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PORTARIA Nº 23.218, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022
 “Dispõe sobre a exoneração de servidor público em cargo de provimento efetivo”.

 O Prefeito do Município de Santa Luzia, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso 
VI do art. 71 da Lei Orgânica Municipal, e

 CONSIDERANDO o art. 113, da Lei nº 1.474/1991 e Lei nº 2.819/2008;

 CONSIDERANDO a vontade expressa do servidor;

 RESOLVE:

 Art. 1º - EXONERAR do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Secretaria, Débora Car-
pintar’s de Souza.

 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 
partir de 31 de outubro de 2022.

 

Santa Luzia, 08 de novembro de 2022.

 

 

 

Luiz Sergio Ferreira Costa 
Prefeito do Município de Santa Luzia

 

 

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP Nº 254/2022 – PE 074-2022. Objeto: Aquisição de materiais médico-hospitalares. Empre-
sa: JN Diagnóstica Ltda. Valor: R$555.580,00. Disponível em www.santaluzia.mg.gov.br

 

EXTRATOS DE CONTRATOS

CT Nº 167/2022 – PE 045-2022. Objeto: Prestação de serviços de materiais gráficos, confecção 
de faixas e banners. Valor: R$ 6.398,00. Contratada: Marcelo Simoni. Disponível em www.santa-
luzia.mg.gov.br

 

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

EDITAL Nº 104/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Objeto: Aquisição eventual e futura de 
materiais médico-hospitalares. O Pregoeiro Thiago Pereira de Carvalho ADJUDICA em 07/11/2022 
os itens 029 e 031 para a empresa Nevalli Artigos Medicos e Ortopedicos Ltda, no valor total de R$ 
23.592,0000; o item 002 à empresa Laboratorios B Braun S/A, no valor total de R$ 100.000,0000; 
os itens 004, 005, 006 e 007 à empresa Quattri Med Representacoes Ltda, no valor total de R$ 
61.110,0000; os itens 013, 014, 015, 023, 024 e 025 à empresa Linehosp Medical Comercio de Pro-
dutos Hospitalares Ltda, no valor total de R$ 12.506,0000; os itens 001 e 003 à empresa Samtronic 
Industria e Comercio Ltda, no valor total de R$ 319.500,0000. Os itens 008, 009, 010, 011, 012, 
016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 026, 027, 028, 030 e 032 restaram FRUSTRADOS. O Secretário 
Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, Thiago Henrique Ferreira, HOMOLOGA o pro-
cedimento em 07/11/2022 para seu efeito jurídico e legal.

 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2022 – Objeto: Aquisição de equipamento agrícola - Car-
reta de chapas, basculante hidráulica, capacidade de 5 toneladas, capacidade de volume 6 m³, roda-
do duplo com pneus e base para ensiladeira. Valor total: R$ 29.900,00. O Secretário Municipal de 
Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, Wagner Silva da Conceição RATIFICA o processo 
em 07/11/2022 para seu efeito jurídico e legal.

 

AVISO DE SUSPENSÃO

EDITAL Nº 110/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO-SRP. Objeto: Prestação de serviços de loca-
ção de veículos pesados. O Aviso de Suspensão encontra-se disponível nos sítios eletrônicos: www.
santaluzia.mg.gov.br e www.compras.gov.br

AUTO DE INFRAÇÃO
Nos termos e conformidade com os dispositivos e regulamentares vigentes, faz-se público, 

para conhecimento dos interessados que esta Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 
e Habitação, analisou e julgou o(s) recurso(s) abaixo especificado(s), proferindo a(s) seguinte(s) 
decisões(s).

 AUTO DE  
INFRAÇÃO RECURSO(S) RECORRENTE(S) DECISÃO

nº 00866 158/2022 Fábio Antônio Pereira INDEFERIDO

n° 00787 154/2022 Miriam Oliveira dos 
Santos  DEFERIDO

Observação: Das decisões da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, 
cabe recurso tempestivamente, dentro do prazo de 20 (vinte) dias contados do recebimento do AR 
ou da Publicação no Diário Oficial do Município, ao Conselho de Posturas de Santa Luzia.

 

08 de Novembro de 2022.

 

 

 

Andréa Cláudia Vacchiano 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

TERMO DE EMBARGO
Nos termos e conformidade com os dispositivos e regulamentares vigentes, faz-se público, 

para conhecimento dos interessados que esta Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 
e Habitação, analisou e julgou o(s) recurso(s) abaixo especificado(s), proferindo a(s) seguinte(s) 
decisões(s).

