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SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
ARP Nº 286/2022 – PE 077-2022. Objeto: Aquisição de equipamentos de segurança individual- EPI. 

Empresa: Total Proteção e Serviços Ltda. Valor: R$ 149,00. Disponível em www.santaluzia.mg.gov.br

 

ARP Nº 268/2022 – PE 092-2022. Objeto: Premiação esportiva e cultural. Empresa: Merito 
Brindes e Premiações Ltda. Valor: R$53.658,00. Disponível em www.santaluzia.mg.gov.br

 

ARP Nº 269/2022 – PE 092-2022. Objeto: Premiação esportiva e cultural. Empresa: Premium 
Artigos Personalizados Ltda. Valor: R$1.132.700,00. Disponível em www.santaluzia.mg.gov.br

 

ARP Nº 282/2022 – PE 077-2022. Objeto: Aquisição de equipamentos de segurança individual- 
EPI. Empresa:  Liceri Comercio de Produtos em Geral Ltda. Valor: R$ 359,80. Disponível em www.
santaluzia.mg.gov.br

 

ARP Nº 281/2022 – PE 077-2022. Objeto: Aquisição de equipamentos de segurança indivi-
dual- EPI. Empresa: GHC Uniformes Profissionais Ltda. Valor: R$ 17.402,48 Disponível em www.
santaluzia.mg.gov.br

 

ARP Nº 265/2022 – PE 092-2022. Objeto: Premiação esportiva e cultural. Empresa: Acarte Co-
mercio e Serviços de Impressão Eireli. Valor: R$10.000,00. Disponível em www.santaluzia.mg.gov.
br

 

ARP Nº 271/2022 – PE 104-2022. Objeto: Materiais médico-hospitalares. Empresa: Laborató-
rios B Braun SA. Valor: R$100.000,00. Disponível em www.santaluzia.mg.gov.br

 

AVISO DE SUSPENSÃO
EDITAL DE LEILÃO Nº 002/2022 . Objeto: Desalienação de bens móveis servíveis e inserví-

veis. O Edital encontra-se SUSPENSO para adequações. O Aviso de Suspensão encontra-se dispo-
nível em: https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/index.php/leilao-publico-no-02-2022/

 

EXTRATO DE CONTRATO
CT Nº 166/2022 – PE 045-2022. Objeto: Prestação de serviços de materiais gráficos, confecção 

de faixas e banners. Valor: R$ 132.170,50. Contratada: RB Gráfica Digital Eireli. Disponível em 
www.santaluzia.mg.gov.br

 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0 41/2022 – Objeto: Contratação de Consórcio CISREC para 

realização de exames laboratoriais de análise clínica. Valor total: R$ 5.481.121,89. A Secretária 
Municipal de Saúde, Nádia Cristina Dias Duarte Tomé, RATIFICA o processo em 11/11/2022 para 
seu efeito jurídico e legal.

 PORTARIA Nº 23.220, DE 11 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. 12, item II da Lei nº 1.474/1991;

 CONSIDERANDO o comunicado de Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição, cons-
tante no ofício IMPAS nº 185/2022;

 RESOLVE:

 Art. 1º - EXONERAR do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Secretaria, Maria do 
Carmo da Cruz.

 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 
partir de 10 de novembro de 2022.

 

Santa Luzia, 11 de novembro de 2022.

 Luiz Sergio Ferreira Costa 
Prefeito do Município de Santa Luzia

PORTARIA Nº 23.221, DE 11 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. 12, item II da Lei nº 1.474/1991;

 CONSIDERANDO o comunicado de Aposentadoria por Invalidez, constante no ofício IMPAS 
nº 186/2022;

 RESOLVE:

 Art. 1º - EXONERAR do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Educacionais, 
Débora Carla Monteiro Rocha.

 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 
partir de 10 de novembro de 2022.

 

Santa Luzia, 11 de novembro de 2022.

