada a 
finalidade pública para a utilização do imóvel, não podendo ser desvirtuada sua destinação; e

CONSIDERANDO as competências da Secretaria Municipal de Esportes descritas nos inci-
sos I a XXIII do caput do art. 46 da Lei Complementar nº 3.123, de 1º de setembro de 2010, que 
“Estabelece modelo de gestão para a Administração Pública Municipal e dispõe sobre a Estrutura 
Organizacional do Poder Executivo”,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder autorização de uso do bem público denominado “Ginásio Poliesportivo de 

Santa Luzia”, para o autorizatário “SW ESPORTES”, representado pelo Sr. Rangelson Rodrigues, a 
título unilateral, precário e discricionário, para a realização do evento denominado “3ª HANDBALL 
CUP DO TORNEIO DO BRANCO”, a ser realizado das 07h às 20h dos dias 02 e 03 de outubro de 
2021 e das 7h às 20h dos dias 09 e 10 de outubro de 2021, condicionado à contratação de serviço de 
segurança por parte do autorizatário.

Parágrafo único. A autorização de uso concedida nos termos desta Portaria tem por finalidade a 
utilização do bem público descrito no caput, exclusivamente, para o evento “3ª HANDBALL CUP 
DO TORNEIO DO BRANCO”.

Art. 2º O prazo de vigência da autorização de uso será das 07h às 20h dos dias 02 e 03 de outubro 
de 2021 e das 7h às 20h dos dias 09 e 10 de outubro de 2021.

Art. 3º As obrigações do autorizatário estão descritas no Termo Administrativo de Autorização 
de Uso celebrado com o Poder Público Municipal, para a realização do evento objeto desta autori-
zação.

Parágrafo único. O Termo Administrativo de Autorização de Uso de que trata o caput é parte 
integrante desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Luzia, de 01 de outubro de 2021.

César Augusto Cunha Dias 
Secretário Municipal de Esportes

TERMO ADMINISTRATIVO DE AUTORIZAÇÃO DE USO, A 
TÍTULO UNILATERAL, PRECÁRIO E DISCRICIONÁRIO, CE-
LEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG, POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, 
REPRESENTADA POR CÉSAR AUGUSTO CUNHA DIAS E SW 

ESPORTES, REPRESENTADA POR RANGELSON RODRIGUES.

TERMO Nº 010/2021
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, pessoa jurídica de direito públi-

co, inscrito no CNPJ/MF sob nº 18.715.409/0001-50, estabelecida nesta cidade, na Av. VIII, nº 50, 
Bairro Carreira Comprida, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Esportes, Sr. CÉSAR 
AUGUSTO CUNHA DIAS, doravante denominado AUTORIZANTE, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pelo § 5º do art. 113 da Lei Orgânica Municipal, e SW ESPORTES, associação 
privada, inscrita no CNPJ nº 32.918.931/0001-60 estabelecida na Rua Geralda da Costa Rodrigues, 
nº 67, Bairro Centro, no Município de São José da Lapa - MG, neste ato representado pelo seu pre-
sidente, Sr. RANGELSON RODRIGUES, portador da cédula de identidade RG nº XX.431.XX SSP 
- MG e CPF nº XXX.517.316-XX, doravante denominado AUTORIZATÁRIO, resolvem celebrar o 
presente Termo Administrativo de Autorização de Uso, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA FINALIDADE
1.1. O objeto do presente Termo Administrativo de Autorização de Uso constitui-se na autori-

zação de uso do bem público denominado “Ginásio Poliesportivo de Santa Luzia” situado na Rua 
Baldim, S/Nº, Bairro Rio das Velhas, Município de Santa Luzia/MG, a título unilateral, precário e 
discricionário, tendo por finalidade a utilização exclusiva, pelo autorizatário, para a realização do 
evento “3ª HANDBALL CUP DO TORNEIO DO BRANCO”, cujo representante é a pessoa física 
Rangelson Rodrigues, inscrito no CPF sob o nº XXX.517.316-XX; e