 TERMO  
DE EMBARGO  RECURSO(S) RECORRENTE   DECISÃO

nº 102/2022 155/2022 Maria Janildes Rosa 
Barroso INDEFERIDO

nº 195/2022 156/2022 Camila Regiane da 
Silva INDEFERIDO

Observação: Das decisões da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, 
cabe recurso tempestivamente, dentro do prazo de 20 (vinte) dias contados do recebimento do AR 
ou da Publicação no Diário Oficial do Município, ao Conselho de Posturas de Santa Luzia.

 

 

08 de Novembro de 2022.

 

 

Andréa Cláudia Vacchiano 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 003/2022, de 08 de novembro de 2022.
Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos necessários para a análise e encaminhamento 

das solicitações de realinhamento de preços decorrente de acréscimos ou decréscimos extraordiná-
rios nos preços de mercado de insumos e/ou de itens de contratos administrativos nos âmbitos da 
Secretaria Municipal de Obras.

CONSIDERANDO a possibilidade, em decorrência de eventos imprevisíveis, ou previsíveis de 
consequências incalculáveis, casos de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, de variações 
anormais nos custos dos insumos e/ou dos itens de planilha dos contratos administrativos;

CONSIDERANDO que essas variações nos custos, se ocorridas após a apresentação das pro-
postas comerciais que deram origem aos contratos administrativos e configurarem álea econômica 
extraordinária e extracontratual, podem, em certas circunstâncias, trazer considerável impacto aos 
referidos contratos;

CONSIDERANDO o teor dos Acórdãos do Tribunal de Contas da União nos 464/2000 – Ple-
nário, 1.563/2004 – Plenário, 7/2007 – 1ª Câmara, 1.180/2007 – 2ª Câmara, 2.408/2009 – Ple-
nário, 2.861/2009 – Plenário, 1.800/2010 – Plenário, 926/2011 – Plenário, 2.933/2011 – Plená-
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rio, 3.289/2011 – Plenário, 3.495/2012 – Plenário, 1.466/2013 – Plenário, 2.622/2013 – Plenário, 
2.795/2013 – Plenário, 1.805/2014 – Plenário, 1.085/2015 – Plenário, 1.604/2015 – Plenário, 
7.249/2016 – 2ª Câmara, 1.431/2017 – Plenário, 1.884/2017 – Plenário, e 4.072/2020 – Plenário;

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e 
critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados 
e executados com recursos dos orçamentos da União;

Resolve:

Art. 1º Para os fins desta Instrução Normativa consideram-se os seguintes termos e definições:

I – BDI (Benefício e Despesas Indiretas): taxa correspondente às despesas indiretas, aos impac-
tos incidentes sobre o preço de venda e à remuneração do construtor, que é aplicada sobre todos os 
custos diretos de um empreendimento (serviços compostos de materiais, mão de obra, e equipamen-
tos) para se obter o preço final de venda;

II – Composição de Preço Unitário (CPU): relação dos insumos utilizados na execução de cada 
serviço específico, com respectivas quantidades, custos diretos, BDI e remuneração, podendo estar 
relacionados a uma produtividade específica;

III – Cronograma físico-financeiro: representação gráfica do desenvolvimento dos serviços a 
serem executados ao longo do tempo de duração da obra, demonstrando, em cada período, o percen-
tual de avanço físico a ser executado e o respectivo valor financeiro envolvido;

IV – Custos diretos: são os custos envolvidos diretamente na execução de um determinado ser-
viço, que podem ser devidamente identificados, apropriados, quantificados e mensurados de forma 
direta e objetiva nas planilhas orçamentárias;

V – Custo unitário: é o custo de um determinado serviço por unidade de medida, obtido de for-
ma direta através de pesquisa de mercado, ou por meio de composição de custo unitário contendo 
todos os insumos com seus respectivos consumos ou produtividades envolvidas na execução de um 
serviço. Os componentes de cada serviço compreendem os insumos de mão de obra, de materiais, 
de equipamentos e de serviços obtidos através de pesquisa de mercado;

VI – Insumos: são os elementos que entram no processo de produção dos serviços que compõem 
a planilha orçamentária. Podem ser materiais de construção ou combustíveis necessários para os 
serviços;

VII – Preço unitário: é o custo unitário acrescido das despesas indiretas (BDI) e da remuneração;

VIII – Tabelas ou Preços de referência de preços: são fontes oficiais para pesquisa de preços de 
serviços e insumos;

IX – Curva ABC de serviços: Para definições dessa Instrução Normativa, A Curva ABC é um 
método de classificação de informações para que se separem os serviços em ordem decrescente de 
valor total.