 

  

 

 Luiz Sergio Ferreira Costa 
Prefeito do Município de Santa Luzia

 

 

PORTARIA Nº 23.222, DE 16 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 Serviço Educacional, 
Lidyana Mirele Carvalho Silva.

 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 
partir de 10 de novembro de 2022.

 

Santa Luzia, 16 de novembro de 2022.

 

 

  

 Luiz Sergio Ferreira Costa 
Prefeito do 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 LUCIA MARIA DA SILVA MUNDINHO.
 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 CONTRATAN-
TE, neste ato representado pelo Secretário Municipal Interino de Educação, Sr. OCIMAR CARMO 
DA SILVA, portador do RG nº M-3XXX263 e do CPF nº 563XXXX76-49, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 4º do Decreto Municipal nº 3.073/2015, e do outro lado Sr (a). LUCIA MA-
RIA DA SILVA MUNDINHO portador (a) do RG. nº MGXXX3840, inscrito (a) no CPF sob o nº 
091XXX686, 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 12/08/2019, entre o Contratante e o Contratado, fica 

rescindido em 11    de  novembro  de  2022.
 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, 16    de  novembro  de  2022.
 

Ocimar Carmo da Silva 
Secretário Municipal de Educação 

Município de Santa Luzia
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SANTA LUZIA

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO
Decisão 1ª Instância

Processo Infração Sanitária* Data da Autuação
N° 120/DVS/2022 IV, V e VII 26/09/2022

(*) De acordo com os incisos do artigo n° 99 da Lei Estadual n°13.317/1999 (Código de Saúde 
do Estado de Minas Gerais)

Nome Fantasia Boi do Dia
Razão Social Comercial de alimentos São Bene Ltda
CNPJ 11757004000135 CNES -

Endereço Av. Brasília nº 
2377 São Benedito CEP 33170000

 Trata-se de Processo Administrativo Sanitário em razão da lavratura do Auto de Infração Sani-
tária nº AD 076/2022 por autoridade sanitária da Coordenadoria de Vigilância Sanitária Municipal 
contra o estabelecimento supracitado.

Em análise aos autos, observa-se que o autuado,  interpôs recurso  tempestivamente.Relata que 
as exigências solicitadas foram sanadas e que a infração seja anulada.Descumpriu a legislação sani-
tária vigente , foi verificado in loco a inobservância das normas sanitárias para essa atividade.

Diante do exposto, julgo procedente a autuação e aplico ao autuado a pena de:

Data da Decisão Penalidade
11/11/2022 Advertência e Multa 250 UFM/PMSL

 Notifique-se o autuado da presente decisão. O infrator poderá recorrer da decisão condenatória 
em 1ª instância à autoridade sanitária competente no prazo de 15 (quinze) dias contados de sua 
ciência ou publicação.

 

Santa Luzia, 11 de Novembro de 2022

 

 

Walderez Costa Drumond   
Autoridade julgadora 

Mat. 9457

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E HABITAÇÃO

 ATO DE COMUNICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO – 047/2022
 A Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no uso de suas atribuições 

legais, e:

 CONSIDERANDO que foi instituído por meio do Decreto nº 3962, de 28 de janeiro de 2022 o 
Sistema Informatizado da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação;

 CONSIDERANDO a possibilidade de consulta, tramitação processual, além de ser meio de 
notificação nos termos do Decreto 3962/2022, por parte do interessado através do site https://santa-
luzia.prefeituras.net ;

 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 o parágrafo 3º, art.15 da Lei 3615/2014 que informa que o responsável 
técnico terá 60 dias, contados de sua intimação, para corrigir o projeto, sendo que o não atendimento 
desse prazo implica no indeferimento e arquivamento do projeto.