1.2. Este evento particular será realizado de forma NÃO ONEROSA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO (A) AUTORIZATÁRIO (A)
2.1. Manter, preservar e conservar o bem público recebido a título de autorização de uso, da 

forma em que lhe foi entregue, contratando os serviços de segurança necessários ao local;
2.2. Manter o imóvel público, objeto deste Termo, em bom estado de conservação, zelando para 

o bem não sofrer nenhum tipo de depredação, invasão ou destruição;
2.3. Destinar o imóvel à realização do evento “3ª HANDBALL CUP DO TORNEIO DO BRAN-

CO”;
2.4. Manter o bem público em boas condições de higiene e limpeza, e os aparelhos e equipa-

mentos que compõem o Ginásio Poliesportivo de Santa Luzia em perfeito estado de conservação, 
tais como foram cedidos;

2.5. Responsabilizar-se por todos os serviços relativos ao controle de entrada e evacuação do 
espaço do evento;

2.6. Contratar e custear qualquer material técnico inexistente no bem público objeto do presente 
Termo de Autorização de Uso, responsabilizando-se pela guarda e conservação de tais materiais;

2.7. Devolver o imóvel ora autorizado ao uso, quando da rescisão do presente Termo, nas mes-
mas condições e estado em que o recebeu;

2.8. Nas dependências do Ginásio Poliesportivo de Santa Luzia é terminantemente proibida a 
venda e consumo de alimentos e/ou bebidas; e

2.9. Respeitar as disposições contidas na Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, na Legislação Federal, Estadual e Municipal, bem como a moral e bons costumes.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
3.1. O presente Termo Administrativo de Autorização de Uso por prazo determinado possui 

vigência de 04 (quatro) dias, sendo das 07h às 20h dos dias 02 e 03 de outubro de 2021 e das 7h às 
20h dos dias 09 e 10 de outubro de 2021; e

3.2. É facultado às partes, em qualquer ocasião, durante a vigência desta autorização, modificar 
o presente instrumento, ajustando-o às novas circunstâncias legais e fáticas mediante celebração de 
respectivo Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – DA CONTRAPRESTAÇÃO
4.1. O evento esportivo será realizado sem a cobrança de ingresso para o público.
CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
5.1. O presente Termo poderá ser rescindido, independentemente de interpelação judicial, em 

caso de superveniência de disposição legal que o torne material ou formalmente impraticável, ou, 
ainda, resolvido por consenso das partes, podendo ser denunciado por qualquer delas, com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias; e

5.2. Em caso de rescisão unilateral do presente Termo pela Administração Pública Municipal, 
autorizada a qualquer tempo, tendo em vista o caráter precário desta autorização, não caberá qual-
quer tipo de indenização ou valor de ressarcimento ao AUTORIZATÁRIO (A).

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. O AUTORIZANTE poderá fiscalizar o cumprimento das obrigações constantes deste Ter-

mo;
6.2. A presente autorização de uso NÃO transfere, de forma alguma, o domínio do bem público 

para o ora AUTORIZATÁRIO, ficando reservada ao Município/Autorizante a inteira defesa de seu 
bem, o que pode ser feito a qualquer momento;

6.3. O AUTORIZATÁRIO não poderá transferir ou emprestar o imóvel ou permitir utilização di-
versa, no todo ou em parte, sob pena da rescisão imediata do presente Termo de Autorização de Uso;

6.4. Fica expressamente proibida qualquer construção, alteração física ou benfeitoria no imóvel 
objeto deste Termo;

6.5. O AUTORIZATÁRIO se compromete a devolver o bem público cedido no mesmo estado 
em que recebeu, sob pena de responsabilização e reparação pelos danos que eventualmente forem 
causados ao imóvel; e

6.6. O AUTORIZANTE não se responsabiliza por objetos esquecidos ou deixados nas depen-
dências do Ginásio Poliesportivo de Santa Luzia.