• 1º A Curva A representa os serviços presentes até 80% do valor global do contrato, incluin-
do seus aditivos;

• 2º A Curva B representa os serviços presentes entre 80 e 95 % do valor global do contrato, 
incluindo seus aditivos;

• 3º A Curva C representa os serviços presentes entre 95 e 100 % do valor global do contra-
to, incluindo seus aditivos;

Art. 2º A análise técnica do pedido de reequilíbrio contratual somente será feita quando o valor 
dos insumos representativos no contrato superarem um aumento superior a 70% da taxa de Lucro 
do BDI, e o aumento dos preços em todo o contrato tiver superado o valor previsto no item risco 
do BDI.

            Art. 3º Na hipótese de sobrevirem acréscimos ou decréscimos nos preços de mercado de 
insumos e/ou de itens em contratos administrativos de obras e serviços de engenharia no âmbito da 
secretaria relacionada nesta Instrução Normativa que configurem álea econômica extraordinária e 
extracontratual, a Contratada poderá solicitar, com espeque no disposto no art. 65, II, alínea “d” da 
Lei nº 8.666/1993, o aditamento do contrato para realinhar os preços de tais insumos, em caso de 
mero fornecimento, ou dos serviços que tenham em suas composições de custos tais insumos, de 
modo a restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado 
e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, do serviço ou da obra, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato.

• 1º O reequilíbrio somente será analisado caso a empresa esteja com o cronograma de obras 
em dia ou o fiscal ateste que os atrasos das obras foram decorrentes de fatores cuja responsabilidade 
não possa ser imputada à empresa.

• 2º Configurará álea econômica e extracontratual para efeito da análise de possível dese-
quilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor da Contratada ou da Administração quando 
a variação dos custos dos insumos, em uma análise global, superarem a Taxa de Risco adotada na 
composição do BDI.

• 3º Entende-se que caso o valor do desequilíbrio global do contrato seja superior ao risco, 
mas de forma global inferior a 70% da taxa de lucro do BDI, o pedido só deverá ser feito no ultimo 
período de medição da obra.

• 4º Na análise técnica serão aplicados todos os descontos ofertados pela Contratada durante 
a fase da Licitação para os novos preços de mercado. A preocupação é o reequilíbrio do contrato.

• 5º A documentação a ser analisada pelo Fiscal do Contrato e pelo Orçamentista deve bus-
car sempre cumprir dois quesitos, sendo eles: o preço do insumo na data base da planilha licitada e 
o preço do insumo na data da execução do serviço.

• 6º Os responsáveis pela análise documental podem solicitar documentos complementares 
que julgarem necessários para a análise do pedido de reequilíbrio contratual, visando sempre à su-
premacia do interesse público sobre o particular.

• 7º Cabe a Contratada a comprovação dos preços dos insumos na data do desequilíbrio, por 
meio da busca das planilhas de referências utilizadas na fase da licitação.

• 8º Caso houver algum erro de qualquer natureza nas planilhas, esse serviço inicialmente 
não será reequilibrado enquanto este erro não for sanado.

Art. 4º Das fases de execução da Planilha

• 1º O pedido de reequilíbrio contratual será dividido em quatro etapas: Curva ABC dos 
serviços contratados no momento do pedido, Análise das Composições Unitárias de Preços, Análise 
do LOR (Lucro Operacional Referencial) e Tabela Resumo.

• 2º A empresa deverá realizar a Curva ABC consolidada dos serviços contratados até o 
momento do pedido. Poderão ser reequilibrados somente os serviços presentes na Curva A e B.

• 3º Análise das Composições de Preços: Nesta etapa a empresa deverá expor as Compo-

sições Analíticas de Preços Unitárias. Ressalta-se que a CONTRATADA deverá observar os casos 
abaixo:

1° caso – Contratos celebrados sem a apresentação de composições analíticas durante o processo 
licitatório: a empresa deverá elaborar suas composições considerando as composições de referência 
da planilha orçamentária sintética da licitação, sendo vedada a alteração de coeficientes, a exclusão 
e a inclusão de insumos diferentes daqueles originalmente considerados nestas, devendo o desconto 
ser aplicado sobre o custo unitário do serviço.