 CONSIDERANDO o não atendimento do prazo para apresentação das correções das pendências;

 INFORMAMOS que o processo abaixo foi indeferido:

ANO PROTOCOLO NOME INDEFERIDO EM:

2022 0160/2022-SEDUH-SL Gizelle Conceição 
Costa da Silva 11/11/2022

2022 0952/2022-SEDUH-SL Wender Augusto de 
Souza 11/11/2022

 

Andréa Cláudia Vacchiano

Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

ATA DE REUNIÃO DO EIV - 28/10/2022
Ata de Reunião: Equipe técnica multidisciplinar do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV

Data: 28/10/2022 Horário: 09:00 Local: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Assuntos: Análise de Formulários de Licenciamento Urbanístico (FLU), andamento das análises 
de EIV previamente distribuídos, distribuição de EIVs, e outros. 

ÓRGÃO REPRESENTANTE ASSINATURA

S.M. de Des. Urbano
Ana Paula Santiago da Cunha  

Vitor Miranda Mol  

S. M. de Seg.Pública, Trânsito 
e Transportes

Guilherme de Mello D.G. Cardoso  
Leônidas Sales Santos  

S.M. de Obras
Andreá  Laís Moreira Câmara  

Glauco Lúcio de Castro Moraes  

S. M. de M. Ambiente, Agri.e 
Abastecimento

Flávio Henrique Vieira de Resende  
Breno Ribeiro Marent  

S.M. de Cultura Giuliana Castiglioni Alves  
S. M. de Des. Econômico Luciene Ataíde Pascucci

      
Aberta a reunião, foi analisado o Formulário de Licenciamento Urbanístico - FLU em nome da 
Mineração Ribeirão Vermelho. Em relação a este empreendimento, ficou entendido que deverá apre-
sentar o EIV por se enquadrar no anexo I da Lei 4.270 de 2021.

 Em seguida, foi conversado a respeito dos Pareceres de Aprovação para emissão das Licenças 
Urbanísticas dos EIVs do Loteamento Petrópolis II e do Residencial Ville Turquia.  Em ambos os 
casos, os pareceres foram finalizados, aprovados e assinados por todos ao final da reunião.

Foi conversado sobre os EIVs previamente distribuídos para análise, sendo eles o EIV do Lotea-
mento Fazenda Pacheco, o EIV dos Residenciais da MRV, e o EIV do Mart Minas. Em relação ao 
EIV do Loteamento Fazenda Pacheco, ainda faltava a análise de uma das secretarias. Em relação ao 
estudo dos Residenciais da MRV, este foi considerado aprovado e ficou acertado que o  Parecer para 
emissão da Licença Urbanística seria elaborado e discutido na próxima reunião. Em relação ao EIV 
do Mart Minas, este ainda possuía pendências e então seria elaborado o Ofício de análise contendo 
as adequações necessárias ao estudo.

Foi discutido sobre a solicitação feita pela responsável pela elaboração do EIV do empreendi-
mento Arena Gran Hall. A respeito deste assunto a Equipe Técnica Multidisciplinar entendeu que 
não seria possível deixar o estudo do ruído apenas como uma condicionante. Foi discutido em se-
guida sobre a inclusão no Termo de Referência de mais um item de análise que seria referente ao 
impacto na economia e decidido qual o texto a ser incluído.  Foi então conversado sobre o empreen-
dimento Loteamento Via Grandê onde foi apresentado o projeto contendo o acesso proposto pelo 
empreendedor aos membros da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes que ficaram 
de analisar sobre o assunto.

Por fim foram assinados os pareceres para emissão das Licenças Urbanísticas e acertado que o 
próximo EIV a ser analisado pela comissão seria referente ao Loteamento Via Grandê.

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 Habita-
ção, 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

n° 00934 159/2022 Edmilson Antônio dos 
Santos 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.

 

16 de Novembro de 2022.

 

 

Andréa Cláudia Vacchiano 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE CULTURA E TURISMO

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
TURISMO- COMTUR

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Santa Luzia, por meio da Presidente do Conse-
lho Municipal de Turismo (COMTUR), a senhora Joana Maria Teixeira Coelho Moreira, no uso das 
suas atribuições, convoca todos os membros titulares e suplentes para a reunião  do mês de novem-
bro, a ser realizada no dia 24 de novembro de 2022, quinta-feira, às 09 horas, no Teatro Municipal 
Antônio Roberto de Almeida.

