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AVISO DE LICITAÇÃO REMARCADA

EDITAL Nº 113/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO. Objeto: Caminhão/camioneta, com carroce-
ria para o transporte de pequenos animais. Abertura da sessão: 30/11/2022 às 14h. Edital disponível 
em https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/index.php/licitacao/

 

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 121/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO - SRP. Objeto: Materiais de escritório. Aber-
tura da sessão: 30/11/2022 às 09h. Edital disponível em https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/index.
php/licitacao/

 

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP Nº 280/2022 – PE 077-2022. Objeto: Aquisição de equipamentos de segurança indivi-
dual- EPI. Empresa: Galegos  Importadora Ltda. Valor: R$1.399,00 Disponível em www.santaluzia.
mg.gov.br

 

ARP Nº 285/2022 – PE 077-2022. Objeto: Aquisição de equipamentos de segurança indivi-
dual- EPI. Empresa: SM Segurança Belo Horizonte EPP. Valor: R$ 8.756,00. Disponível em www.
santaluzia.mg.gov.br

 

ARP Nº 275/2022 – PE 104-2022. Objeto: Materiais médico-hospitalares. Empresa: Samtronic  
Industria e Comercio Ltda. Valor: R$319.500,00. Disponível em www.santaluzia.mg.gov.br

 

ARP Nº 284/2022 – PE 077-2022. Objeto: Aquisição de equipamentos de segurança individual- 
EPI. Empresa: Orgenio Gonçalves Viana Ltda. Valor: R$2.900,00   Disponível em www.santaluzia.
mg.gov.br

 

ARP Nº 299/2022 – PE 107-2022. Objeto: Aquisição de cimento portland. Empresa: Premolda-
dos Matosinhos Ltda. Valor: R$34.285,00   Disponível em www.santaluzia.mg.gov.br

 

ARP Nº 279/2022 – PE 077-2022. Objeto: Aquisição de equipamentos de segurança individual- 
EPI. Empresa: Evolution Equipamentos de Proteção Individual Ltda. Valor: R$1.730,00   Disponí-
vel em www.santaluzia.mg.gov.br

 

ARP Nº 278/2022 – PE 077-2022. Objeto: Aquisição de equipamentos de segurança individual- 
EPI. Empresa: Distribuidora Renascer Ltda . Valor: R$1.500,00. Disponível em www.santaluzia.
mg.gov.br

 

EXTRATOS DE CONTRATOS

CT Nº 182/2022 – PE 101-2022. Objeto: Aquisição de móveis e eletrodomésticos. Valor: R$ 
37.925,00. Contratada: Ufficio Industria e Comercio de Móveis Ltda. Disponível em www.santa-
luzia.mg.gov.br

 

CT Nº 181/2022 – PE 101-2022. Objeto: Aquisição de móveis e eletrodomésticos. Valor: R$ 
1.712,00. Contratada: Kiver Comercio de Suprimentos para Informática Eireli. Disponível em 
www.santaluzia.mg.gov.br

 

CT Nº 179/2022 – PE 101-2022. Objeto: Aquisição de móveis e eletrodomésticos. Valor: R$ 
1.825,00. Contratada: B9 Bebedouros Industria e Comercio Ltda. Disponível em www.santaluzia.
mg.gov.br

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º ADITIVO AO CT Nº 236/2021 – INEX 042-2021. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência 
contratual por 24 meses. Contratada: Sicoob Vale do Aço. Disponível em www.santaluzia.mg.gov.br

PORTARIA Nº 23.223, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022
 “Dispõe sobre a exoneração de servidor público em cargo de provimento comissionado”.
 O Prefeito do Município de Santa Luzia, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso 

VI do art. 71 da Lei Orgânica Municipal, e
 CONSIDERANDO as disposições do art. 12, item II da Lei nº 1.474/91, Lei nº 3123/10, Lei 

Complementar nº 3.920/18 e Lei Complementar nº 4.397/22; e
 CONSIDERANDO a necessidade imperiosa de se admitir de forma legal, transparente e idônea 

servidores para o Município;
 RESOLVE:
 Art. 1º - EXONERAR do cargo de provimento comissionado Direção e Assessoramento Muni-

cipal – DAM-11; Jeizon Eustáquio de Paula.
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

Santa Luzia, 17 de novembro de 2022.
 
  
 

Luiz Sergio Ferreira Costa 
Prefeito do Município de Santa Luzia

PORTARIA SMCT Nº50
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo torna pública a Portaria SMCT Nº50 de 07 de 

novembro de 2022, que concede autorização de uso do bem público denominado “Teatro Municipal 
Antônio Roberto de Almeida”, a título precário, para atividades específicas e transitórias nos termos 
dos §§ 1º e 5º do art. 113 da Lei Orgânica Municipal. Por meio desta Portaria, fica concedida a au-
torização de uso do referido bem para a autorizatária Cleusa Gonçalves de Oliveira Santos, a título 
unilateral, precário e discricionário, para a realização do evento denominado “Standup vão trocar 
ideia”, a ser realizado no dia 18 de novembro de 2022, das 15:00h às 22:00h.

Portaria-SMCT-No50-Secult.pdf (santaluzia.mg.gov.br)

https://www.santaluzia.mg.gov.br/dom/wp-content/uploads/2022/11/Portaria-SMCT-No50-Secult.pdf

PORTARIA SMCT Nº51
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo torna pública a Portaria SMCT Nº51 de 17 de 

novembro de 2022, que concede autorização de uso do bem público denominado “Teatro Municipal 
Antônio Roberto de Almeida”, a título precário, para atividades específicas e transitórias nos ter-
mos dos §§ 1º e 5º do art. 113 da Lei Orgânica Municipal. Por meio desta Portaria, fica concedida 
a autorização de uso do referido bem para a autorizatária Izabella Lorene Murta Ribeiro, a título 
unilateral, precário e discricionário, para a realização do evento denominado “Circuito Cultural”, a 
ser realizado nos dias 19 e 20 de novembro de 2022, das 15:00h às 22:00h.

Portaria-SMCT-No51-Secult.pdf (santaluzia.mg.gov.br)

https://www.santaluzia.mg.gov.br/dom/wp-content/uploads/2022/11/Portaria-SMCT-No51-Secult.pdf

PORTARIA SMCT Nº46
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo torna pública a Portaria SMCT Nº46 de 27 de 

outubro de 2022, que concede autorização de uso do bem público denominado “Teatro Municipal 
Antônio Roberto de Almeida”, a título precário, para atividades específicas e transitórias nos termos 
dos §§ 1º e 5º do art. 113 da Lei Orgânica Municipal. Por meio desta Portaria, fica concedida a 
autorização de uso do referido bem para o autorizatário Colégio Máximus, em nome de sua repre-
sentante, Sra. Marcelle Adriane Soares Lopes, a título unilateral, precário e discricionário, para a 
realização do evento denominado “Formatura Escolar”, a ser realizado dia 25 de novembro de 2022, 
às 19:00h.

Portaria-SMCT-No46-Secult-1.pdf (santaluzia.mg.gov.br)

https://www.santaluzia.mg.gov.br/dom/wp-content/uploads/2022/11/Portaria-SMCT-No46-Secult-1.pdf

ACRÉSCIMO DE PAUTA- REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
PATRIMÔNIO CULTURAL (COMPAC)

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Santa Luzia, através da Presidente do Conse-
lho Municipal de Patrimônio Cultural de Santa Luzia- COMPAC, a senhora Joana Maria Teixeira 
Coelho Moreira, Secretária Municipal de Cultura e Turismo, no uso de suas atribuições, acrescenta 
mais um item na pauta publicada no dia 11 de novembro de 2022, relativa à reunião presencial, a ser 
realizada no dia 23 de novembro de 2022, quarta-feira, das 09h às 10h: 30min, no Teatro Municipal 
Antônio Roberto de Almeida.

Acréscimo de Pauta: Apresentação do Projeto de Restauro da Casa Sede da Fazenda Boa Espe-
rança, Projeto de Restauro da Estação, Galpão, Plataforma e Caixa d´água.

https://www.santaluzia.mg.gov.br/dom/wp-content/uploads/2022/11/Portaria-SMCT-No50-Secult.pdf
https://www.santaluzia.mg.gov.br/dom/wp-content/uploads/2022/11/Portaria-SMCT-No51-Secult.pdf
https://www.santaluzia.mg.gov.br/dom/wp-content/uploads/2022/11/Portaria-SMCT-No46-Secult-1.pdf
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SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E HABITAÇÃO

 ATO DE COMUNICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO – 048/2022
 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 a aplicação subsidiária dos prazos processuais fixado pelo art. 25 da Lei 
Municipal 4.055/2019, que são de 10 dias para o requerente apresentar as devidas correções;

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

 INFORMAMOS que os processos abaixo foram indeferidos:

ANO PROTOCOLO NOME INDEFERIDO EM:
2022 2007/2022-SEDUH-SL Daniel Pereira 17/11/2022
2022 2034/2022-SEDUH-SL Rafael Brandão 17/11/2022

 

Andréa Cláudia Vacchiano 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

GABINETE 
DO PREFEITO

MENSAGEM Nº 065/2022
 

Santa Luzia, 17 de novembro de 2022

 Excelentíssimo Senhor Presidente,

 Dirijo-me a Vossa Excelência, com cordiais cumprimentos, para comunicar que, com base no 
§ 1º do art. 53 e no inciso IV do art. 71 da Lei Orgânica Municipal, decidi opor VETO INTEGRAL 
à Proposição de Lei nº 177/2022 que “Altera a classificação do logradouro público, Rua Bocaiúva 
- CEP 33125-230 - Bairro São Benedito e dá outras providências”, de autoria do Vereador Junin do 
Lau.

Verificados os pressupostos essenciais para as razões que adiante se apresentam, temos o confli-
to ensejador da oposição por motivação de contrariedade ao interesse público, nos seguintes termos:

 RAZÕES DO VETO

 Em que pese a louvável e meritória preocupação do legislador com a matéria objeto da Pro-
posição em análise, depreende-se da leitura do texto da proposta sub examine a contrariedade ao 
interesse público, pelas razões a seguir expostas.

 I – DA TEMPESTIVIDADE

O § 1° do ar. 53 da Lei Orgânica do Município dispõe acerca da contagem do prazo dos vetos. 
Veja-se:

 “Art. 53.  .....................................................................................................................

§ 1º  O Prefeito considerando o projeto de lei, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário 
ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados 
da data do seu recebimento e comunicará, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, ao Presidente da 
Câmara, os motivos do veto.

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

 E, nesse sentido, o mencionado dispositivo reproduz o disposto no § 1° do art. 66 da Constitui-
ção Federal, de 1988, e o inciso II do caput do art. 70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, 
de 1989, in verbis, respectivamente:

 “Art. 66.  .....................................................................................................................

§ 1º  Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional 
ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, 
contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do 
Senado Federal os motivos do veto.

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

 “Art. 70.  A proposição de lei, resultante de projeto aprovado pela Assembleia Legislativa, 
será enviada ao Governador do Estado, que, no prazo de quinze dias úteis, contados da data de seu 
recebimento:

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

II - se a considerar, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrária ao interesse público, 
vetá-la-á total ou parcialmente.

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

 Sob essa perspectiva, e observando o princípio da simetria, vale transcrever a lição do autor 
Kildare Carvalho acerca da contagem do prazo do veto:

 Ao invés de concordar com o projeto, o Presidente da República (artigo 66,§1º) pode vetá-lo, 
no prazo de quinze dias úteis contados do recebimento do projeto de lei. Na contagem do prazo, 
exclui-se o dia inicial, e se inclui o dia do término.” (Carvalho, Kildare Gonçalves. Direito consti-
tucional - 17. ed., ver. atual. e ampl. - Belo Horizonte: Del Rey, 2011 - pg. 1040) (grifos acrescidos)

 Na mesma toada, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG já entendeu que se aplica à 
contagem do prazo do veto, de forma subsidiária, o Código Civil, em seu art. 132, bem como Có-
digo de Processo Civil, em seu art. 224, feito de modo a excluir o dia do começo do prazo e incluir 
o último dia.

Veja-se:

 EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - PRAZO PARA ENVIO DE VETO A PROJETO 
DE LEI MUNICIPAL - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO CIVIL E DO CPC. - A apli-
cação subsidiária do que prescrevem o Código Civil, em seu artigo 132, bem como o Código de 
Processo Civil, em seu artigo 234, determina que a contagem de prazos seja feita excluindo-se o dia 
do começo e incluindo-se o último dia.- Sentença confirmada.  (TJMG - Remessa Necessária-Cv  
1.0071.13.006175-8/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5ª CÂMARA CÍVEL, julga-
mento em 26/04/2018, publicação da súmula em 02/05/2018) (grifos acrescidos)

 O TJMG se manifestou da mesma forma, conforme ementa abaixo reproduzida:

 “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROJETO 
DE LEO - VETO PELO PREFEITO MUNICIPAL – TEMPESTIVIDADE - VERIFICAÇÃO - 
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.- Na contagem do prazo, exclui-se o dia inicial, 
e se inclui o dia do término. - Sendo patente a tempestividade do veto, pelo Prefeito Municipal, 
afigura-se acertada a decisão que determinou ao impetrado seu recebimento e colocação em pauta.” 
(TJMG -  Agravo de Instrumento-Cv 1.0188.15.005596-3/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna 
, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2015, publicação da súmula em 12/11/2015) (grifos 
acrescidos)

 Do mesmo modo, o art. 286 do Regimento Interno da Câmara Municipal dispõe o seguinte 
acerca da contagem de prazos no processo legislativo.