2º caso – Contratos celebrados com a apresentação de composições analíticas durante o proces-
so licitatório: neste caso, as composições apresentadas à época do certame deverão ser seguidas, 
sendo utilizados os mesmos coeficientes e insumos originalmente apresentados, sendo vedada sua 
modificação.

• 4º Após apresentar as Composições, a empresa deverá avaliar o preço do insumo na data 
base da planilha licitada e atualizar com o preço do insumo em sua época de utilização na obra. 
Para cada insumo deverá ser apresentado o seu valor utilizando a referência de seu preço no mesmo 
parâmetro utilizado na licitação (SINAPI, SICRO, SUDECAP, SETOP, etc), na mesma data base da 
licitação e de utilização em obra. Só será aceito Nota Fiscal, caso a época da Licitação tenha sido 
utilizadas cotações para compor o orçamento do serviço;

• 5º Análise do LOR: Passada a análise do parágrafo anterior será verificado de forma uni-
tária quais insumos consumiram 70% (setenta por cento) do Lucro Operacional Referencial (LOR) 
adotado na composição do BDI para a execução do serviço em questão. Nesta etapa analisará tam-
bém se o aumento dos preços em todo o contrato superou o valor previsto no item risco do BDI e 
analisará também se o desequilíbrio é superior ou inferior ao 70% do LOR, tendo em vista o escrito 
no § 3º do Art. 3º desta IN.

Art. 5º Das fases de análise técnica da Fiscalização

• 1º É de responsabilidade do Fiscal da Obra, a conferência da data em que o serviço foi 
executado conforme RDO.

• 2º Cabe ao Fiscal o ateste e aceitação das notas Fiscais apresentadas pela empresa, no caso 
de à época da licitação ter sido utilizada a metodologia de cotação para a composição dos serviços.

• 3º Compete ao Fiscal à elaboração de Relatório Técnico aprovando a solicitação de ree-
quilíbrio.

• 4º Após aprovado o reequilíbrio dos insumos, caso exista no mesmo contrato o mesmo 
insumo sendo utilizados em outras etapas da obra, os mesmos podem ser reequilibrados, sendo que 
o fiscal deverá verificar em cada medição se a situação geradora do reequilíbrio permanece a mesma.

• 5º Cabe à empresa, após a aprovação do reequilíbrio contratual, nos casos em que tiverem 
sido reequilibrados os serviços que ainda não foram executados, a apresentação de memória de cál-
culo do reequilíbrio contratual que contenha a composição aberta dos serviços reequilibrados ainda 
não executados na época do reequilíbrio e a composição aberta contendo os serviços executados 
pela empresa, em que se considere a apresentação dos preços dos mesmos insumos atualizados pelas 
mesmas referências para fins de comprovação de que a situação do desequilíbrio ora apontado ainda 
permanece.

• 6º Na hipótese descrita no parágrafo anterior se o preço do serviço tiver se mantido o 
mesmo do apontado na aprovação do reequilíbrio, o fiscal deverá proceder a aprovação da medição 
do reequilíbrio para aquele serviço.

• 7º Na hipótese descrita no parágrafo 5º em que o serviço tenha, na época de sua execução, 
diminuído de preço, em razão da diminuição do valor dos insumos, o fiscal deverá aprovar apenas 
o valor do serviço com o novo valor, não podendo a empresa se valer de qualquer tentativa de obter 
como direito a situação de ter aprovado um valor e medido um valor inferior.

• 8º Na hipótese descrita no parágrafo 5º, caso o valor do serviço tenha aumentado, em sua 
época de execução, comprovado por apresentação da memória de cálculo da medição do reequilíbrio 
o fiscal deverá proceder a aprovação da medição limitada ao valor ora aprovado no reequilíbrio, não 
podendo o fiscal transferir saldos de outros serviços para o serviço que teve acréscimo de preço. Em 
que se pesem os direitos e obrigações, a empresa poderá pleitear o valor da diferença entre o serviço 
que teve o seu aumento de valor e o valor do serviço ora aprovado no reequilíbrio, considerando os 
mesmos princípios desta IN.

• 9º A medição do reequilíbrio deverá ser feita em planilha separada da medição de reajuste 
ou de medição principal da obra.

• 10º O fiscal poderá, se julgar necessário, incluir ou excluir campos da planilha de referên-
cia do reequilíbrio publicada junto com esta IN para melhor atendimento a situação do contrato qual 
fiscaliza.