Convocacao Reunião COMTUR 24 de novembro

https://www.santaluzia.mg.gov.br/dom/wp-content/uploads/2022/11/Convocacao-Reuniao-
COMTUR-24-de-novembro.pdf

https://www.santaluzia.mg.gov.br/dom/wp-content/uploads/2022/11/Convocacao-Reuniao-COMTUR-24-de-novembro.pdf
https://www.santaluzia.mg.gov.br/dom/wp-content/uploads/2022/11/Convocacao-Reuniao-COMTUR-24-de-novembro.pdf
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SANTA LUZIA
CONTROLADORIA GERAL 

DO MUNICÍPIO

 INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/2022-CGM/PMSL
 ‘’ESTABELECE NORMAS REGULAMENTARES SOBRE O PROCEDIMENTO ADMI-

NISTRATIVO SANCIONADOR DE EMPRESA, LICITANTE E/OU CONTRATADA NO ÂMBI-
TO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG’’

Para acessar a Instrução Normativa, selecione o link abaixo:

Instrução Normativa CGM 001/2022 - Estabelece normas regulamentares sobre o Processo Admi-
nistrativo Sancionador

 https://www.santaluzia.mg.gov.br/dom/wp-content/uploads/2022/11/Instrucao-Normativa-
0012022-Estabelece-normas-regulamentares-sobre-o-Processo-Administrativo-Sancionador.pdf

GABINETE 
DO PREFEITO

LEI Nº 4.510, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022
 Dispõe sobre o incentivo ao turismo religioso na cidade de Santa Luzia e dá outras providências.

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

 Art. 1°  Esta Lei dispõe sobre o incentivo ao desenvolvimento do turismo religioso na cidade 
de Santa Luzia.

 Art. 2º  Para efeitos desta Lei, entende-se por turismo religioso as atividades turísticas de busca 
espiritual em espaços e eventos relacionados à prática religiosa da população.

 Art. 3º  O Poder Público, a iniciativa privada, as entidades do terceiro setor e as instituições de 
ensino poderão atuar em prol do turismo religioso como importante fator de geração de emprego 
e renda, de preservação do patrimônio cultural, de desenvolvimento sustentável e de promoção do 
potencial turístico religioso da cidade.

 Art. 4°  A aplicação de recursos para incentivo ao turismo religioso deve ter os seguintes ob-
jetivos:

I - Promoção do turismo religioso em todos os tipos de mídia, visando inserir a

cidade de Santa Luzia nos roteiros turísticos nacionais;

II - Ampla divulgação nos veículos de comunicação das festividades, utilizando os meios pró-
prios que a Prefeitura Municipal detenha, bem como os que mantenham vínculo contratual para 
prestação de serviço de mídia, via sites, rádios e canais de televisão;

III - Realização de pesquisa sobre a oferta turística e sobre a demanda do turismo religioso na 
cidade;

IV - Promoção de cursos, seminários e encontros voltados para discussão e aperfeiçoamento das 
ações turísticas de interesse da cidade;

V - Elaboração de estudo com identificação cultural das comunidades e população ligadas a 
atividades turísticas religiosas;

VI - Celebração de convênios e parcerias com entidades governamentais e não governamentais 
bem como, com a iniciativa privada, para realização de eventos com fim específico de promover o 
turismo religioso;

VII - Celebração de convênios com órgãos governamentais e iniciativa privada para realização 
de obras de infraestrutura pertinentes a melhorar o acesso e a segurança nos locais destinados ao 
turismo religioso da cidade;

VIII - Implantação de sinalização turística nas ruas, avenidas e rodovias de acesso aos locais de 
turismo religioso;

 Art. 5º  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênios com instituições 
públicas e/ou privadas com a finalidade de atender aos objetivos propostos nesta lei.