 “Art. 286. No processo legislativo os prazos são fixados:

I - por dias contínuos;

II - por dias úteis; e

III - por hora.

§ 1º Os prazos indicados neste artigo são contados:

a) Excluído o dia do começo e incluído o do vencimento, nos casos dos itens I e II do caput;

b) Minuto a minuto, em se tratando do item III deste artigo.

§ 2º Os prazos fixados por dias contínuos, cujo termo inicial ou final coincida com sábado, 
domingo ou feriado, tem seu começo ou término prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.” 
(grifos acrescidos)

 Sendo assim, o prazo para oposição do veto em comento se encontra tempestivo, e em conso-
nância com a Lei Orgânica, com a Constituição Estadual, com a Constituição Federal, com o enten-
dimento da melhor doutrina e do TJMG.

 II – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO UR-
BANO E HABITAÇÃO E DA CONTRARIEDADE À LEI COMPLEMENTAR Nº 4.506, DE 27 
DE OUTUBRO DE 2022

 Adentrando-se no mérito, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, 
quando consultada acerca da pertinência e viabilidade da propositura em comento, informou[1] que 
a classificação ora proposta difere da classificação de via arterial estabelecida na Lei Complemen-
tar nº 4.506, de 27 de outubro de 2022, que altera, acresce, repristina e revoga dispositivos da Lei 
Complementar nº 2.835, de 18 de julho de 2008, que “Dispõe sobre a Lei de Parcelamento, Uso e 
Ocupação do Solo de Santa Luzia”, in verbis:

 Art. 1°  O art. 3° da Lei Complementar nº 2.835, de 18 de julho de 2008, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 3º  Constituem-se como parte desta Lei Complementar os seguintes anexos:

I - Anexo I – Delimitação dos perímetros das Zonas Urbana, de Expansão Urbana e Rural e 
delimitação das Zonas de Ocupação e Uso do Solo e das Áreas de Diretrizes Especiais;

II - Anexo III – Hierarquização do Sistema Viário;

III - Anexo IV – Classificação dos usos;

IV - Anexo V – Usos não residenciais - Repercussões negativas;

V - Anexo VI – Usos admitidos na ADE Centro Histórico;

VI - Anexo VII – Medidas mitigadoras do impacto das atividades no trânsito de veículos;

VII - Anexo VIII – Características Geométricas das Vias; e

VIII - Anexo IX – Centro Histórico – Subáreas de Proteção.”

 Dessa forma, caso a Proposição de Lei nº 177/2022, de autoria do Legislativo, seja sancionada 
nos moldes propostos, o ordenamento jurídico municipal tornar-se-á conflituoso, em clara afronta ao 
interesse público, vez que contraria a Lei Complementar nº 4.506, de 2022.

Nesse contexto, convém destacar que segundo a Lei Complementar nº 4.506, de 2022, a altera-
ção no Anexo III da Lei Complementar nº 2.835, de 2008, busca a reclassificação viária de todo o 
Município, seguindo-se as orientações constantes no Código de Trânsito Brasileiro, com participa-
ção da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes.

Mais a mais, conforme informado na Mensagem n° 013/2022, além de inúmeros técnicos das 
Secretarias Municipais terem contribuído na elaboração da referida propositura, a análise técnica 
realizada pela Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte – ARMBH 
também foi considerada na revisão final da proposta.

Destaca-se, por oportuno que, de acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urba-
no e Habitação, a Lei Complementar n° 4.506, de 2022, promoveu a alteração da legislação anterior, 
vinculando a localização dos usos e funcionamento das atividades à classificação viária para atender 
a realidade de Santa Luzia, bem como, as delimitações quanto aos usos e o zoneamento atual, atre-
lando a localização dos usos e funcionamento das atividades ao zoneamento.

E, nesse sentido, a nova redação do Anexo III da Lei Complementar nº 2.835, de 2008, alterada 
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pela Lei Complementar nº 4.506, de 2022, simplificou a classificação, priorizando a diminuição do 
grau hierárquico das vias em que eram tecnicamente possíveis de ter sua classificação retificada.

 III – DA CARÊNCIA DE ORGANICIDADE E PRESENÇA DE ILOGICIDADE QUANTO À 
CLASSIFICAÇÃO ATUAL DA VIA A QUAL SE PRESETENDE ALTERAÇÃO

 Quando da elaboração da Proposição de Lei nº 177/2022, não foi observado o requisito da 
organicidade, que é segundo Victor Nunes Leal[2], a “sistematização, a fim de que não haja entre 
as diversas regras e princípios jurídicos contradições, antinomias ou ilogicidades”. Deve o Direito, 
portanto, caracterizar-se como uma estrutura organizada, para um objetivo comum.

Prossegue Victor Nunes Leal[3] que o legislador deve, tanto quanto possível, redigir as leis 
dentro de um espírito de sistema, tendo em vista não só a harmonia interna de suas disposições, mas 
também sua colocação harmônica no conjunto das leis vigentes.

Nessa toada, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação[4], Pasta direta-
mente e tecnicamente afeta à matéria da Proposição sub examine, informou que a via em análise 
atualmente está classificada como viária, em conformidade com o Anexo III da Lei Complementar 
nº 2.835, de 2008, alterada pela Lei Complementar nº. 4.506, de 2022, não preenchendo os requi-
sitos técnicos e legais necessários para se enquadrar como via arterial, conforme consta da Lei 
Complementar nº 4.506, de 2022.

Desta feita, observa-se que não foi respeitado o atributo da organicidade, que, conforme ensina 
Victor Nunes Leal[5], deve fazer parte do Direito, a fim de que não haja entre as diversas regras 
e princípios jurídicos contradições, antinomias ou ilogicidades. Deve o Direito, portanto, caracte-
rizar-se como um sistema, como um conjunto de elementos coordenados entre si, formando uma 
estrutura orgânica.

Portanto, mostra-se evidente a contrariedade ao interesse público quando da elaboração da Pro-
posição de Lei nº 177/2022, haja vista que a alteração almejada não é tecnicamente possível, diante 
do erro contido na proposição de classificação atual da via como arterial e não de via local como 
determina a legislação municipal.

 IV – CONCLUSÃO

Diante disso, por todos os motivos supracitados, a proposta se mostra contrária ao interesse 
público, tendo em vista que propõe classificação diversa da definida no Anexo III da Lei Comple-
mentar nº 2.835, de 2008, alterada pela Lei Complementar nº 4.506, de 2022, cujo texto foi baseado 
em estudos técnicos.

Destaca-se que estando em vigor a Lei Complementar nº 4.506, de 2022, ocasiona-se a fragmen-
tação do sistema jurídico municipal, em afronta ao atributo da organicidade.

Ademais, tendo em vista que a via em análise atualmente está classificada em conformidade 
com o Anexo III da Lei Complementar nº 2.835, de 2008, e não preenche os requisitos técnicos e 
legais necessários para se enquadrar como via coletora, conforme consta a ementa da proposição 
em comento.

Assim, a alteração almejada não é tecnicamente possível, diante do erro contido na proposição 
de classificação atual da via como coletora, desrespeitando, por conseguinte, o atributo da organici-
dade do sistema jurídico, que deve ser observado, quando da elaboração dos atos normativos.

Dado o exposto, são essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a opor veto total à Propo-
sição de Lei nº 177/2022, devolvendo-a, em obediência ao § 4º do art. 53 da Lei Orgânica Municipal, 
ao necessário reexame dessa Egrégia Casa Legislativa.

 

 

Luiz Sérgio Ferreira Costa 
Prefeito do Município de Santa Luzia

[1] Comunicação Interna n° 1749/2022 SEDUH

[2] Apud, OLIVEIRA, Luciano Henrique da Silva. Análise de Juridicidade de Proposições 
Legislativas, 2014.

[3] Apud, OLIVEIRA, Luciano Henrique da Silva. Análise de Juridicidade de Proposições 
Legislativas, 2014.

[4] Comunicação Interna n° 1749/2022/SEDUH.

[5] LEAL, Victor Nunes. Técnica Legislativa. In: Problemas de Direito Público. Apud 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº         , DE 17 DE NOVEMBRO  
DE 2022

 Altera, acresce e revoga dispositivos da Lei nº 3.445, de 27 de novembro de 2013, e altera dis-
positivo da Lei Complementar n° 3.123, de 01 de setembro de 2010.

 Art. 1°  A ementa da Lei nº 3.445, de 27 de novembro de 2013, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Dispõe sobre a política de proteção, preservação, conservação, controle e recuperação do meio 
ambiente e da melhoria da qualidade ambiental no Município de Santa Luzia, Minas Gerais.”

 Art. 2º  Ficam acrescidos os seguintes §§ 1 e 2° ao art. 1° da Lei nº 3.445, de 2013:

“Art. 1°  ................................................................................................................

§ 1°  Esta Lei institui a política de proteção, preservação, conservação, controle e recuperação do 
meio ambiente e de melhoria da qualidade ambiental no Município de Santa Luzia, suas bases nor-
mativas, fins e mecanismos de regulação de forma a harmonizar as atividades econômicas e sociais, 
visando o desenvolvimento sustentável.

§ 2°  Considerar-se-á para fins do disposto nesta Lei:

I - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as 
condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreen-
dedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar atividades ou empreendi-

mentos utilizadores dos recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou 
aqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental;

II - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental com-
petente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de atividades e empreendimentos 
utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou daqueles 
que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais 
e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

III - Licença Prévia – LP: atesta a viabilidade ambiental da atividade ou do empreendimento 
quanto à sua concepção e localização, com o estabelecimento dos requisitos básicos e das condicio-
nantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;

IV - Licença de Instalação – LI: autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo 
com as especificações constantes do dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as me-
didas de controle ambiental e demais condicionantes;

V - Licença de Operação – LO: autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, após 
a verificação do efetivo cumprimento do que consta da LP e da LI, com as medidas de controle 
ambiental e condicionantes determinadas para a operação e, quando necessário, para a desativação;

VI - Licença de Instalação Corretiva – LIC: que regulariza em caráter corretivo a instalação da 
atividade ou empreendimento, quando o mesmo não está de posse de licença válida;

VII - Licença de Operação Corretiva – LOC: que regulariza em caráter corretivo a operação da 
atividade ou empreendimento, quando o mesmo não está de posse de licença válida;

VIII - Licença Ambiental Simplificada – LAS: que atesta a viabilidade ambiental, autoriza a 
instalação e a operação da atividade ou empreendimento, sendo o procedimento realizado em uma 
única etapa;

IX - Estudos Ambientais: São todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais re-
lacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, 
apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais como: Relatório Ambiental Sim-
plificado – RAS, Relatório de Controle Ambiental – RCA, Plano de Controle Ambiental – PCA, 
Diagnóstico Ambiental, Plano de Manejo, Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, Pro-
jeto Técnico de Reconstituição da Flora – PTRF, Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental 
– RADA, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, estudos espeleológicos, análise 
preliminar de risco, dentre outros; e

X - Intervenção Ambiental: qualquer intervenção sobre a cobertura vegetal nativa ou sobre área 
de uso restrito, ainda que não implique em supressão de vegetação.”

 

Art. 3°  Os incisos I, II, V, VIII do caput do art. 3° da Lei nº 3.445, de 2013, passam a vigorar 
com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido dos seguintes inciso XI a XIV ao seu caput:

“Art. 3°  ................................................................................................................

I - desenvolvimento sustentável das atividades econômicas, sociais e culturais;

II - precaução e prevenção de danos ambientais e condutas consideradas lesivas ao meio am-
biente;

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

V - obrigatoriedade de reparação dos danos ambientais causados por atividades desenvolvidas 
por pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, independente das sanções administra-
tivas, civis e penais aplicáveis;

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

VIII - proteção e conservação dos espaços ambientalmente relevantes, por meio da criação de 
Unidades de Conservação ou outras formas cabíveis;

...............................................................................................................................XI - proteção 
do patrimônio histórico, cultural, turístico, natural, paisagístico, arqueológico e artístico de interesse 
local;

XII - promoção do aumento da qualidade do ambiente artificial construído e da paisagem urbana;

XIII - fomento de cooperações e parcerias entre órgãos e organismos pertinentes municipais, 
regionais, nacionais e internacionais, no sentido de desenvolver estudos, projetos, pesquisas e tecno-
logias, notadamente aquelas limpas voltadas para a gestão, preservação e conservação ambiental; e

XIV - poluidor pagador e protetor recebedor.”