• 11º Para o reequilíbrio do saldo contratual, a empresa deverá utilizar a composição mais 
recente nas referências na data da entrega para análise prévia ao fiscal. Portanto, para o saldo contra-
tual, fica o fiscal responsável por observar se as referências entregues durante a análise prévia são as 
mais atuais. Nesse sentido, continua o setor de orçamento, sendo responsável pela conferência dos 
preços.

Art. 6º Das fases de análise técnica do Setor de Orçamento

• 1º Cabe ao Setor de Orçamento verificar se os preços e as composições apresentadas estão 
compatíveis com a referência à época que o serviço foi licitado e executado.

• 2º Compete ao Setor de Orçamento à elaboração de Relatório Técnico aprovando ou re-
provando a solicitação de reequilíbrio.

Art. 7º A apuração do reequilíbrio para cada serviço considerará os reajustes já ofertados para 
aqueles serviços bem como reequilíbrios anteriores e o desconto dado na fase da licitação.

Art. 8º Para os serviços que tenham composições de referência descontinuadas e que tenham 
sido utilizadas na contratação inicial em face do órgão de referência não mais atualiza-las, deverá 
a empresa utilizar a mesma variação de preço dos insumos presente em composições similares ao 
serviço que deseja reequilibrar, observando as datas de referência.

Art. 9º DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA VERIFICAÇÃO E ANÁLISE JURÍDICA, 
COM VISTAS AO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO:

• Documentos aprovados nas Etapas de Análises Técnicas da Fiscalização e do Setor de 
Orçamento;

• Ofício do pedido de aditivo de reequilíbrio com justificativas técnicas e planilha de aditivo 
já com as composições analíticas reequilibradas.

• Ofício de pedido de reequilíbrio;

• Cronograma físico-financeiro (verificado pelo fiscal);

• ART/RRT do responsável técnico pela elaboração do pedido de reequilíbrio.
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• Justificativa do Fiscal do Contrato e do Orçamentista responsável para a aprovação do 

pedido de reequilíbrio junto ao Município.

 

• 8º A Procuradoria do Município poderá solicitar documentos complementares para que a 
análise seja prosseguida conforme seus entendimentos legais.

Art. 10º JUSTIFICATIVA PARA A SOLICITAÇÃO DE REEQUILIBRIO

• 1º A Requerente deverá fazer constar de seu pedido as razões ensejadoras do pleito, de-
monstrando quais itens da planilha orçamentária estão economicamente defasados e que estão oca-
sionando o desequilíbrio do contrato. Para fins de comprovação da ocorrência de desequilíbrio da 
equação econômico-financeira firmada, não serão aceitas justificativas genéricas, cabendo à Contra-
tada a responsabilidade pela demonstração de quais eventos concorreram para a variação extraordi-
nária dos valores inicialmente pactuados.

• 2º A justificativa para o pedido de reequilíbrio deve ter como embasamento o disposto no 
art. 65, II, d da Lei 8.666/93 que estabelece que os motivos ensejadores do desequilíbrio contratual 
sejam sempre fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas de conseqüências incalculáveis.

• 3º Na carta de justificativa para solicitação de reequilíbrio, é necessário conter, além das 
comprovações acima mencionadas, 3 (três) “capítulos de estudo”, sendo:

• Apresentar a variação dos principais índices de mercado aplicáveis ao seu contrato;

• Apresentar, se houver, análises macro-econômicas que embasem a solicitação de reequilí-
brio

• Apresentar justificativas diversas que possibilitem o entendimento das motivações do de-
sequilíbrio contratual, visando a comprovar a álea extraordinária, fato príncipe, entre outros.

• 4º Os documentos modelo serão disponibilizados pela Fiscalização em formato editável, 
bem como serão disponibilizados no site do Município.

Art. 11º JUSTIFICATIVA PARA A SOLICITAÇÃO DE REEQUILIBRIO

Os documentos e memoriais de cálculo relacionados ao reequilíbrio contratual seguirão os mes-
mos ritos dos demais aditivos junto ao Município, sendo o apostilamento realizado junto ao Setor de 
Contratos e o Parecer Jurídico da aprovação do reequilíbrio realizado junto à Procuradoria Jurídica 
deste município.

Art. 12º Revogam-se a instrução normativa nº01/2022 da Secretaria Municipal de Obras, de 06 
de setembro de 2022; a Instrução Normativa Conjunta nº001, de 24 de junho de 2022 e a Instrução 
Normativa n° 002/2022, de 09 de setembro de 2022.