CLÁUSULA SÉTIMA - FORO DE ELEIÇÃO
7.1. Fica eleito o foro de Santa Luzia para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente 

Termo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim ajustadas, firmam o presente Termo em 02 (duas) vias, de igual teor, na 

presença de duas testemunhas que também o subscrevem.

Município de Santa Luzia, 01 de outubro de 2021.

César Augusto Cunha Dias 
Secretário Municipal de Esportes

Autorizatário (A) 
Nome: Rangelson Rodrigues 

Cpf: XXX.517.316-XX

Resolução CMAS Nº 033/2021
Dispõe sobre a aprovação do CMAS/SL quanto a intenção do Executivo Municipal, através da 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, em implantar o “Passe Livre Atleta”, com pre-
visão de execução para o ano de 2022.

O Presidente do Conselho Municipal da Assistência Social do Município de Santa Luzia/ CMAS 
MG, no uso de suas atribuições, em atendimento a situação de emergência em conformidade com 
os decretos nº 3540 de 13/03/2020, nº 3.787 de 30/04/2021 e nº 3856 de 13/08/2021 que dispõem 
sobre medidas para enfrentamento ao COVID 19 e em acato a deliberação na plenária do CMAS, 
em reunião ocorrida, no dia 28 de Setembro de 2021.  RESOLVE:

Art. 1º- Aprovar a intenção demonstrada pelo executivo municipal em iniciar procedimentos 
para a implantação do “Passe Livre Atleta”, com previsão de execução em 2022, sendo a dotação 
orçamentária proveniente de recurso próprio.

Art. 2º - A proposta em fomento será articulada, a princípio, entre a Secretaria de Desenvolvi-
mento Social e Cidadania e a Secretaria Municipal de Esportes, visando beneficiar famílias e indiví-
duos em situação de vulnerabilidade social, objetivando apoiar no deslocamento à rede de esportes, 
através do transporte coletivo.

Art. 3º Os critérios e normativas serão elaborados, a posteriore, e serão colocados em pauta ao 
CMAS/SL para deliberação.

Art. 4º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
 
 

Santa Luzia, 01 de Outubro de 2021.
 
 
 

Maria Aparecida Rodrigues da Silva
Conselheiro Presidente do CMAS de Santa Luzia – MG  

(Gestão 2021/2023)



Poder Executivo
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RESOLUÇÃO Nº 034/2021
Dispõe sobre a retificação da Resolução CMAS 031/2021 que dispõe sobre ciência ao CMAS/

SL e o deferimento quanto a alteração dos membros nomeados através da Portaria nº 21.333 que 
“Instaura a comissão de fiscalização e erradicação do trabalho infantil e regularização do trabalho 
adolescente (PETI)”.

A Presidente do Conselho Municipal da Assistência Social do Município de Santa Luzia/ CMAS 
MG, no uso de suas atribuições, retifica a Resolução CMAS 031/2021.

 

Onde se lê:

Ana Clara Paiva Gabrich - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

Leia se:

Luciene Gonzaga Silva - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

Santa Luzia, 01 de Outubro de 2021

 

 

 

Maria Aparecida Rodrigues da Silva 
Conselheira Presidente do CMAS de Santa Luzia – MG  

(Gestão 2021/2023)

SECRETARIA MUNICIPAL  
DE DESENVOLVIMENTO  
URBANO E HABITAÇÃO

 ATO DE COMUNICAÇÃO – 017/2021
A Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no uso de suas atribuições 

legais, e:
CONSIDERANDO que as comunicações dos atos dos processos administrativos em âmbito 

municipal serão realizadas por meio idôneo, conforme parágrafo 3° do artigo 40 da Lei 4.055/2019;
CONSIDERANDO a admissibilidade de comunicação dos atos processuais por meio eletrônico, 

conforme artigo 75 da Lei 4.055/2019;
CONSIDERANDO a possibilidade de consulta do andamento processual por parte do interessa-

do através do site http://sistemas.santaluzia.mg.gov.br:8080/protocolo/#home;
CONSIDERANDO a determinação de comunicação por meio de publicação oficial para inte-

ressados que se encontrem em lugar ignorado ou inacessível, conforme parágrafo 4° do artigo 40 
da Lei 4.055/2019;