 Art. 6º  O Poder Executivo Municipal regulamentará esta lei, no que couber.

 Art. 7º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

 

Santa Luzia, 16 de novembro de 2022.

 

 

Luiz Sérgio Ferreira Costa 
Prefeito do Município de Santa Luzia

DECRETO Nº 4.092, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022.
 Estabelece o expediente nos órgãos da Administração Pública Municipal nos dias de realização 

dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022, bem como dispõe sobre 
a compensação das horas não trabalhadas, conforme especifica.

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais, nos 

termos da alínea “h” do inciso I do caput do art. 101 da Lei Orgânica Municipal;

 CONSIDERANDO as datas e os horários dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa 
do Mundo FIFA 2022;

 CONSIDERANDO a necessidade de manutenção de funcionamento mínimo, em regime de 
revezamento e/ou de plantão, em todos os órgãos da Administração Pública Municipal, haja vista a 
prescindibilidade dos serviços;

 CONSIDERANDO a possibilidade de compensação das horas não trabalhadas em virtude do 
regime adotado; e

 CONSIDERANDO, por derradeiro, o interesse da Administração Pública Municipal,

 DECRETA:

 Art. 1º  Nos dias de realização dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo 
FIFA 2022, fica flexibilizado o expediente nos órgãos da Administração Pública Municipal, median-
te compensação das horas não trabalhadas, conforme os seguintes parâmetros:

I - no dia 24 de novembro (quinta-feira), o expediente poderá se encerrar às 15h, em decorrência 
do jogo da Seleção Brasileira;

II - no dia 28 de novembro (segunda-feira), o expediente poderá se encerrar às 12h, em decor-
rência do jogo da Seleção Brasileira; e

III - no dia 02 de dezembro (sexta-feira), o expediente poderá se encerrar às 12h, em decorrência 
do jogo da Seleção Brasileira.

§ 1°  Nos dias a que se referem os incisos I a III do caput, dever-se-á instituir regime de reveza-
mento e/ou plantão nos órgãos, no período compreendido entre uma hora antes do início dos jogos 
da Seleção Brasileira até o horário normal de término do expediente.

§ 2°  Os titulares dos órgãos ficam responsáveis por estabelecer o regime de revezamento e/ou 
plantão de que trata o § 1°.

 Art. 2º  A compensação das horas não trabalhadas em decorrência da alteração do horário de 
encerramento do expediente nos períodos referenciados no art. 1º deverá ocorrer, impreterivelmente, 
até o dia 31 de dezembro de 2022.

Parágrafo único.  A não compensação das horas não trabalhadas até o dia estipulado no caput 
acarretará os descontos pertinentes.

 Art. 3º  Fica delegada competência aos titulares dos órgãos da Administração Pública Municipal 
para baixar, mediante portaria, regras de compensação das horas não trabalhadas nos dias a que se 
refere este Decreto, respeitadas as disposições ora estabelecidas e demais normas vigentes.

 Art. 4°  Na hipótese de a Seleção Brasileira de Futebol se classificar para as fases seguintes da 
Copa do Mundo FIFA 2022, havendo jogos em dias úteis, o expediente poderá se encerrar uma hora 
antes do início do jogo da Seleção Brasileira, mantendo o mesmo regime de revezamento e/ou de 
plantão e a devida compensação das horas não trabalhadas.

 Art. 5º  O disposto neste Decreto não se aplica às unidades cujas atividades não possam sofrer 
solução de continuidade.

 Art. 6º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

Santa Luzia, 16 de novembro de 2022.

 

 

Luiz Sérgio Ferreira Costa 
Prefeito do Município de Santa Luzia

PROJETO DE LEI Nº                      , DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022
 Acresce e altera dispositivos à Lei nº 2.644, de 29 de março de 2006, que “Dispõe sobre a 

reorganização do Regime de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Santa Luzia e 
dá outras providências”.