 Art. 4º  Fica acrescido o seguinte Capítulo I - A à Lei nº 3.445, de 2013:

“CAPÍTULO I - A

DAS DIRETRIZES E DOS INSTRUMENTOS

 Art. 3º-A.  Para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibra-
do, a Política Municipal de Meio Ambiente observará as seguintes diretrizes:

I - interdisciplinaridade no trato das questões ambientais;

II - participação comunitária e controle social nas ações em defesa do meio ambiente;

III - integração com a política do meio ambiente nacional e estadual;

IV - manutenção de um meio ambiente equilibrado;

V - uso sustentável do solo, da água, da flora e do ar;

VI - proteção dos ecossistemas naturais, com a implantação de unidades de conservação;

VII - disponibilização à comunidade de áreas para o desenvolvimento de atividades de lazer e 
recreação ao ar livre;

VIII - planejamento, controle e fiscalização do uso racional dos recursos naturais;

IX - controle e fiscalização sobre atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos na-
turais, potencial ou efetivamente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental;

X - incentivo aos estudos científicos e tecnológicos direcionados para o uso racional, à proteção 
dos recursos naturais e à conservação do meio ambiente;

XI - promoção da educação ambiental voltada a toda a comunidade, sensibilizando-a com rela-
ção às questões ambientais;

XII - promoção da manutenção da qualidade ambiental da cidade, através das técnicas de ar-
borização urbana, com o plantio de espécies adequadas de flores, arbustos e árvores em nos locais 
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compatíveis;

XIII - promoção da gestão integrada e do gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos 
sólidos gerados no Município;

XIV - manutenção e monitoramento da biodiversidade, considerando a conservação de ecossis-
temas, de espécies e do patrimônio genético;

XV - incentivo ao consumo e produção sustentável por meio de orientação e sensibilização;

XVI - participação no planejamento das medidas de saneamento básico do Município;

XVII - participação e apoio técnico nos serviços de drenagem, manejo de águas pluviais e con-
trole das fontes de erosão e assoreamento;

XVIII - observação das normas e protocolos ambientais relacionados às mudanças climáticas 
bem como minimização dos seus efeitos;

XIX - estímulo para adoção de novas tecnologias de geração de energias renováveis e melhoria 
da eficiência energética;

XX - desenvolvimento de ações que incentivem o desenvolvimento sustentável;

XXI - direito à informação;

XXII - estímulo e promoção do reflorestamento com espécies nativas da fitofisionomia local, ob-
jetivando especialmente a recomposição da flora de encostas e das áreas especialmente protegidas;

XXIII - incentivo à participação em ações que promovam os princípios da responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e pela logística reversa;

XXIV - incentivo às cooperativas e associações, aos setores de serviços, comércios e indústrias 
locais a ampliarem a oferta de produtos e serviços sustentáveis;

XXV - promoção da proteção dos biomas e espécies protegidas, ameaçadas e de interesse local 
existentes na área do Município, especialmente os fragmentos de fitofisionomias do bioma mata 
atlântica;

XXVI - compatibilização e harmonização do Plano Diretor, Lei de Parcelamento, Uso e Ocu-
pação do Solo e outras normas que disciplinam o ordenamento territorial e planejamento urbano do 
município com a política ambiental;

XXVII - desenvolvimento e gerenciamento de cadastros e outros tipos de bancos de dados refe-
rentes aos elementos naturais da área do Município, como áreas verdes, corpos d’água, entre outros;

XXVIII - promover o diagnóstico e prognóstico ambiental de modo a subsidiar o planejamento 
e gestão ambiental municipal;

XXIX - incentivo à elaboração e à implementação de políticas e ações públicas específicas para 
a criação de espaços de acordo com as peculiaridades, potencialidades e vulnerabilidades ambientais 
desses locais; e

XXX - reconhecimento das práticas e ações de conservação e preservação ambiental.

 Art. 3º-B.  São instrumentos de gestão, controle e regulação ambiental do Município de Santa 
Luzia, dentre outros:

I - licenciamento ambiental;

II - autorizações ambientais;

III - fiscalização ambiental;

IV - recuperação de área degradada;

V - zoneamento e mapeamento ambiental;

VI - monitoramento ambiental;

VII - sistema municipal de informações ambientais;

VIII - concessão de incentivos financeiros, construtivos e fiscais;

IX - pagamento por serviços ambientais;

X - fundo municipal de meio ambiente;

XI - educação ambiental;

XII - criação de espaços especialmente protegidos;

XIII - plano municipal de saneamento básico;

XIV - convênios, parcerias, consórcios, acordos, ajustes e outros congêneres relativos às temá-
ticas ambientais;

XV - diplomas ambientais legais; e.

XVI - Sistema de Gestão Ambiental.”

 Art. 5°  O Título do Capítulo III da Lei nº 3.445, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“CAPÍTULO III

DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE”

 Art. 6°  O art. 5° da Lei nº 3.445, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º  Fica criado no Município de Santa Luzia o Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente – CODEMA.

Parágrafo único.  O CODEMA é órgão colegiado, normativo, paritário, consultivo de asses-
soramento ao Poder Executivo Municipal e deliberativo no âmbito de sua competência, sobre as 
questões ambientais propostas nesta e demais leis correlatas do Município e será composto, em 
proporção idêntica, por representantes do Poder Público Municipal e da sociedade civil para a defesa 
do meio ambiente.”

 Art. 7°  O caput e § 1° a § 3° do art. 6° da Lei nº 3.445, de 2013, passam a vigorar com a seguinte 
redação, ficando o artigo acrescido dos seguintes §§ 4° e 5°:

“Art. 6º  O CODEMA terá a seguinte composição:

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

§ 1º  O exercício da função de membro do CODEMA é vedado a pessoas que prestem serviços 
de qualquer natureza ou participem, direta ou indiretamente, de gerência ou administração de em-
presas que tenham como objeto os processos que tramitam na SEAGRI, bem como aqueles profis-
sionais que atuem nesses processos.

§ 2º  Será presidente nato do CODEMA o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Agricultura 

e Abastecimento.

§ 3º  O Vice-Presidente será eleito entre os membros da sociedade civil, para mandato de 02 
(dois) anos, sendo possível uma recondução.

§ 4º  Os mandatos dos conselheiros serão de 02 (dois) anos, sendo possível uma recondução.

§ 5°  Aplicam-se aos Conselheiros as hipóteses de impedimento e suspeição da lei civil.”

 Art. 8°  O caput e os incisos I e XXII do caput do art. 7° da Lei nº 3.445, de 2013, passam a 
vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 7º  Compete ao CODEMA:

I - decidir sobre:

a) Concessão de Licença Prévia – LP;

b) Concessão Licença de Instalação – LI;

c) Concessão Licença de Operação – LO;

d) Concessão Licença de Operação Corretiva – LOC;

e) Concessão Licença de Instalação Corretiva – LIC;

f) Autorização para intervenção em área de preservação permanente – APP;

g) Autorização para supressão de espécies protegidas;

h) Recursos sobre Licenciamento Ambiental Simplificado – LAS; e

i) Recursos sobre a aplicação de penalidades;

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

XXII - examinar e deliberar juntamente com o órgão ambiental competente no âmbito munici-
pal, sobre a emissão de autorizações ambientais estabelecidas em normas do poder público de sua 
competência;

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

Parágrafo único.  O CODEMA irá elaborar seu Regimento Interno, que deverá ser votado e 
aprovado pela maioria simples de seus Conselheiros.”

 

Art. 9°  Os incisos II a V, VII e IX  do caput do art. 8° da Lei nº 3.445, de 2013, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 8º  ................................................................................................................

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

II - aplicar as penalidades, as medidas administrativas acautelatórias cabíveis e autuar pessoas 
físicas e jurídicas que descumprirem a legislação ambiental, bem como julgar o auto de infração em 
primeira instância;

III - exercer a ação fiscalizadora e o poder de polícia para a observância das normas contidas na 
legislação de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, solicitando, quando necessário, 
apoio de demais órgãos da administração municipal ou outra, bem como aos demais órgãos ambien-
tais e policia militar para a garantia do exercício desta competência;

IV - formular e instruir as propostas de normas técnicas, os processos de licenciamento e de 
fiscalização ambiental;

V - publicar, no Diário Oficial Eletrônico do Município de Santa Luzia, pedido, concessão, in-
deferimento e a renovação de todas as licenças ambientais, o arquivamento do processo, bem como 
as decisões de aplicação das penalidades e dos recursos;

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

VII - emitir parecer técnico sobre os pedidos de licença ambiental, renovação e autorizações 
ambientais, quando couber, todos sempre com base em estudos ambientais prévios;

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

IX - decidir sobre a concessão de licenciamento ambiental simplificado, autorização de supres-
são arbórea de espécies sem proteção e aprovação de estudos ambientais, ressalvadas as competên-
cias do CODEMA.”

 Art. 10.  O art. 9° da Lei nº 3.445, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando o 
artigo acrescido dos seguintes §§ 1° a 3°:

“Art. 9º  A instalação, construção, ampliação ou funcionamento de fonte de poluição cujos im-
pactos ambientais sejam definidos pela legislação ambiental vigente como de responsabilidade do 
município estão sujeitos ao licenciamento ambiental, nos termos desta Lei.

§ 1º  O procedimento administrativo para a concessão e renovação das licenças ambientais será 
objeto de regulamento.

§ 2º  As modalidades do licenciamento ambiental e as atividades a serem licenciadas serão dis-
postas em ato normativo do CODEMA.

§ 3º  Inexistindo norma local, serão aplicadas as normas regionais e nacionais, respectivamente.”

 Art. 11.  O art. 10 da Lei nº 3.445, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando o 
artigo acrescido dos seguintes incisos IV e V ao seu caput:

“Art. 10.  O CODEMA, no exercício de sua competência de controle ambiental, deliberará sobre 
a concessão e renovação das seguintes licenças:

I - Licença Prévia – LP;

II - Licença de Instalação – LI;

III - Licença de Operação – LO;

IV - Licença de Instalação Corretiva – LIC; e

V - Licença de Operação Corretiva – LOC; § 1º  O licenciamento corretivo não exonera os em-
preendimentos ou atividades em arcar com a responsabilidade pelas multas e infrações ambientais 
quando da instalação ou operação irregulares.§ 2º  O procedimento administrativo para concessão e 
renovação das licenças, bem como respectivos prazos, serão regulamentados por Decreto.”

 Art. 12.  O art. 12 da Lei nº 3.445, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.12  A fiscalização do cumprimento das normas ambientais será exercida pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, sem prejuízo das cominações cíveis e 
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penais cabíveis.”

 Art. 13.  O art. 13 da Lei nº 3.445, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.13.  Para a realização das atividades decorrentes do disposto nesta Lei e seus regulamentos, 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento poderá utilizar-se, além dos 
recursos técnicos e humanos de que dispõe, do concurso de outras Secretarias Municipais, órgãos 
ou entidades públicas ou privadas, mediante convênios, contratos e credenciamento de agentes.”

 Art. 14.  O art. 14 da Lei nº 3.445, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 14.  Para garantir a execução das medidas estabelecidas nesta Lei, no seu regulamento e 
nas normas deles decorrentes, fica assegurado aos servidores efetivos do órgão competente a entrada 
em estabelecimento público ou privado durante o período de atividade e a permanência neles pelo 
tempo necessário à fiscalização ou vistoria.”

 Art. 15.  O art. 15 da Lei nº 3.445, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 15.  Aos agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, 
de acordo com as atribuições de cada cargo, compete efetuar fiscalizações e vistorias em geral, le-
vantamentos, avaliações, verificar a ocorrência de infrações, lavrar Relatório de Fiscalização e Auto 
de Infração, determinando, quando necessária, a adoção de dispositivo de medição, de análise e de 
controle.”

 Art. 17.  O art. 16 da Lei nº 3.445, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16.  Fica o Poder Executivo autorizado a determinar, fundamentadamente, medidas de 
emergência, a fim de evitar episódios críticos de poluição ambiental ou impedir sua continuidade, 
em caso de grave e iminente risco para vidas humanas ou para o meio ambiente.”

 Art. 18.  O art. 17 da Lei nº 3.445, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação, transfor-
mando-se em § 1° o seu atual parágrafo único, ficando o artigo acrescido do seguinte § 2°:

“Art.17.  A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento poderá, fun-
damentadamente, determinar aos responsáveis pelas fontes poluidoras e de degradação ambiental, a 
execução de medições dos níveis e das concentrações de suas emissões e lançamentos de poluentes 
no meio ambiente, bem como a reparação do dano ambiental.

§ 1º  Caberá aos responsáveis pelas fontes poluidoras e de degradação ambiental arcar com os 
ônus das medidas determinadas.

§ 2º  As medições de que trata o caput poderão ser executadas pelos próprios empreendimentos 
ou por empresas do ramo, de reconhecida idoneidade e capacidade técnica, com envio de relatório 
de monitoramento para avaliação dos técnicos ou agentes credenciados da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento.”

 Art. 19.  O art. 18 da Lei nº 3.445, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.18.  Fica o Poder Executivo autorizado a recolher a taxa de licenciamento ambiental, nos 
termos do Código Tributário Municipal.”

 Art. 20.  O Título do Capítulo VI da Lei nº 3.445, de 2013, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“CAPÍTULO VI

DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES”

 Art. 21.  O art. 19 da Lei nº 3.445, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação, transfor-
mando-se em § 1° o seu atual parágrafo único, ficando o artigo acrescido do seguinte § 2°:

“Art.19.  Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as 
regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§1º As infrações a esta lei, ao seu Regulamento e às demais normas decorrentes, serão classifi-
cadas em leves, graves ou gravíssimas, levando-se em conta:

I - as suas consequências;

II - as circunstâncias atenuantes e agravantes; e

III - os antecedentes do infrator.