 A presente instrução entra em vigor na data da publicação.

Bruno Márcio Moreira Almeida 
Secretário Municipal de Obras

Planilha para download:

https://www.santaluzia.mg.gov.br/dom/wp-content/uploads/2022/11/PLANILHA.xlsx

https://www.santaluzia.mg.gov.br/dom/?attachment_id=16268

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE, AGRICUL-

TURA E ABASTECIMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
Nos termos e em conformidade com os dispositivos legais e regulamentares vigentes, faz-se 

público, para conhecimento dos interessados, que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agri-
cultura e Abastecimento analisou e julgou o Auto de Infração abaixo especificado, proferindo a 
seguinte decisão:

AUTO  
DE INFRAÇÃO

INFRAÇÃO AM-
BIENTAL AUTUADO DECISÃO DE 1ª 

INSTÂNCIA

Auto de Advertência 
Nº 001/2022

Poda de indivíduo ar-
bóreo sem autorização 

do órgão ambiental 
competente.

Sérgio Campos Souza Autuação Procedente

Auto de Infração Nº 
127/2021

Descumprimento das 
condicionantes 01 
e 02 da Licença de 
Operação Corretiva 
(LOC) nº 29/2016.

Sky Serviços de Ban-
da Larga Ltda Autuação Procedente

Auto de Infração Nº 
128/2021

Descumprimento das 
condicionantes 01 
e 02 da Licença de 
Operação Corretiva 
(LOC) nº 30/2016.

Sky Serviços de Ban-
da Larga Ltda Autuação Procedente

Auto de Infração Nº 
048/2022

Exercer atividade 
sem a devida licença 

ambiental.

Sky Serviços de Ban-
da Larga Ltda Autuação Procedente

 

Observação: Da decisão de 1ª instância, cabe recurso ao Conselho Municipal de Meio Ambiente 
– CODEMA, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da juntada do AR nos autos do processo admi-
nistrativo, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 17 da Deliberação Normativa nº 01, de 08 de 
novembro de 2017, do CODEMA.

Santa Luzia, 08 de novembro de 2022.

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

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE 
DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO

CONTROLADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO

CGM/ SANTA LUZIA -   RETIFICAÇÃO DO BOLETIM INFORMATIVO  
Nov/ 2022  - N° 007

BOLETIM INFORMATIVO. 07. Capacitação Fiscalização e Gestão  
de Contratos. exercício 2022 Retificado

https://www.santaluzia.mg.gov.br/dom/wp-content/uploads/2022/11/BOLETIM-INFORMATIVO.-
07.-Capacitacao-Fiscalizacao-e-Gestao-de-Contratos.-exercicio-2022-Retificado.pdf

https://www.santaluzia.mg.gov.br/dom/wp-content/uploads/2022/11/BOLETIM-INFORMATIVO.-07.-Capacitacao-Fiscalizacao-e-Gestao-de-Contratos.-exercicio-2022-Retificado.pdf
https://www.santaluzia.mg.gov.br/dom/wp-content/uploads/2022/11/BOLETIM-INFORMATIVO.-07.-Capacitacao-Fiscalizacao-e-Gestao-de-Contratos.-exercicio-2022-Retificado.pdf
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SANTA LUZIA

CURSO DE CAPACITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS

PROGRAMA-SE ALTERAÇÃO DAS DATAS

Exercício 2022 - Santa Luzia/MG

 A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribui-
ções legais, previstas nos arts. 31, 70 e 74, IV, §  1° da Constituição Federal/1988, arts. 76 e 80 da 
Lei 4320/1964, arts. 73, § 1°, 74 e 81 da Constituição do Estado de Minas Gerais, arts. 63 e seguintes 
da Lei Complementar Estadual n° 33/1994, art. 58 da Lei Orgânica Municipal de Santa Luzia /MG, 
art. 33 da Lei Complementar 3.123/2010, art. 2° da Lei 4057/2019, informa;

Estão abertas as inscrições para o “II Curso de Capacitação de Fiscalização e Gestão de Contra-
tos’’, ministrada pela Controladora Geral do Município, direcionada aos servidores nomeados para 
desempenharem a função de fiscais e gestores de contratos das Secretarias Municipais.

 O curso de capacitação ocorrerá nos dias 06, 07, 08 e 09 de Dezembro, no Auditório da Secre-
tária da Educação e será dividido em dois blocos: o primeiro bloco ocorrerá no horário de 9h às 12h, 
o segundo bloco de 14h às 16h30.