 Art. 1°  O caput, seus incisos I e II e o § 1° do art. 18 da Lei nº 2.644, de 29 de março de 2006, 
passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do seguinte § 3°:

“Art. 18.  O rol de benefícios do Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do Mu-
nicípio de Santa Luzia fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte, sendo responsabilidade 
do IMPAS a concessão, o pagamento e a manutenção dos seguintes benefícios compreendidos no 
Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santa Luzia:

I - quanto ao segurado:

a) aposentadoria por invalidez;

b) aposentadoria compulsória;

c) aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição;

d) aposentadoria voluntária por idade;

e) aposentadoria especial de professor; e

II - quanto ao dependente: a pensão por morte.

§ 1º  Os benefícios de que tratam os incisos I e II do caput e o § 3° serão concedidos nos termos 
e nas condições definidas nesta Lei, observadas, no que couber, as normas previstas na Constituição 
Federal, de 1988, no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Luzia e na legislação 
infraconstitucional em vigor.

.......................................................................................................................................

§ 3°  É responsabilidade do Município de Santa Luzia a concessão, o pagamento e a manutenção 
dos benefícios auxílio-doença, salário-família, salário- maternidade e o auxílio-reclusão aos benefi-
ciários do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Santa Luzia.”

https://www.santaluzia.mg.gov.br/dom/wp-content/uploads/2022/11/Instrucao-Normativa-0012022-Estabelece-normas-regulamentares-sobre-o-Processo-Administrativo-Sancionador.pdf 
https://www.santaluzia.mg.gov.br/dom/wp-content/uploads/2022/11/Instrucao-Normativa-0012022-Estabelece-normas-regulamentares-sobre-o-Processo-Administrativo-Sancionador.pdf 
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 Art. 2°  As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orça-
mentárias próprias.

 Art. 3°  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

Santa Luzia, 16 de novembro de 2022.

 

 

Luiz Sérgio Ferreira Costa 
Prefeito do Município de Santa Luzia

 

MENSAGEM Nº 063/2022

 

Santa Luzia, 16 de novembro de 2022.

Exmo. Senhor Presidente,

Exmos. Senhores Vereadores,

 

Submeto à apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa o Projeto de lei que “Acresce e altera 
dispositivos à Lei nº 2.644, de 29 de março de 2006, que ‘Dispõe sobre a reorganização do Regime 
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Santa Luzia e dá outras providências’”.

 I – DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 103, DE 2019, E DA NECESSIDADE DE ATUA-
LIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL

 Verifica-se que o § 2º do art. 9 da Emenda Constitucional n° 103, de 2019, limita os benefícios 
ofertados pelo RPPS, ou sob sua responsabilidade financeira, à aposentadoria e à pensão por morte, 
observadas as regras do art. 157 da Portaria MTP nº 1.467/2022. Já o § 3º do artigo citado definiu a 
responsabilidade direta do Município pelo pagamento de duas modalidades de benefícios[1]. Veja-se:

 “Art. 9°  .......................................................................................................................

......................................................................................................................................

§ 2º  O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposenta-
dorias e à pensão por morte.

§ 3º  Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade serão 
pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta do regime próprio de previdência 
social ao qual o servidor se vincula.

.......................................................................................................................” (grifos acrescidos)

 No entanto, o art. 18 da Lei nº 2.644, de 29 de março de 2006, que “Dispõe sobre a reorgani-
zação do Regime de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Santa Luzia e dá outras 
providências”, determina que:

 “Art. 18.  O regime de previdência social de que trata esta Lei, compreende as seguintes prestações:

I - quanto ao segurado;

a) aposentadoria por invalidez;

b) aposentadoria compulsória;

c) aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição;

d) aposentadoria voluntária por idade;

e) aposentadoria especial de professor;

f) auxílio-doença;

g) salário-família;

h) salário-maternidade.

II - quanto ao dependente:

a) pensão por morte;

b) auxílio-reclusão.