§ 2º  Decreto fixará as condutas consideradas lesivas ao meio ambiente e sua tipificação, de-
terminando a gradação, o procedimento administrativo para aplicação de pena administrativa, bem 
como critérios:

a) para a classificação das infrações de que trata este artigo; e

b) para a imposição de penalidade.”

 Art. 22.  O art. 20 da Lei nº 3.445, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando o 
artigo acrescido dos seguintes incisos V a X ao seu caput:

“Art. 20.  As infrações administrativas serão punidas com as seguintes sanções, conforme regu-
lamentado por Decreto:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos produtos e subprodutos objetos da infração, instrumentos, petrechos, equipa-
mentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo;

VIII - demolição de obra, construção ou edificação;

IX - suspensão parcial ou total das atividades; e

X - restritiva de direitos.

§ 1º  As medidas administrativas acautelatórias deverão ser aplicadas de imediato no ato da 
fiscalização, com o objetivo de prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recupera-
ção ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo, sem prejuízo da aplicação 
cumulativa de sanções administrativas.

§ 2º  Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, 
cumulativamente, as sanções a elas cominadas.”

 Art. 23.  O art. 21 da Lei nº 3.445, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando o 

artigo acrescido dos seguintes incisos I a X  ao seu caput:

“Art. 21.  As infrações punidas com a sanção de multa observarão o seguinte:

I - a multa terá por base o ato, a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma ou outra medida 
pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado, nos termos do regulamento.

II - o valor da multa será fixado no regulamento desta Lei e corrigido periodicamente, com base 
nos índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo o mínimo de 50 (cinquenta) UFM - Unida-
des Fiscais do Município e o máximo de 10.000.000 (dez milhões) UFM .

III - a multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tem-
po, hipótese em que incidirá até que o infrator demonstre a regularização da situação à autoridade 
competente;

IV - no caso de reincidência genérica, configurada pelo cometimento de nova infração de tipifi-
cação diversa, pelo mesmo infrator, a multa será acrescida de 50 % (cinquenta por cento);

V - no caso de reincidência específica, configurada pelo cometimento de nova infração da mes-
ma tipificação, pelo mesmo infrator, a multa será aplicada em dobro;

VI - será concedido desconto de 30% (trinta por cento) do valor corrigido da multa, caso haja 
o pagamento voluntário e integral, com a correspondente renúncia do direito de defesa e recurso 
administrativo, no prazo de até 20 (vinte) dias da ciência do Auto de Infração;

VII - as multas administrativas ambientais poderão ser pagas em até doze parcelas mensais, 
iguais e consecutivas, de no mínimo 15 (quinze) UFM para pessoa física e 60 (sessenta) UFM para 
pessoa jurídica, a requerimento do interessado, no qual constará a confissão do débito;

VIII - independentemente do valor da multa aplicada, o autuado fica obrigado a reparar integral-
mente o dano que tenha causado, devendo ser celebrado Termo de Compromisso de Recuperação 
Ambiental – TCRA, firmado junto ao órgão municipal competente, contendo as premissas técnicas 
para a correta reparação ambiental, prazo e penalidades pelo descumprimento; e

IX - os valores arrecadados em pagamento de multas por infração ambiental serão revertidos ao 
Fundo Municipal do Meio Ambiente.”

 Art. 24.  Fica acrescido o seguinte art. 21-A à Lei nº 3.445, de 2013:

“Art.21-A  São espécies de sanção restritiva de direitos:

I – suspensão de cadastro, registro, licença, permissão ou autorização;

II – cancelamento de cadastro, registro, licença, permissão ou autorização;

III – perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais; e

IV – proibição de contratar com a administração pública municipal de Santa Luzia.”

 

Art. 25.  O § 1° do art. 22 da Lei nº 3.445, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 22.  ...............................................................................................................

§ 1º Os recursos obtidos com a gestão ambiental deverão ser utilizados para custear planos, 
projetos e programas da qualidade do meio ambiente no Município, melhorias na infraestrutura e 
fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, desde que submetidos à 
autorização do CODEMA.

.............................................................................................................................”

 Art. 26.  O caput do art. 24 da Lei nº 3.445, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 24.  Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão publicados 
em meio físico ou eletrônico de comunicação oficial do Município, com ônus para o requerente, com 
vistas a assegurar à comunidade afetada e ao público em geral participação democrática no processo 
de decisão, possibilitando a impugnação fundamentada por escrito dos pedidos de licenciamento.”

 Art. 27.  O inciso X do caput do art. 45 da Lei Complementar n° 3.123, de 01 de setembro de 
2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 45.  ...............................................................................................................

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

X - fazer cumprir as decisões do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODE-
MA, observada as normas legais pertinentes;

.............................................................................................................................”

 Art. 28.  Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei nº 3.445, de 2013:

I – inciso IX do artigo 8º

II - § 3° do art. 10;

III - art. 11;

IV - incisos I a III do caput do art. 19; e

V - §§ 3° a 5° do art. 20

 Art. 29.  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

 

Santa Luzia, 17 de novembro de 2022.

 

 

Luiz Sérgio Ferreira Costa 
Prefeito do Município de Santa Luzia

 

MENSAGEM Nº 066/2022

 

Santa Luzia, 17 de novembro de 2022

 

Exmo. Senhor Presidente,

Exmos. Senhores Vereadores,

 

Submeto à apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa o Projeto de lei complementar que “Alte-
ra, acresce e revoga dispositivos da Lei nº 3.445, de 27 de novembro de 2013, e altera dispositivo da 
Lei Complementar n° 3.123, de 01 de setembro de 2010”.
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 I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 A propositura sub examine é um Projeto de lei complementar, haja vista que visa alterar a 
Lei Complementar nº 3.123, de 01 de setembro de 2010, que “Estabelece modelo de gestão para a 
Administração Pública Municipal e dispõe sobre a Estrutura Organizacional do Poder Executivo.”.

Nesse contexto, o parágrafo único do art. 49 da Lei Orgânica do Município determina o seguinte 
acerca das leis complementares:

 “Art. 49.  As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta 
dos votos dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis 
ordinárias.

Parágrafo único. Serão leis complementares, dentre outras previstas nesta Lei Orgânica:

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

VII - Lei de criação de Cargos, Funções ou Empregos Públicos;

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

 Mais a mais, no que se refere à alteração de leis, a Lei Complementar Federal n° 95, de 26 de 
fevereiro de 1998, que “Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para 
a consolidação dos atos normativos que menciona”, estabelece que:

 “Art. 12. A alteração da lei será feita:

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

III - nos demais casos, por meio de substituição, no próprio texto, do dispositivo alterado, ou 
acréscimo de dispositivo novo, observadas as seguintes regras:

a) revogado;

b) é vedada, mesmo quando recomendável, qualquer renumeração de artigos e de unidades supe-
riores ao artigo, referidas no inciso V do art. 10, devendo ser utilizado o mesmo número do artigo ou 
unidade imediatamente anterior, seguido de letras maiúsculas, em ordem alfabética, tantas quantas 
forem suficientes para identificar os acréscimos;

c) é vedado o aproveitamento do número de dispositivo revogado, vetado, declarado incons-
titucional pelo Supremo Tribunal Federal ou de execução suspensa pelo Senado Federal em face 
de decisão do Supremo Tribunal Federal, devendo a lei alterada manter essa indicação, seguida 
da expressão ‘revogado’, ‘vetado’, ‘declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Su-
premo Tribunal Federal’, ou ‘execução suspensa pelo Senado Federal, na forma do art. 52, X, da 
Constituição Federal;

........................................................................................................................”

 Destarte, verifica-se que a técnica legislativa foi observada, quando da elaboração desta pro-
posta. E, nesse sentido, segundo Luciano Henrique da Silva  Oliveira[1], a técnica legislativa pode 
ser definida como o conjunto de procedimentos e técnicas redacionais específicas para a elaboração 
dos textos legais, para que tanto o conteúdo quanto a forma da norma gerada expressem a vontade 
do legislador.

Outrossim, para Kildare Gonçalves Carvalho[2], a técnica legislativa é o modo correto de elabo-
rar as leis, de forma a torná-las exequíveis e eficazes, envolvendo um conjunto de regras e normas 
técnicas que vão desde a necessidade de legislar até a publicação da lei.

 II – DA NECESSIDADE DAS MUDANÇAS LEGISLATIVAS PROPOSTAS.

 A Constituição Federal, de 1988, dispõe em seu art. 225, dispõe sobre o reconhecimento do 
direito a um meio ambiente sadio como uma extensão ao direito à vida, seja pelo aspecto da própria 
existência física e saúde dos seres humanos, seja quanto à dignidade desta existência, medida pela 
qualidade de vida.

Neste contexto, os Municípios necessitam assumir o seu papel constitucional de defesa e preser-
vação do meio ambiente, se tornando agentes ativos do desenvolvimento local.

Destaca-se que uma boa governança ambiental depende de uma legislação ambiental para que 
seja realizada uma gestão ambiental eficiente a nível privado e público municipal e consequente-
mente, prevenir e minimizar a ocorrência de danos ao meio ambiente, além de melhorar a qualidade 
de vida da sociedade.

William Freire[3] nos traz o entendimento do dever do município exercer o poder de polícia, im-
pedindo que a população polua o meio ambiente, bem como coibir qualquer depredação ambiental, 
fazendo cumprir as normas vigentes e impondo as penas previstas na lei.

No âmbito legal, os municípios vêm adquirindo papel de relevância como entidade executora 
das ações orientadas pela governança. Embora na teoria as ações direcionem sua aplicação para 
escala municipal, na prática ainda há dificuldade na implementação das políticas públicas (SCHE-
RER, 2018).

O Município de Santa Luzia tem como competência administrativa comum com os demais entes 
federados, proteger o meio ambiente e combater a poluição em quaisquer de suas formas; preservar 
as florestas, a fauna e a flora e a conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, de 
acordo com a Lei Orgânica do Município que faz tal previsão em seu art. 17, veja-se:

 “Art. 17 É de competência administrativa comum do Município, da União e do Estado, obser-
vada a lei complementar federal, o exercício das seguintes medidas;

(...)

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em quaisquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

(...)

XII - com observância das peculiaridades dos interesses locais: caça, pesca, conservação da 
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais.”

 Para tanto, é necessário se valer de um regramento legal capaz de viabilizar os instrumentos 
adequados, a se considerar as constantes mudanças sociais que, sem sombra de dúvidas, impactam 
no âmbito ambiental.

Neste ínterim, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento – SEA-
GRI, como órgão do Poder Executivo Municipal detém como sua competência, propor[4] a elabo-
ração e supervisionar o cumprimento da legislação e das normas específicas de meio ambiente e re-
cursos naturais, utilizando tal atribuição como instrumento de implementação de política ambiental.

Destaca-se que o Município de Santa Luzia, na busca pela excelência da prestação de serviços 
à sociedade e no exercício de sua competência legal, já teve avanços significativos na garantia da 

preservação e conservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, como a criação do cargo 
de fiscal ambiental pela Lei nº 3.920, de 12 de abril de 2018.

A mesma legislação criou também diversos cargos que compõem atualmente o copo técnico da 
SEAGRI, a saber: engenheiro ambiental, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, biólogo, téc-
nico ambiental, técnico agrícola e técnico em paisagismo. Tais profissionais atuam não somente nos 
Processos Administrativos de Licenciamento Ambiental, mas como também em diversos projetos 
inerentes à gestão ambiental no município.

Nessa toada, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento – SEAGRI 
impulsionou a presente preposição com o objetivo de inserir na legislação municipal incremento do 
regramento geral, para que posteriormente seja subsidiada a elaboração da devida regulamentação 
mediante decreto.

Exemplo disso é a proposta de mudança no art. 19 da Lei atual, que calcará a edição do Decreto 
da Fiscalização Ambiental, que tipificará as condutas lesivas ao meio ambiente e estabelecerá as 
penalidades cabíveis caso a caso.

Outro exemplo que a proposição trás são as disposições quanto ao Conselho municipal do Meio 
Ambiente – CODEMA, propondo um capítulo específico sobre o Conselho Municipal do Meio Am-
biente, trazendo especificações ao órgão colegiado que não era tão informativo na Lei atual.

Esta proposição traz disposições específicas sobre a natureza do órgão sua composição, duração 
dos mandatos, hipóteses de impedimentos e suspensão, principais competências, principalmente 
quanto a sua ação fiscalizadora,

Isso porque os principais problemas ambientais ocorrem a nível local, demandando ações espe-
cificas, que conferem maior agilidade e transparência ao processo além de incentivarem o exercício 
da pratica democrática com um órgão representativo que possibilita a descentralização da gestão 
dos recursos ambientais, que vistas como processos estratégicos para a caminhada em direção ao 
desenvolvimento sustentável.

Entre disposições sobre penalidades e processo de fiscalização, a inserção advém do fato de que 
muitos problemas ambientais, com seus decorrentes impactos socioeconômicos, teriam sido evita-
dos caso ocorresse uma atuação rápida do órgão local fiscalização, a sim, o melhoramento do corpo 
normativo sobre tais matérias como a inclusão de um capítulo específico das penalidades.

Destaca-se o entendimento[5] de que as alterações da legislação brasileira, no sentido de tornar 
mais efetivas as sanções penais e administrativas decorrentes de condutas lesivas ao meio ambiente, 
representam um avanço para a legislação ambiental em nosso País.