A Controladora Geral disponibilizará aos participantes do curso de capacitação, material di-
dático de apoio e exercícios práticos contendo as orientações sobre os principais procedimentos 
inerentes à fiscalização de contratos administrativos.

Segue o calendário das turmas, dividida por Secretarias.

DATA HORÁRIO SECRETARIAS

 06/12 9h às 12h 
14h às 16:30h

 Desenvolvimento Social 
Meio Ambiente 

Finanças 
Cultura 

Desenvolvimento Econômico 
Desenvolvimento Urbano

 07/12 9h às 12h 
14h às 16:30h Obras 

 8/12  9h às 12h 
14h às 16:30h  Saúde

 09/12 9h às 12h 
14h às 16:30h

 Educação 
PGM 

Governo 
CGM 

Segurança 
Esporte

 

Inscreva-se pelo link:

https://www.sympla.com.br/ii-curso-de-capacitacao-de-fiscalizacao-e-gestao-de-contratos__1771621

NÃO FIQUE DE FORA!

Será emitido Certificação aos participantes, que será entregue no dia 16 de Dezembro de 2022, 
data em que será realizado o ‘’IV Seminário do Dia Municipal de Combate à Corrupção e Fomento 
a Transparência’’ . com a participação de diversas autoridades.

Santa Luzia/MG, 08 de Novembro de 2022

Controladora Geral do Município

GABINETE 
DO PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR Nº 4.508, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022
 Autoriza o Município de Santa Luzia, em observância a autonomia administrativa e financeira 

dos Poderes, a adquirir mediante compra área imobiliária a ser destinada como a sede da Câmara 
Municipal.

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

 Art. 1º  Fica o Município de Santa Luzia, em observância a autonomia administrativa e finan-
ceira dos Poderes, autorizado a adquirir mediante compra área imobiliária a ser destinada como a 
sede da Câmara Municipal, desde que atendidos todos os requisitos da Lei Civil e do Regime Jurí-
dico-Administrativo.

§ 1°  A área de que trata o caput é representada pelo conjunto de lotes 9 a 16, localizada na Qua-
dra 37, no Bairro Novo Centro, no Município de Santa Luzia/MG, devidamente registrada perante o 
Cartório de Registro de Imóveis, com área total de 3.074,50 m2 (três mil e setenta e quatro metros 
quadrados vírgula cinquenta centímetros quadrados), conforme identificação a seguir discriminada:

I - Lote de terreno 9, Quadra 37, localizado no Bairro Novo Centro, no Município de Santa 
Luzia/MG, com área de 554,50 m2 (quinhentos e cinquenta e quatro metros quadrados vírgula cin-
quenta centímetros quadrados), com a matrícula sob o n° 33.662, Livro 02, CRI/Santa Luzia;

II - Lote de terreno 10, Quadra 37, localizado no Bairro Novo Centro, no Município de Santa 
Luzia/MG, com área de 360,00 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados) com a matrícula sob o 
n° 33.663, Livro 02, CRI/Santa Luzia;

III - Lote de terreno 11, Quadra 37, localizado no Bairro Novo Centro, no Município de Santa 

Luzia/MG, com área de 360,00 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados) com a matrícula sob o 
n° 33.664, Livro 02, CRI/Santa Luzia;

IV - Lote de terreno 12, Quadra 37, localizado no Bairro Novo Centro, no Município de Santa 
Luzia/MG, com área de 360,00 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados) com a matrícula sob o 
n° 33.665, Livro 02, CRI/Santa Luzia;

V - Lote de terreno 13, Quadra 37, localizado no Bairro Novo Centro, no Município de Santa 
Luzia/MG, com área de 360,00 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados) com a matrícula sob o 
n° 33.666, Livro 02, CRI/Santa Luzia;

VI - Lote de terreno 14, Quadra 37, localizado no Bairro Novo Centro, no Município de Santa 
Luzia/MG, com área de 360,00 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados) com a matrícula sob o 
n° 33.667, Livro 02, CRI/Santa Luzia;

VII - Lote de terreno 15, Quadra 37, localizado no Bairro Novo Centro, no Município de Santa 
Luzia/MG, com área de 360,00 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados) com a matrícula sob o 
n° 33.668, Livro 02, CRI/Santa Luzia; e

VIII - Lote de terreno 16, Quadra 37, localizado no Bairro Novo Centro, no Município de Santa 
Luzia/MG, com área de 360,00 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados) com a matrícula sob o 
n° 33.669, Livro 02, CRI/Santa Luzia.