......................................................................................................................” (grifos acrescidos)

 Com a conexão das normas da Emenda Constitucional n° 103/2019 à previsão acima, verifica-
-se que os benefícios do artigo 18, inciso I, alíneas “a” a “e”, e inciso II, alínea “a”, da lei municipal, 
foram abrangidos pelo artigo 9º, § 2º, da EC n. 103/2019, para continuarem sob a responsabilidade 
financeira do RPPS, administrado pelo IMPAS[2].

Já o Município de Santa Luzia deverá diretamente responder financeiramente pelos demais be-
nefícios previdenciários previstos e regulados na Lei Municipal n. 2.644/2006, quais sejam: auxílio-
-doença, salário-família, salário-maternidade e auxílio-reclusão.

Destarte, depreende-se da leitura do referido dispositivo que este se encontra desatualizado, 
uma vez que o Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santa Luzia 
além de contemplar a aposentadoria e pensão por morte, também abrange, conforme a letra da lei, 
o auxílio-doença, o salário-família, o salário-maternidade e o auxílio-reclusão, o que contraria § 2º 
do art. 9 da EC n° 103/19.

Nessa perspectiva, entende-se[3] pela necessária adequação da Lei nº 2.644, de 2006, “quanto 
aos benefícios de salário-maternidade, auxílio doença, salário-família e auxílio reclusão”.

Destarte, o RPPS de Santa Luzia (administrado pelo IMPAS) somente poderá responder finan-
ceiramente pelos benefícios de aposentadoria e de pensão por morte. O Município de Santa Luzia 
deverá diretamente responder financeiramente pelos demais benefícios previdenciários previstos e 
regulados na Lei Municipal n° 2.644, de 2006, quais sejam: auxílio-doença, salário-família, salário-
-maternidade e auxílio-reclusão[4].

Nessa perspectiva, e considerando o disposto na Emenda Constitucional n° 103, de 2019, a 
Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN[5] e a Coordenadoria de Gestão de Pessoas, setor afeto 
à Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, informaram que os benefícios do 
auxílio-doença, salário-família, salário- maternidade e auxílio-reclusão aos beneficiários do Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de Santa Luzia, os quais não são mais ofertados pelo 

IMPAS, já foram incorporados pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas.

Destarte, considerando o exposto, a SEFIN[6] informou que não há, portanto, que se falar em 
impacto no orçamento, uma vez que o Município já arca com o pagamento dos aludidos benefícios, 
sob o Elemento de Despesa : 31.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil do orçamento 
vigente.

Destaca-se que se encontram anexas as declarações que informam que a proposta não acarretará 
impacto orçamentário-financeiro e não afetará as metas de resultados fiscais.

 II – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 Assim, faz-se necessária a adequação da Lei nº 2.644, de 2006, quanto aos benefícios de salá-
rio-maternidade, auxílio doença, salário-família e auxílio reclusão, haja vista o disposto nos §§ 2° e 
3° da Emenda Constitucional n° 103, de 2019.

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.

 

 

Luiz Sérgio Ferreira Costa 
Prefeito do Município de Santa Luzia

 

LINK PARA DOCUMENTAÇÃO DO PL (MENSAGEM N° 063/2022) DISPONÍVEL EM:

https://drive.santaluzia.mg.gov.br/owncloud/index.php/s/jnAst5mdIZNX4Mm

[1] NOTA TÉCNICA PGM N. 388, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019

[2] NOTA TÉCNICA PGM N. 388, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019

[3] Nota Técnica PGM- Legislativo: 088/2021

[4] Nota Técnica PGM n° 388, de 17 de dezembro de 2019

[5] CI N° 169/2022

[6] CI N° 169/2022

https://drive.santaluzia.mg.gov.br/owncloud/index.php/s/jnAst5mdIZNX4Mm 

		2022-11-16T19:40:05-0300
	ELIZABETH LUCIDE DO NASCIMENTO:00653869657