Neste diapasão, diante da necessidade de se estabelecer a adequação da legislação municipal 
à legislação federal e estadual, garantir maior segurança jurídica aos atos públicos tanto do ponto 
de vista dos administradores quanto dos administrados, a presente proposição trás alterações de 
suma importância no âmbito da Fiscalização e quanto do Licenciamento Ambiental, com o intuito 
de formar um corpo legal eficaz, moderno e capaz de atender as demandas de caráter ambiental no 
município, que são muitas e estão em constantes mudanças.

 III – DOS DISPOSITIVOS ALTERADOS EM RAZÃO DE TÉCNICA LEGISLATIVA.

·                 Da alteração da ementa da Lei nº 3.445, de 2013.

As alterações feitas foram diante da necessidade de adequação à técnica legislativa, vez que o 
Decreto Federal nº 9.191, de 1º de novembro de 2017, que regulamenta a Lei Complementar Federal 
n° 95, de 01 de novembro de 2017, determina que:

“Art. 6º A ementa explicitará, de modo conciso, o objeto do ato normativo.

Parágrafo único. A expressão “e dá outras providências” poderá ser utilizada para substituir a 
menção expressa a temas do ato normativo apenas:

I - em atos normativos de excepcional extensão e com multiplicidade de temas; e

II - se a questão não expressa for pouco relevante e estiver relacionada com os demais temas 
explícitos na ementa.”

 Deste modo, o termo “ e da outras providencias” foi suprimido da ementa da Lei nº 3.445, de 
27 de novembro de 2013, para aperfeiçoamento da técnica legislativa, aproveitando a oportunidade 
das demais alterações propostas.

 ·                Do Acréscimo do §1º do art. 1º Lei nº 3.445, de 27 de novembro de 2013 – Adequação 
à técnica legislativa e elucidação dos objetivos da Lei.

O primeiro artigo das normas, quando necessário, deve ser reservado à definição dos objetivos 
perseguidos pelo legislador, à limitação de seu âmbito de aplicação e à definição de conceitos fun-
damentais que auxiliem na compreensão do ato normativo, deste modo a inclusão do §1º do art. 1º 
da Lei nº 3.445, de 27 de novembro de 2013 visa esclarecer o que a Lei visa instituir, definindo os 
objetivos da Lei e facilitando a interpretação e o caráter informativo da mesma, conforme a técnica 
legislativa propõe.

·         Do Acréscimo do §2º do art. 1º Lei nº 3.445, de 27 de novembro de 2013 – Inclusão de 
Glossário.

O glossário[6] reúne verbetes relativos a temas que estão diretamente relacionados com a reda-
ção parlamentar e complementam o seu campo de interesse.

Assim, o presente Projeto de Lei acresceu Glossário como instrumento de transparência e au-
mento do rigor técnico com a definição dos termos essenciais para a interpretação e aplicação da 
legislação ambiental, quais sejam: Licença Ambiental, Licenciamento Ambiental, Licença Prévia,, 
Licença de Instalação, Licença de Instalação, Licença de Operação, Licença de Instalação Corretiva, 
Licença Ambiental Simplificada, Estudos Ambientais e Intervenção Ambiental.

Denota-se que os termos acima citados são técnicos e sua delimitação e significados possibilita-
rão maior clareza na interpretação da legislação e na prática administrativa.

 IV – CONCLUSÃO

 Diante do exposto, considerando o objetivo do Projeto de lei colocado sob o crivo do Poder 
Legislativo Municipal, certo de que receberá a necessária aquiescência de Vossa Excelência e de 
seus ilustres pares, submeto-o a exame e votação nos termos da Lei Orgânica Municipal e conforme 
o Regimento Interno dessa Casa.

 

Respeitosamente,

 

 

Luiz Sérgio Ferreira Costa 
Prefeito do Município de Santa Luzia
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Link de acesso para a Declaração de Impacto orçamentário-financeiro: 

https://drive.santaluzia.mg.gov.br/owncloud/index.php/s/mVxaw2NK0UUN6zl

DECRETO Nº 4.093, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022
 Regulamenta o acesso às informações de que trata a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro 

de 2011, e a Lei nº 3.849, de 18 de outubro de 2017.

 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 do Município;

 CONSIDERANDO o inciso XXXIII do caput do art. 5º da Constituição da República Federati-
va do Brasil de 1988, que dispõe que todos têm direito a receber da Administração Pública informa-
ções de seu interesse particular, ou de seu interesse coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

 CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que “Regula o acesso 
a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 
da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 
5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências”;

 CONSIDERANDO o disposto no art. 45 da Lei Federal nº 12.527, de 2011, que determina aos 
municípios a regulamentação do acesso à informação, em observância às normas gerais estabeleci-
das nesta Lei Federal;

 CONSIDERANDO a Lei nº 3.849, de 18 de outubro de 2017, que “Dispõe sobre normas es-
pecíficas sobre o acesso a informações no Município de Santa Luzia, nos termos da Lei Federal nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011”; e

 CONSIDERANDO a manifestação[1] da Controladoria-Geral do Município acerca da necessi-
dade de regulamentação e promoção do acesso à informação no Município,

 DECRETA:

 CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

 Art. 1º  Este Decreto regulamenta a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no 
âmbito do Poder Executivo, estabelecendo procedimentos e outras providências correlatas a serem 
observadas por seus órgãos e entidades, bem como pelas entidades privadas sem fins lucrativos que 
recebam recursos do Município para a realização de atividades de interesse público, visando garantir 
o direito de acesso à informação, conforme especifica.

 Art. 2º  Os órgãos e entidades municipais assegurarão, às pessoas naturais e jurídicas, o direito 
de acesso à informação, mediante a adoção de procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparen-
te, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios que regem a Administração 
Pública e as diretrizes previstas nos arts. 3º e 4º.

 Art. 3º  Os procedimentos previstos neste Decreto devem ser executados em conformidade com 
as seguintes diretrizes:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na Administração Pública; e

V - desenvolvimento do controle social da Administração Pública.

 Art. 4º  Cabe aos órgãos e entidades municipais, observadas as normas e procedimentos previs-
tos neste Decreto, assegurar:

I - a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação;

II - a proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e

III - a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, 
autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.

 Art. 5º  Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmis-
são de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;

II - dados processados: dados submetidos a qualquer operação ou tratamento por meio de pro-
cessamento eletrônico ou por meio automatizado com o emprego de tecnologia da informação;

III - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato;

IV - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em 
razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado;

V - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável;

VI - tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, 
utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, 
eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação;

VII - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indiví-
duos, equipamentos ou sistemas autorizados;

VIII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou 
modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;

IX - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito 
e destino;

X - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento 
possível, sem modificações;

XI - informação atualizada: informação que reúne os dados mais recentes sobre o tema, de acor-
do com sua natureza, com os prazos previstos em normas específicas ou conforme a periodicidade 
estabelecida nos sistemas informatizados que a organizam; e

XII - documento preparatório: documento formal utilizado como fundamento da tomada de 
decisão ou de ato administrativo, a exemplo de pareceres e notas técnicas.

 CAPÍTULO II

DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E DA SUA DIVULGAÇÃO

 Art. 6º  Compete aos órgãos e entidades integrantes da Administração Direta e Indireta do Poder 
Executivo municipal, observadas as normas e procedimentos previstos neste Decreto, assegurar:

I - a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação;

II - a proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e

III - a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, 
autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.

 Art. 7º  O acesso à informação de que trata este Decreto compreende, entre outros, os direitos 
de obter:

I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde 
poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;

II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados pelos órgãos ou 
entidades municipais, recolhidos ou não a arquivos públicos;

III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de 
qualquer vínculo com os órgãos ou entidades municipais, mesmo que esse vínculo já tenha cessado;

IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;

V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades municipais, inclusive as 
relativas à sua política, organização e serviços;

VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públi-
cos, licitações e a contratos administrativos; e

VII - informação relativa:

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos 
e entidades municipais, bem como metas e indicadores propostos; e

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos 
de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores.

§ 1º  Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, 
é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da 
parte sob sigilo.

§ 2º  O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas, utilizados como 
fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo, será assegurado com a edição do ato 
decisório respectivo.

§ 3º  A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades da 
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, quando não fundamentada, sujeitará 
o responsável a medidas disciplinares.

§ 4º  Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à Contro-
ladoria-Geral do Município ou à Corregedoria da Guarda Municipal de Santa Luzia, no âmbito das 
respectivas competências, a abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva 
documentação.

§ 5º  Verificada a hipótese prevista no § 5º, o responsável pela guarda da informação extraviada 
deverá, no prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem sua ale-
gação.

§ 6º  Caberá aos Secretários Municipais e aos dirigentes das entidades descentralizadas adotar 
as medidas cabíveis na hipótese de as pessoas jurídicas de direito privado, com as quais se tenha 
celebrado qualquer tipo de ajuste, se recusarem injustificadamente a fornecer informações quando 
demandadas.

 Art. 8º  Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Municipal assegurarão, às pessoas natu-
rais e jurídicas, o direito de acesso à informação, que será proporcionado mediante procedimentos 
objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados 
os princípios da administração pública e as diretrizes previstas na Lei Federal nº 12.527, de 2011.

 Art. 9º  Sem prejuízo das demais disposições normativas aplicáveis, as entidades privadas sem 
fins lucrativos que recebam recursos públicos ou subvenções sociais do Município de Santa Luzia 
ou com este mantenham contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordos, ajustes ou ou-
tros instrumentos devem observar, no que couber, as disposições deste Decreto e da Lei Federal nº 
12.527, de 2011.

§ 1º  Para fins do caput, deverá ser consignada expressamente no respectivo instrumento a res-
ponsabilidade pela garantia do acesso à informação.

§ 2º  A prestação da informação pelas entidades de que trata o caput refere-se à parcela e à des-
tinação dos recursos públicos recebidos, sem prejuízo das demais exigências e prestações de contas 
a que estejam legalmente obrigadas.

https://drive.santaluzia.mg.gov.br/owncloud/index.php/s/mVxaw2NK0UUN6zl
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 Art. 10.  A busca e o fornecimento da informação são gratuitos, ressalvada a cobrança do valor 
referente ao custo dos serviços e dos materiais utilizados na hipótese de reprodução de documentos 
pelo órgão ou entidade consultados.

Parágrafo único.  Está isento de ressarcir os custos previstos no caput aquele cuja situação 
econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo próprio ou da família, declarada nos termos da Lei 
Federal nº 7.115, de 29 de agosto de 1983.

 Art. 11.  É dever dos órgãos e entidades manter a estrutura necessária para que as informações 
de interesse público sejam disponibilizadas em sítio eletrônico oficial, com o devido zelo pela atua-
lização diária e pela autenticidade e disponibilidade das informações contidas na página.

Parágrafo único.  As informações poderão ser disponibilizadas por meio de ferramenta de redi-
recionamento de páginas, quando estiverem disponíveis em outros sítios eletrônicos oficiais gover-
namentais.

 Art. 12.  Os sítios eletrônicos oficiais de que tratam o art. 11 deverão, no mínimo:

I - conter formulário para pedido de acesso à informação;

II - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma 
objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;

III - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e 
não proprietários, de modo a facilitar a análise das informações;

IV - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos estruturados 
e legíveis por máquina;

V - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;

VI - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;

VII - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;

VIII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou 
telefônica, com o órgão ou entidade; e

IX - garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência.

 Art. 13.  O Poder Executivo promoverá, no Portal da Prefeitura de Santa Luzia, por meio do 
canal Transparência e Acesso à Informação, a divulgação de informações de interesse coletivo ou 
geral, contendo:

I - registro das competências e estrutura organizacional dos órgãos e entidades de sua Adminis-
tração Direta e Indireta, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento 
ao público;

II - registros de repasses ou transferências de recursos financeiros;

III - registros das despesas;

IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e 
resultados, bem como a todos os contratos celebrados;

V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras; e

VI - respostas às perguntas mais frequentes da sociedade.

§ 1º  Caberá a todos os órgãos e entidades descentralizadas apresentar, no prazo de 30 (trinta) 
dias à Controladoria-Geral do Município as informações necessárias ao cumprimento do disposto 
neste artigo que, na data da edição deste Decreto, ainda não se encontrem disponibilizadas no sítio 
eletrônico do Portal da Prefeitura de Santa Luzia.

§ 2º  Os Secretários Municipais e dirigentes das entidades descentralizadas respondem pelo teor, 
integralidade e autenticidade das informações publicadas sob sua competência.

§ 3º  Os dados e informações que comporão o portal Transparência e Acesso à Informação serão 
publicados e atualizados pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta, na qualidade de 
geradores ou fontes das informações.

 CAPÍTULO III

DO PROCEDIMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO

 Seção I

Do Pedido de Acesso

 Art. 14.  Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso à informação junto aos se-
guintes setores de atendimento:

I - na Ouvidoria do Município, na sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia;

II - na Central de Atendimento Telefônico 156; ou

III - no Portal da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, por meio do canal Transparência e Acesso 
à Informação.

§ 1º  O pedido de acesso à informação mencionado no caput deverá conter:

I - nome completo do requerente;

II - número de documento de identificação válido;

III - especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida;

IV - endereço físico ou eletrônico; e

V - número de telefone do requerente.