§ 2°  Constituem-se como parte integrante do Anexo I as certidões de registro de imóveis e as 
certidões de ônus reais dos lotes de que tratam os incisos I a VIII do § 1° do art. 1°.

§ 3°  A autorização para aquisição da área imobiliária de que trata esta Lei Complementar dar-se-
-á em virtude da necessidade da Casa Legislativa ter a estrutura física condizente, com o quantitativo 
dos seus membros e seus servidores, e prestar os respectivos serviços públicos de forma adequada, 
com a qualidade necessária.

 Art. 2°  Toda compra de imóveis, no âmbito do Poder Público, está a depender de prévia lici-
tação, salvo nas excepcionais hipóteses de dispensa ou inexigibilidade, previstas nos arts. 17, 24 e 
25 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ou de acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 
01 de abril de 2021.

§ 1°  O procedimento de que trata o caput será realizado pelo Poder Legislativo, por meio da 
Câmara Municipal.

§ 2°  O Controle Interno do Poder Legislativo deverá acompanhar e fiscalizar a execução de 
eventual obra e os atos do ordenador de despesas, em consonância com o determinado na Lei nº 
4.218, de 08 de janeiro de 2021.

 Art. 3°  Para a aquisição da área imobiliária fica o adquirente autorizado a pagar ao vendedor 
a importância de R$ 2.815.473,38 (dois milhões oitocentos e quinze mil e quatrocentos e setenta e 
três reais e trinta e oito centavos), conforme Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica e a Tabela 
Descritiva dos Lotes, os quais são parte integrante do Anexo II desta Lei Complementar.

§ 1°  Para viabilizar o exercício de suas atribuições, com a autonomia financeira que lhe é con-
ferida, os recursos públicos municipais de que trata o caput são oriundos do orçamento do Poder 
Legislativo, discriminados conforme dotação orçamentária a seguir:

 01.001.03 Tesouraria da Câmara Municipal

01.031.0090.1.001 Construção e/ou recuperação e ampliação do Prédio da CM

4490.61.00 Aquisição de Imóveis        fc 040

§ 2°  Os recursos de que trata este artigo devem observar o limite constitucional estabelecido no 
art. 29-A da Constituição Federal, de 1988.

§ 3°  Constitui-se ainda como parte integrante do Anexo II a Declaração de Compatibilidade de 
Preços da Comissão Permanente de Avaliação e Conferência do Patrimônio.

 Art. 4°  A aquisição da área imobiliária de que trata esta Lei Complementar deve ser formalizada 
por escritura pública, realizando-se, posteriormente, a devida transcrição no Cartório de Registro de 
Imóveis.

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

 

Santa Luzia, 08 de novembro de 2022.

 

 

Luiz Sérgio Ferreira Costa 
Prefeito do Município de Santa Luzia

ANEXO I 
(a que se refere o § 2° do art. 1°)

     

Luiz Sérgio Ferreira Costa 
Prefeito do Município de Santa Luzia

 

ANEXO II

(a que se refere o caput e § 3° do art. 3°)

    

Luiz Sérgio Ferreira Costa 
Prefeito do Município de Santa Luzia

 

Link de acesso ao Anexo I: 

https://drive.santaluzia.mg.gov.br/owncloud/index.php/s/7Vf8tPVdmA4Q7W4

Link de acesso ao Anexo II:   

https://drive.santaluzia.mg.gov.br/owncloud/index.php/s/u604S42XAGW0J6x

https://www.sympla.com.br/ii-curso-de-capacitacao-de-fiscalizacao-e-gestao-de-contratos__1771621
https://drive.santaluzia.mg.gov.br/owncloud/index.php/s/7Vf8tPVdmA4Q7W4 
https://drive.santaluzia.mg.gov.br/owncloud/index.php/s/u604S42XAGW0J6x 
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SANTA LUZIA
LEI COMPLEMENTAR Nº 4.509, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022

 Revoga dispositivos da Lei Complementar 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 Pú-
blicas Municipais”.

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

 Art. 1º  Ficam revogados os §§ 1º e 2º do art. 15 da Lei Complementar nº 1.474, de 10 de de-
zembro de 1991.

 Art. 2º  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

 

Santa Luzia, 08 de novembro de 2022.

 

 

Luiz Sérgio Ferreira Costa 
Prefeito do Município de Santa Luzia
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