Convoca para a retirada do ofício para trazer as devidas correções:

ANO PROCESSO NOME
2021 10330 UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

LTDA
2021 8127 VIA SERRA CONFECÇÕES LTDA
2021 5709 CIA DE MAQUIAGEM XAVIER LTDA
2021 256 IGREJA BATISTA EVANGÉLICA
2020 14504 IGREJA BATISTA EVANGÉLICA
2021 1362 PAULO MATHEUS LEITE SILVA
2021 9519 CONCEIÇÃO APARECIDA DOS SANTOS SOUZA
2021 842 JEFFERSON ALVES ARAUJO
2020 14238 CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA
2021 11475 CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA
2021 11030 FABIO JUNIOR RODRIGUES
2020 10560 FABIO JUNIOR RODRIGUES
2020 14713 JAIRO LUCAS SILVA
2020 918 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FLORES LTDA
2016 13059 CLELIANE SENA COSTA RODRIGUES
2019 525 SBA TORRES BRASIL LTDA
2019 634 SBA TORRES BRASIL LTDA
2019 526 SBA TORRES BRASIL LTDA
2021 11771 JULIANA ALVES BRAZ
2021 13014 CEMITÉRIO PARQUE E CREMATÓRIO BELO VALE LTDA
2019 636 SBA TORRES BRASIL LTDA
2021 4685 RESOLUTION EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA
2021 9533 TARCÍSIO NERI SANTANA

CONSIDERANDO a aplicação subsidiária dos prazos processuais fixado pelo art. 25 da Lei 
Municipal 4.055/2019, caso o requerente intimado por este Ato de Comunicação não faça a retirada 

do ofício no prazo de 10 dias, resultará no indeferimento do processo.
 
 

Santa Luzia, 30 de Setembro de 2021.

Andréa Cláudia Vacchiano
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

 
ATO DE ARQUIVAMENTO – 057/2021

A Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no uso de suas atribuições 
legais, e;

CONSIDERANDO que a instrução dos processos em questão foi realizada por este órgão atra-
vés de ofício apresentado ao requerente, e que as devidas correções não foram protocoladas até o 
momento;

CONSIDERANDO a aplicação subsidiária dos prazos processuais fixado pelo art. 25 da Lei 
Municipal 4.055/2019, que é de 10 dias, comportando neste ínterim os prazos para atendimento das 
correções.

CONSIDERANDO que a Lei Municipal 4.055/2019 em seu Capítulo XI, versa sobre o dever da 
administração de decidir acerca dos processos sobre a sua competência, e que o processo deverá ser 
decidido em um prazo de até sessenta dias contados da sua instrução.

Determina o indeferimento e arquivamento do processo citado abaixo:

ANO PROCESSO NOME
2021 10308 ANDRESSA PAULA DA SILVA

 

 

Santa Luzia, 01/10/2021

 

 

 

Andrea Cláudia Vacchiano 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

QUEIMADA
APAGUE ESSA IDEIA!

•	 Não	realize	queima	de	folhas,	entulhos,	pastagens	e	vegetação 
• Não	jogue	pontas	de	cigarro	nas	estradas 
•	 Não	acenda	velas	próximo	a	vegetações	e	não	solte	balões	de	São	João 
•	 Faça	aceiros	e	mantenha	limpos	os	lotes	vagos	(informações	e	autoriza- 
	 ções	na	Secretaria	Municipal	de	Meio	Ambiente)

Em caso de incêndios e queimadas procure:

Corpo de Bombeiros: 193
Defesa Civil:	 199	/	3641-5215
Plantão 24horas: 99187-6329 
 
Onde denunciar:
Área Urbana Fiscalização	Ambiental	Municipal:	3641-5262 

	 	 Guarda	Civil	Municipal:	153

Área Rural	 Polícia	Ambiental:	3651-2535	/	3651-2531

TRABALHO E RESPEITO

PREFEITURA DE
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