§ 2º  Caso o pedido de acesso à informação deixe de conter algum dos requisitos constantes 
do § 1º, será concedido ao requerente o prazo de 15 (quinze) dias para complementação dos dados 
faltantes, sob pena de arquivamento da demanda.

§ 3º  São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de 
informações de interesse público.

§ 4º  Na hipótese de atendimento não presencial em que haja solicitação de entrega de docu-
mento, caberá ao atendente obter a identificação do interessado nos termos do § 1º, que deverá ser 
comprovada no ato do recebimento da informação solicitada.

§ 5º  Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:

I - genéricos;

II - desproporcionais ou desarrazoados; ou

III - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e infor-

mações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou 
entidade.

§ 6º  Na hipótese do disposto no inciso III do § 5º, o órgão ou entidade deverá, caso tenha co-
nhecimento, indicar o local onde se encontram as informações a partir das quais o requerente poderá 
realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados.

 Art. 15.  Deverá ser autorizado o acesso imediato à informação disponível.

§ 1º  Não sendo possível conceder o acesso imediato à informação, a Ouvidoria, no prazo de 20 
(vinte) dias, deverá:

I - enviá-la por meio eletrônico;

II - comunicar data, local e modo para o cidadão realizar consulta, efetuar reprodução ou obter 
certidão;

III - comunicar que o órgão ou entidade responsável não possui a informação ou que não tem 
conhecimento de sua existência; e

IV - indicar as razões da negativa, total ou parcial, do acesso encaminhadas pelo órgão ou enti-
dade responsável.

§ 2º  A Ouvidoria deverá solicitar a informação junto ao órgão ou entidade responsável que 
deverá respondê-la no prazo de 10 (dez) dias.

§ 3º  O prazo previsto no § 1º poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias mediante justificativa 
expressa, o que será comunicado ao requerente.

§ 4º  Não será concedido acesso à informação sigilosa.

§ 5º  Na hipótese do § 4º o requerente será informado sobre a possibilidade de interpor recurso, 
indicando a autoridade competente para analisar o pedido de acesso ou desclassificação da infor-
mação.

§ 6º  Excepcionalmente, nos casos em que o requerente declare não dispor de meios para realizar 
a consulta nos termos do inciso II do § 1º, a informação poderá ser encaminhada por meio físico.

 Art. 16.  O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito.

§ 1º  O órgão ou a entidade poderá cobrar exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento 
dos custos dos serviços e dos materiais utilizados, quando o serviço de busca e de fornecimento da 
informação exigir reprodução de documentos pelo órgão ou pela entidade pública consultada.

§ 2º  Estará isento de ressarcir os custos previstos no § 1º todo aquele cuja situação econômica 
não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei 
Federal nº 7.115, de 29 de agosto de 1983.

 Art. 17.  Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação 
possa prejudicar sua integridade, será oferecida a consulta de cópia, com certificação de que essa 
confere com o original.

Parágrafo único.  Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que, 
às suas expensas e sob supervisão de agente público, a reprodução seja feita por outro meio que não 
ponha em risco a conservação do documento original.

 Art. 18.  É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por cer-
tidão ou cópia.

§ 1º  Os prazos fixados neste Decreto serão contados em dias corridos, excluindo-se, na sua 
contagem, o dia de início e incluindo-se o do vencimento.

§ 2º  Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição em que 
tramita o processo ou deva ser praticado o ato.

§ 3º  Considera-se intimado o interessado:

I - quando a informação ou decisão for enviada para o seu endereço eletrônico, na mesma data 
do envio;

II - na hipótese do § 6º do art. 15, 15 (quinze) dias após a postagem; e

III - na hipótese do inciso II do § 1º do art. 15, a partir da data indicada para consulta ou repro-
dução.

 Seção II

Dos Recursos

 Art. 19.  No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, 
poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua 
ciência.

§ 1º  O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior ao agente público que proferiu 
a decisão impugnada.

§ 2º  A autoridade superior deverá remeter o recurso para que o agente prolator da decisão recor-
rida se manifeste no prazo de 10 (dez) dias.

§ 3º  O recurso deverá ser julgado no prazo de 10 (dez) dias contados da manifestação apresen-
tada pelo agente prolator da decisão recorrida ou do decurso do prazo.

§ 4º  Caso o acesso à informação tenha sido negado por decisão proferida por Secretário Munici-
pal ou equivalente, ou por dirigente de entidade descentralizada, o recurso será dirigido à Comissão 
Mista de Reavaliação de Informações, observados os prazos previstos nos §§ 2º e 3º.

§ 5º  Compete à autoridade mencionada no § 1º, no caso de não apresentação da manifestação 
mencionada no § 2º, oficiar a Corregedoria-Geral do Município para apuração de possível infração 
administrativo-disciplinar.

 Art. 20.  Indeferido o recurso previsto no § 3º do art. 19, caberá recurso à Controladoria-Geral 
do Município, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência da decisão, nas seguintes hipóteses:

I - quando o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado;

II - quando a decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente classificada como 
sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser 
dirigido pedido de acesso ou desclassificação;

III - quando os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos neste De-
creto não tiverem sido observados; ou

IV - quando estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos neste 
Decreto.

§ 1º  Interposto o recurso previsto no caput, a autoridade que exarou a decisão impugnada será 
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intimada, pela Controladoria-Geral do Município, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias.

§ 2º  Apresentada a manifestação prevista no § 1º ou transcorrido o prazo sem a sua apresenta-
ção, o recurso previsto no caput deverá ser julgado no prazo de 10 (dez) dias contados da manifesta-
ção apresentada ou do transcurso do prazo sem a sua apresentação, conforme o caso.

§ 3º  Verificada a procedência das razões do recurso, a Controladoria-Geral do Município deter-
minará ao órgão ou entidade responsável pela informação que adote as providências necessárias para 
dar cumprimento ao disposto neste Decreto.

§ 4º  Mantida pela Controladoria-Geral a decisão proferida nos termos do § 3º do art. 19, caberá, 
ainda, recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações no prazo de 10 (dez) dias.

§ 5º  O recurso previsto no § 4º deverá ser julgado no prazo de 10 (dez) dias contados do seu 
recebimento.

 Art. 21.  O interessado poderá apresentar pedido de reconsideração solicitando a desclassifi-
cação da informação classificada como sigilosa, mediante requerimento a ser dirigido à autoridade 
responsável pela apreciação.

Parágrafo único.  Caso seja negado o pedido previsto no caput, poderá o interessado, no prazo de 
10 (dez) dias contados da decisão, recorrer à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que 
terá o prazo de 10 (dez) dias para o julgamento do recurso.

 Art. 22.  Aplica-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 
1999, ao procedimento de que trata o Capítulo III.

 Seção III

Da Comissão Mista de Reavaliação de Informações

 Art. 23.  A Comissão Mista de Reavaliação de Informações será composta por representantes 
dos seguintes órgãos:

I - Controladoria-Geral do Município, que a presidirá;

II - Procuradoria-Geral do Município;

III - Secretaria Municipal de Saúde;

IV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação; e

V -  Coordenadoria de Tecnologia da Informática.

§ 1º  A designação dos membros da Comissão Mista de Reavaliação de Informações dar-se-á por 
Portaria, do Prefeito Municipal.

§ 2º  Cada membro titular da Comissão terá um suplente, que o substituirá em suas ausências e 
impedimentos.

§ 3º  O mandato dos membros da Comissão será de 02 (dois) anos, permitida a recondução.

 Art. 24.  Compete à Comissão Mista de Reavaliação de Informações:

I - decidir, no âmbito do Poder Executivo Municipal, sobre o tratamento e a classificação de 
informações sigilosas;

II - requisitar da autoridade que classificar informação como ultrassecreta e secreta, esclareci-
mento ou conteúdo, parcial ou integral, da informação, quando as informações constantes do Termo 
de Classificação de Informação - TCI não forem suficientes para a revisão da classificação;

III - rever a classificação de informações ultrassecretas ou secretas, de ofício ou mediante pro-
vocação de pessoa interessada, observado o disposto no art. 7º e demais dispositivos deste Decreto;

IV - prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultrassecreta, sempre por prazo 
determinado e enquanto for necessário, para as hipóteses previstas nos incisos I e II do caput do art. 
34, observado o prazo previsto no § 1º do art. 24 da Lei Federal nº 12.527, de 2011;

V - julgar recursos apresentados contra decisão proferida:

a) pela Controladoria-Geral do Município, a pedido de acesso à informação ou às razões da 
negativa de acesso à informação; ou

b) pelo Secretário Municipal ou autoridade correlata, a pedido de desclassificação ou reavalia-
ção de informação classificada;

VI - estabelecer orientações normativas de caráter geral a fim de suprir eventuais lacunas na 
aplicação da Lei Federal nº 12.527, de 2011, no âmbito do Poder Executivo Municipal.

§ 1º  O prazo referido no inciso IV do caput fica limitado a uma única renovação.

§ 2º  A revisão de ofício a que se refere o inciso III deverá ocorrer, no máximo, a cada 4 (quatro) 
anos, após a data de classificação da informação como ultrassecreta ou secreta.

§ 3º  A não deliberação sobre a revisão pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações no 
prazo previsto no § 2º implicará a desclassificação automática das informações.

 Art. 25.  A Comissão Mista de Reavaliação de Informações se reunirá, ordinariamente, 01 (uma) 
vez por trimestre, e, extraordinariamente, sempre que convocada por seu Presidente.

Parágrafo único.  As reuniões serão realizadas com a presença de, no mínimo, 03 (três) inte-
grantes.

 Art. 26.  Os requerimentos de prorrogação do prazo de classificação de informação no grau 
ultrassecreto, a que se refere o inciso IV do caput do art. 24, deverão ser encaminhados à Comissão 
Mista de Reavaliação de Informações em até 01 (um) ano antes do vencimento do termo final de 
restrição de acesso.

Parágrafo único.  O requerimento de prorrogação do prazo de sigilo de informação classificada 
no grau ultrassecreto deverá ser apreciado na sessão subsequente à data de sua autuação, ficando 
sobrestadas todas as demais deliberações da Comissão até que se ultime a votação.

 Art. 27.  A Comissão Mista de Reavaliação de Informações deverá apreciar os recursos previs-
tos no inciso V do caput do art. 24 no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único.  No caso do recurso interposto nos termos do § 4º do art.19, a autoridade que 
proferiu a decisão impugnada deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

 Art. 28.  A revisão de ofício da informação classificada no grau ultrassecreto ou secreto será 
apreciada em até 90 (noventa) dias anteriores à data de sua desclassificação automática.

 Art. 29.  As deliberações da Comissão Mista de Reavaliação de Informações serão tomadas:

I - por maioria absoluta, quando envolverem as competências previstas nos incisos I e V do 
caput do art. 24; ou

II - por maioria simples dos votos, nos demais casos.

Parágrafo único.  A Controladoria-Geral do Município poderá exercer, além do voto ordinário, 
o voto de qualidade para desempate.

 Art. 30.  A Comissão Mista de Reavaliação de Informações aprovará, por maioria absoluta, 
regimento interno que disporá sobre sua organização e funcionamento.

Parágrafo único.  O regimento interno deverá ser publicado no Diário Oficial do Município no 
prazo de 90 (noventa) dias após a instalação da Comissão.

 Art. 31.  O tratamento de informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos internacio-
nais atenderá às normas e recomendações constantes desses instrumentos.

 CAPÍTULO IV

DAS RESTRIÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO

 Seção I

Disposições Gerais

 Art. 32.  Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administra-
tiva de direitos fundamentais.

§ 1º  O requerente deverá apresentar razões que demonstrem a existência de nexo entre as infor-
mações requeridas e o direito que se pretende proteger.

§ 2º  As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos 
direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão 
ser objeto de restrição de acesso.

 Art. 33.  O acesso à informação disciplinado neste Decreto não se aplica:

I - às informações relativas a investigações, auditorias, ou procedimentos assemelhados em 
andamento, bem como às atividades de inteligência e àquelas que possam comprometer a segurança 
de pessoas físicas, da sociedade e do Município;

II - às hipóteses de sigilo previstas na legislação, como fiscal, bancário, de operações e serviços 
no mercado de capitais, comercial, profissional e segredo de justiça;

III - às hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica 
pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o Poder Pú-
blico; e

IV - às informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnoló-
gicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Município.

 Seção II

Da Classificação da Informação quanto ao Grau e Prazos de Sigilo

 Art. 34.  São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, 
passíveis de classificação, as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:

I - colocar em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional, que, 
por qualquer razão, sejam de conhecimento de agentes públicos municipais;

II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, 
ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacio-
nais, que, por qualquer razão, sejam de conhecimento dos agentes públicos municipais;

III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;

IV - oferecer, ainda que indiretamente, elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou 
monetária do País;

V - prejudicar ou causar risco a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico;

VI - pôr em risco a ordem pública, a segurança de instituições ou de autoridades municipais e 
seus familiares; e

VII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em 
andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.

 Art. 35.  A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em 
razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, será classificada como 
ultrassecreta, secreta ou reservada.

§ 1º  Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista 
no caput, são os previstos no § 1º do art. 24 da Lei Federal nº 12.527, de 2011, observado, ainda, o 
disposto nos §§ 3º e 4º do referido dispositivo.

§ 2º  As informações que puderem colocar em risco a segurança do Prefeito e Vice-Prefeito e 
respectivos cônjuges e filhos serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término 
do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição.

§ 3º  Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, será observado o interes-
se público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível, considerados:

I - a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; e

II - o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final, nos termos do 
disposto nos §§ 1º, 3º e 4º do art. 24 da Lei Federal nº 12.527, de 2011.

 Seção III

Da Proteção e do Controle de Informações Sigilosas

 Art. 36.  É dever do Poder Público controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas 
produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção.

§ 1º  O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada como sigilosa ficarão res-
tritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas pelas 
autoridades mencionadas no inciso I do caput do art. 38, sem prejuízo das atribuições dos agentes 
públicos autorizados por lei.

§ 2º  O acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve 
de resguardar o sigilo.

§ 3º  Ato normativo específico disporá sobre procedimentos e medidas a serem adotados para o 
tratamento de informação sigilosa, de modo a protegê-la contra perda, alteração indevida, acesso, 
transmissão e divulgação não autorizados.

 Art. 37.  A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o Poder 
Público municipal, executar atividades de tratamento de informações sigilosas, adotará as provi-
dências necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e 
procedimentos de segurança das informações resultantes da aplicação deste Decreto.
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Seção IV

Dos Procedimentos de Classificação, Reclassificação e Desclassificação

 Art. 38.  A classificação do sigilo das informações é de competência das seguintes autoridades:

I - nos graus de ultrassecreto e de secreto:

a) no âmbito da Administração Direta, do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e equi-
valentes, Secretários Municipais Adjuntos e equivalentes; ou

b) no âmbito da Administração Indireta, dos titulares de autarquias, fundações, empresas públi-
cas e sociedades de economia mista; e

II - no grau de reservado, das autoridades referidas no inciso I do caput e das que exerçam 
função de direção, comando ou chefia, gerência de 1º nível e assessoria III, ou de hierarquia equi-
valente, de acordo com regulamentação específica de cada órgão ou entidade, observado o disposto 
neste Decreto.

§ 1º  A competência de classificação do sigilo de informações poderá ser delegada:

I - nos graus de ultrassecreto e de secreto, para autoridades referidas no inciso II do caput, ve-
dada a subdelegação; e

II - no grau de reservado, para qualquer agente público que as autoridades previstas no inciso II 
do caput determinarem, vedada a subdelegação.

§ 2º  A autoridade ou outro agente público que classificar a informação em qualquer grau de 
sigilo deverá encaminhar a decisão de que trata o art. 39 à Comissão Mista de Reavaliação de Infor-
mações, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 3º  O agente público referido no § 1º deverá dar ciência do ato de classificação à autoridade 
delegante, no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo do disposto no § 2º.

 Art. 39.  A classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada no 
Termo de Classificação de Informação – TCI, conforme previsto no Anexo I, e conterá, no mínimo, 
os seguintes elementos:

I - código de indexação de documento;

II - grau de sigilo;

III - categoria na qual se enquadra a informação;

IV - tipo de documento;

V - data da produção do documento;

VI - indicação do dispositivo legal que fundamenta a classificação;

VII - razões da classificação, observados os critérios estabelecidos no art. § 3º do art. 35;

VIII - indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o 
seu termo final, observados os limites previstos nos §§ 1º e 3º do art. 24 da Lei Federal nº 12.527, 
de 2011;

IX - data da classificação; e

X - identificação da autoridade que classificou a informação.

§ 1º  O TCI seguirá anexo à informação.

§ 2º  As informações previstas no inciso VII do caput deverão ser mantidas no mesmo grau de 
sigilo que a informação classificada.

 Art. 40.  Para fins deste Decreto, o código de indexação, mencionado no inciso I do caput do 
art. 39, corresponde a um código alfanumérico que indexa documento com informação classificada 
em qualquer grau de sigilo.

 Art. 41.  O código de indexação deverá conter os seguintes elementos:

I - sigla do órgão classificador: para fins de identificação da origem da produção da informação 
classificada;

II - grau de sigilo: indicação do grau de sigilo da informação classificada, de acordo com suas 
iniciais - ultrassecreto (U), secreto (S) ou reservado (R);

III - categoria: indicação da categoria da informação classificada, com dois dígitos, conforme 
consta no Anexo II;

IV - registro da data de produção da informação classificada, de acordo com a seguinte compo-
sição: dia (dois dígitos)/mês (dois dígitos)/ano (quatro dígitos);

V - registro da potencial data de desclassificação da informação classificada em qualquer grau 
de sigilo, efetuado no ato da classificação, de acordo com a seguinte composição: dia (dois dígitos)/
mês (dois dígitos)/ano (quatro dígitos);

VI - indicação de ocorrência ou não, sim (S) ou não (N), de reclassificação da informação clas-
sificada, respectivamente, conforme as seguintes situações:

a) reclassificação da informação resultante de reavaliação; e

b) primeiro registro da classificação; e

VII - indicação da data de prorrogação da manutenção da classificação, exclusivamente, para 
informação classificada no grau de sigilo ultrassecreto, de acordo com a seguinte composição: dia 
(dois dígitos)/mês (dois dígitos)/ano (quatro dígitos).

 Art. 42.  A classificação da informação, bem como a sua reavaliação pela autoridade classifi-
cadora ou por autoridade hierarquicamente superior com vistas à sua desclassificação ou à redução 
do prazo de sigilo, poderão ser feitas mediante provocação ou de ofício, nos termos previstos neste 
Decreto.

§ 1º  Na reavaliação a que se refere o caput, deverão ser examinadas a permanência dos motivos 
do sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da divulgação da informação.

§ 2º  Na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá 
como termo inicial a data da sua produção.

 Art. 43.  O Executivo publicará, anualmente, no sítio eletrônico da Prefeitura de Santa Luzia:

I - rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses;

II - rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência 
futura; e

III - relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e 
indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes.

Parágrafo único.  Os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo 
municipal manterão exemplar da publicação prevista no caput para consulta pública em suas sedes, 
bem como extrato com a lista de informações classificadas, acompanhadas da data, do grau de sigilo 
e dos fundamentos da classificação.

 Art. 44.  O pedido de desclassificação ou de reavaliação da classificação poderá ser apresentado 
aos órgãos e entidades independente de existir prévio pedido de acesso à informação.

§ 1º  O pedido de que trata o caput será endereçado à autoridade classificadora do órgão ou diri-
gente de entidade descentralizada, que decidirá no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 2º  No caso de informações produzidas por autoridades ou agentes públicos no exterior, o pe-
dido de desclassificação ou reavaliação será apreciado pela autoridade imediatamente superior que 
estiver em território brasileiro.

 Art. 45.  Negado o pedido de desclassificação ou de reavaliação previsto no art. 44, o requerente 
poderá apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da negativa, à Comissão 
Mista de Reavaliação de Informações, que decidirá no prazo de 30 (trinta) dias.

 Art. 46.  A decisão da desclassificação, reclassificação ou redução do prazo de sigilo de informa-
ções classificadas deverá constar das capas dos processos, se houver, e de campo apropriado no TCI.

 Seção V

Das Informações Pessoais

 Art. 47.  O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com 
respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias 
individuais.

§ 1º  As informações pessoais, a que se refere o caput, relativas à intimidade, vida privada, honra 
e imagem:

I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo 
de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à 
pessoa a que elas se referirem;

II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou 
consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.

§ 2º  Caso o titular das informações pessoais esteja morto ou ausente, os direitos de que trata o 
caput e o § 1º assistem ao cônjuge ou companheiro, aos descendentes ou ascendentes, conforme o 
disposto no parágrafo único do art. 20 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e na Lei 
Federal nº 9.278, de 10 de maio de 1996.

§ 3º  Aquele que obtiver acesso às informações de que trata o caput será responsabilizado por 
seu uso indevido, na forma da lei.

§ 4º  O consentimento referido no inciso II do § 1º não será exigido quando as informações 
forem necessárias:

I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e 
para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico;

II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, 
previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem;

III - ao cumprimento de ordem judicial;

IV - à defesa de direitos humanos; ou

V - à proteção do interesse público e geral preponderante.

§ 5º  A restrição de acesso a informações pessoais de que trata o caput não poderá ser invocada:

I - com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades, conduzido pelo Poder 
Público, em que o titular das informações for parte ou interessado; ou

II - quando as informações pessoais não classificadas estiverem contidas em conjuntos de docu-
mentos necessários à recuperação de fatos históricos de maior relevância.

§ 6º  Ato normativo disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação pessoal.

 Art. 48.  O titular do órgão ou entidade poderá, de ofício ou mediante provocação, reconhecer a 
incidência da hipótese prevista no inciso II do § 4º do art. 47, de forma fundamentada, sobre docu-
mentos que tenha produzido ou acumulado e que estejam sob sua guarda.

§ 1º  Para subsidiar a decisão de reconhecimento de que trata o caput, o órgão ou entidade poderá 
solicitar a universidades, instituições de pesquisa ou outras entidades com notória experiência em 
pesquisa historiográfica a emissão de parecer sobre a questão.

§ 2º  A decisão de reconhecimento de que trata o caput será precedida de publicação de extrato 
da informação, com descrição resumida do assunto, origem e período do conjunto de documentos a 
serem considerados de acesso irrestrito, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias.

§ 3º  Após a decisão de reconhecimento de que trata o § 2º, os documentos serão considerados 
de acesso irrestrito ao público.

§ 4º  Na hipótese de documentos de elevado valor histórico destinados à guarda permanente, 
caberá ao titular do órgão ou entidade responsável por seu arquivo que os receber, decidir, após seu 
recolhimento, sobre o reconhecimento, observado o procedimento previsto neste artigo.

 Art.  49.  O pedido de acesso a informações pessoais observará os procedimentos previstos no 
Capítulo III e estará condicionado à comprovação da identidade do requerente.

Parágrafo único.  O pedido de acesso a informações pessoais por terceiros deverá ainda estar 
acompanhado de:

I - comprovação do consentimento expresso de que trata o inciso II do § 1º do art. 47, por meio 
de procuração;

II - comprovação das hipóteses previstas no § 4º do art. 47;

III - demonstração do interesse pela recuperação de fatos históricos de maior relevância, obser-
vados os procedimentos previstos no art. 48; e

IV - demonstração da necessidade do acesso à informação requerida para a defesa dos direitos 
humanos ou para a proteção do interesse público e geral preponderante.

 Art. 50.  O acesso à informação pessoal por terceiros será condicionado à assinatura de um 
termo de responsabilidade, que disporá sobre a finalidade e a destinação que fundamentaram sua 
autorização e sobre as obrigações a que se submeterá o requerente.

§ 1º  A utilização de informação pessoal por terceiros vincula-se à finalidade e à destinação que 
fundamentaram a autorização do acesso, vedada sua utilização de maneira diversa.
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§ 2º  Aquele que obtiver acesso às informações pessoais de terceiros será responsabilizado por 

seu uso indevido, na forma da lei.

 Art. 51.  Sem prejuízo do disposto nos demais artigos desta Seção, é vedada a divulgação das 
seguintes informações de caráter pessoal:

I - número de documentos privados de identificação, como, por exemplo, RG, CPF, Carteira de 
Trabalho e Previdência Social – CTPS, Título de Eleitor, Carteira Nacional de Habilitação – CNH, 
dentre outros;

II - valores referentes a descontos efetuados em folha relativos a pagamento de pensão alimen-
tícia e empréstimo consignado;

III - informações relativas a crianças e adolescentes que o Município dispõe em virtude de 
prestação de serviços públicos e execução de programas sociais, salvo mediante prévia e expressa 
autorização dos pais ou responsáveis legais, respeitadas, em todo e qualquer caso, as disposições 
contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e outros diplomas normativos federais, 
estaduais e municipais aplicáveis ao tema; e

IV - outras informações classificadas como de caráter pessoal pelos órgãos e entidades da Admi-
nistração Municipal, por intermédio de ato emanado do Titular da Pasta, que deverá ser submetido à 
aprovação da Comissão Mista de Reavaliação de Informações.

 Art. 52.  Caso a informação solicitada possa ser disponibilizada em parte, os dados de caráter 
pessoal cuja divulgação se encontre vedada deverão ser ocultados dos documentos fornecidos.

 Art. 53.  Aplica-se, no que couber, a Lei Federal nº 9.507, de 12 de novembro de 1997, em rela-
ção à informação de pessoa, natural ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de órgãos 
ou entidades governamentais ou de caráter público.

 CAPÍTULO V

DAS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

 Art. 54.  As entidades privadas sem fins lucrativos que receberem recursos públicos para reali-
zação de ações de interesse público deverão dar publicidade às seguintes informações:

I - cópia do estatuto social atualizado da entidade;

II - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade; e

III - cópia integral dos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumen-
tos congêneres realizados com o Poder Executivo Municipal, respectivos aditivos e relatórios finais 
de prestação de contas, na forma da legislação aplicável.

§ 1º  As informações de que trata o caput e respectivos incisos serão divulgadas em sítio na 
internet da entidade privada, se houver, e em quadro de avisos de amplo acesso público em sua sede.

§ 2º  As informações de que trata  o caput e respectivos incisos deverão ser publicadas a partir 
da celebração do convênio, contrato, termo de parceria, acordo, ajuste ou instrumento congênere, 
atualizadas periodicamente e ficarão disponíveis até 180 (cento e oitenta) dias após a entrega da 
prestação de contas final.

 Art. 55.  Os pedidos de informação referentes aos convênios, contratos, termos de parcerias, 
acordos, ajustes ou instrumentos congêneres previstos no art. 54 deverão ser apresentados direta-
mente aos órgãos e entidades responsáveis pelo repasse de recursos.

 Art. 56.  Compete aos Secretários municipais e equivalentes, bem como aos dirigentes das enti-
dades descentralizadas, zelar pela adequação dos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, 
ajustes ou instrumentos congêneres sob sua responsabilidade às normas previstas neste Decreto.

 CAPÍTULO VI

DAS RESPONSABILIDADES

 Art. 57.  Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade dos agentes públicos men-
cionados neste Decreto:

I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos deste Decreto, retardar deliberadamen-
te o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;

II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, 
total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conheci-
mento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública;

III - agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação;

IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação 
sigilosa ou informação pessoal;

V - impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de oculta-
ção de ato ilegal cometido por si ou por outrem;

VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a 
si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e

VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de 
direitos humanos por parte de agentes públicos.

 Art. 58.  A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de 
qualquer natureza com o Poder Público e deixar de observar o disposto neste Decreto estará sujeita 
às seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa;

III - rescisão do vínculo com o Poder Público;

IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Admi-
nistração Pública por prazo não superior a 02 (dois) anos; e

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, até que 
seja promovida a reabilitação perante o Poder Público.

§ 1º  As sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput poderão ser aplicadas juntamente com 
a prevista no inciso II, assegurado o direito de defesa ao interessado, no respectivo processo, no 
prazo de 10 (dez) dias.

§ 2º  A multa prevista no inciso II do caput será aplicada sem prejuízo da reparação pelos danos 
e não poderá ser:

I - inferior a R$1.000,00 (mil reais) nem superior a R$200.000,00 (duzentos mil reais), no caso 
de pessoa natural; ou

II - inferior a R$5.000,00 (cinco mil reais) nem superior a R$600.000,00 (seiscentos mil reais), 
no caso de entidade privada.

§ 3º  A reabilitação referida no inciso V do caput será autorizada somente quando o interessado 
efetivar o ressarcimento ao Poder Público dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso IV.

§ 4º  A aplicação das sanções previstas nos incisos I a V do caput é de competência exclusiva 
do titular do órgão ou dirigente da entidade descentralizada, facultada a defesa ao interessado, no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias contados da abertura de vista.

 Art. 59.  Os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Muni-
cipal respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada 
ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a apuração de 
responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso.

Parágrafo único.  O disposto no caput aplica-se à pessoa física ou entidade privada que, em 
virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades públicas municipais, tenha acesso 
à informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido.

 CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

 Art. 60.  Os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Muni-
cipal deverão proceder à avaliação das informações para fins de classificação como ultrassecretas, 
secretas e reservadas no prazo máximo de 02 (dois) anos, contado do termo inicial de vigência deste 
Decreto.

§ 1º  A restrição de acesso a informações, em razão da avaliação prevista no caput, deverá obser-
var os prazos e condições previstos neste Decreto.

§ 2º  No âmbito da Administração Pública Municipal, a avaliação prevista no caput poderá ser 
revista, a qualquer tempo, pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observados os 
termos deste Decreto.

§ 3º  Enquanto não transcorrido o prazo de avaliação previsto no caput, a classificação da in-
formação será feita mediante análise de cada caso concreto, observados os termos deste Decreto.

 Art. 61.  O titular de cada órgão ou entidade da administração direta e indireta designará, por 
meio de ato, a autoridade de monitoramento que lhe seja diretamente subordinada para, no âmbito 
do respectivo órgão ou entidade, exercer as seguintes atribuições:

I - assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação e transparência ativa 
e passiva;

II - orientar o respectivo órgão ou entidade no que se refere ao cumprimento do disposto na Lei 
Federal nº 12.527, de 2011, e neste Decreto;

III - publicar e atualizar os dados e informações que irão compor o conteúdo do portal Transpa-
rência e Acesso à Informação; e

IV - responder os pedidos de acesso à informação nos termos do art. 15.

Parágrafo único.  As atribuições previstas nos incisos III e IV do caput poderão ser delegadas a 
outros servidores do órgão ou entidade, mediante ato administrativo específico que deverá ser enca-
minhado à Controladoria-Geral do Município.

 Art. 62.  Compete à Controladoria-Geral do Município:

I - assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação, de forma eficiente e 
adequada aos objetivos deste Decreto;

II - monitorar a implementação do disposto neste Decreto e apresentar relatórios periódicos 
sobre o seu cumprimento;

III - recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas 
e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto neste Decreto;

IV - orientar os respectivos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal no que se 
refere ao cumprimento do disposto neste Decreto;

V - promover campanha de fomento à cultura da transparência na Administração Pública Mu-
nicipal; e

VI - promover o treinamento dos agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de prá-
ticas relacionadas à transparência na Administração Pública Municipal.

 Art. 63.  As ordens judiciais e os requerimentos oriundos do Ministério Público e da Defensoria 
Pública não se submetem aos procedimentos previstos neste Decreto.

 Art. 64.  A proteção de dados pessoais observará o disposto na Lei Federal nº 13.709, de 14 de 
agosto de 2018.

 Art. 65.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

Santa Luzia, 17 de novembro de 2022.

  

Luiz Sergio Ferreira Costa 
Prefeito do Município de Santa Luzia
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[1] Comunicação Interna nº 081/2022 da Controladoria-Geral do Município.

ANEXO I 
(a que se refere o art. 39)

 

Grau de Sigilo

TERMO DE CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO
ÓRGÃO/ENTIDADE:
CÓDIGO DE INDEXAÇÃO:
GRAU DE SIGILO:
CATEGORIA:
TIPO DE DOCUMENTO:
DATA DE PRODUÇÃO:
FUNDAMENTO LEGAL PARA CLASSIFICAÇÃO:
RAZÕES PARA A CLASSIFICAÇÃO:

(idêntico ao grau de sigilo do documento)
PRAZO DA RESTRIÇÃO DE ACESSO:
DATA DE CLASSIFICAÇÃO:
AUTORIDADE CLASSIFICADORA Nome:
 Cargo:
AUTORIDADE RATIFICADORA

(quando aplicável)
Nome:

 Cargo:
 DESCLASSIFICAÇÃO em ____/____/________

(quando aplicável)
Nome:

  Cargo
 RECLASSIFICAÇÃO em ____/____/_________

(quando aplicável)
Nome:

  Cargo
 REDUÇÃO DE PRAZO em ____/____/_______

(quando aplicável)
Nome:

  Cargo
 PRORROGAÇÃO DE PRAZO em ___/ ____/_____

(quando aplicável)
Nome:

 Cargo 

_____________________________________________________

ASSINATURA DA AUTORIDADE CLASSIFICADORA

 

_____________________________________________________________

ASSINATURA DA AUTORIDADE RATIFICADORA  
(quando aplicável)

 

_____________________________________________________________________

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por DESCLASSIFICAÇÃO 
 (quando aplicável)

 

______________________________________________________________________

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por RECLASSIFICAÇÃO  
(quando aplicável)

 

______________________________________________________________________

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por REDUÇÃO DE PRAZO  
(quando aplicável)

 

______________________________________________________________________

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por PRORROGAÇÃO DE PRAZO  
(quando aplicável)

 

Luiz Sergio Ferreira Costa 
Prefeito do Município de Santa Luzia

 

ANEXO II

(a que se refere o inciso III do caput do art. 41)

 

Código de Indexação de Informação Classificada – Categorias

CATEGORIAS CÓDIGO NUMÉRICO
Administração 01
Controle Interno 02
Cultura/ Lazer/ Esporte/ Turismo 03
Defesa e Segurança Pública 04
Desenvolvimento 05
Educação 06
Governo/ Relações Institucionais/ Relações Internacionais 07
Jurídico 08
Meio ambiente 09
Obras/ Infraestrutura/ Habitação 10
Orçamento/ Finanças 11
Planejamento/ Recursos Humanos/ Previdência 12
Políticas Sociais 13
Saneamento/ Urbanismo 14
Saúde 15
Tecnologia/ Informação/ Comunicação 16
Transportes e trânsito 17

Obs.:
1. Categorias: representam os aspectos ou temas correlacionados à informação classificada em 

grau de sigilo, e serão indicadas pela autoridade classificadora.
2. Composição no Código de Indexação: 02 (dois) dígitos = código numérico.
  

Luiz Sergio Ferreira Costa 
Prefeito do Município de Santa Luzia

DECRETO Nº 4.094, DE 17 DENOVEMBRO DE 2022
 Aprova a Instrução Normativa nº 001/2022 da Controladoria-Geral do Município, que “Estabe-

lece normas regulamentares sobre o Processo Administrativo Sancionador de Licitante/Contratado, 
licitante e/ou contratada, no âmbito do Município de Santa Luzia/MG”.

 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 do Município;

 CONSIDERANDO as competências da Controladoria-Geral do Município de Santa Luzia es-
tabelecidas na forma do art. 33 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”;

 CONSIDERANDOque, nos termos do art. 2º da Lei nº 4.057, de 08 de março de 2019, que 
“Dispõe sobre a organização da Controladoria-Geral do Município de Santa Luzia – CGM”, a Con-
troladoria-Geral do Município, órgão central de controle interno do Poder Executivo, tem como 
competência promover a defesa do patrimônio público, executar a auditoria interna e controle de 
gestão dos diversos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, exercer as atividades 
de correição administrativa dos servidores dos órgãos e entidades do Poder Executivo, bem como 
executar as atividades de organização, normatização, sistematização e padronização dos processos 
operacionais dos órgãos e unidades administrativas e, também, responder pela execução das ativida-
des de transparência governamental e prevenção e combate à corrupção; e

 CONSIDERANDO a solicitação[1] da Controladoria-Geral do Município acerca da edição de 
Decreto para aprovação da Instrução Normativa em comento,

 DECRETA:
 Art. 1º  Fica aprovada a Instrução Normativa nº 001/2022 da Controladoria-Geral do Município 

de Santa Luzia - MG, que “Estabelece normas regulamentares sobre o Processo Administrativo 
Sancionador de Licitante/Contratado, licitante e/ou contratada, no âmbito do Município de Santa 
Luzia/MG”.

Parágrafo único.  A Instrução Normativa de que trata o caput, constitui-se parte integrante deste 
Decreto, na forma de seu Anexo único.

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

Santa Luzia, 17 de novembro de 2022.
 
 

Luiz Sergio Ferreira Costa 
Prefeito do Município de Santa Luzia

 
ANEXO ÚNICO

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

Santa Luzia, 17 de novembro de 2022.
 
 

Luiz Sergio Ferreira Costa 
Prefeito do Município de Santa Luzia

 
[1] Comunicação Interna nº116/2022.
 

Link de acesso ao Anexo Único:  
https://drive.santaluzia.mg.gov.br/owncloud/index.php/s/JdpBBCBhO3bKQIz

https://drive.santaluzia.mg.gov.br/owncloud/index.php/s/JdpBBCBhO3bKQIz
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SANTA LUZIA
DECRETO Nº 4.095, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022

 Dispõe sobre a regulamentação da Comissão Municipal de Avaliação de Bens Imóveis de Inte-
resse da Administração Pública do Município de Santa Luzia e do processo para emissão do Parecer 
do Valor do Imóvel, em consonância com a Lei nº 4.339, de 04 de outubro de 2021, e revoga o 
Decreto nº 2.812, de 12 de março de 2013.

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos do inciso VI do art. 71 da Lei Orgânica Municipal;

 CONSIDERANDO que a alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência 
de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às normas 
elencadas, nos termos do caput do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou do 
caput do art. 76 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

 CONSIDERANDO que é dispensável a licitação “para a compra ou locação de imóvel desti-
nado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e 
localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, 
segundo avaliação prévia”, nos termos do inciso X do caput do art. 24 da Lei Federal n° 8.666, de 
1993;

 CONSIDERANDO que a locação de imóveis deverá ser precedida de licitação e avaliação pré-
via do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de amortização dos 
investimentos necessários, nos termos do art. 51 da Lei nº 14.133, de 2021; e

 CONSIDERANDO que “a avaliação de bens imóveis de interesse da Administração Pública 
no âmbito do Município de Santa Luzia poderá ser realizada por Comissão própria regularmente 
instituída e/ou por meio de contratação de empresa especializada”, nos termos do caput do art. 2° da 
Lei nº 4.339, de 04 de outubro de 2021,

 DECRETA:

 CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 Art. 1º  Regulamenta a Comissão Municipal de Avaliação de Bens Imóveis de Interesse da 
Administração Pública do Município de Santa Luzia, de que trata a Lei nº 4.339, de 04 de outubro 
de 2021.

 Art. 2º  A Comissão de Avaliação de Bens Imóveis de Interesse da Administração Pública tem 
como função avaliar mercadologicamente os bens imóveis de interesse da Administração Pública 
do Município, para fins de:

I - locação;

II - desapropriação;

III - indenização;

IV - alienação, e

V - demais casos solicitados pelo Chefe do Executivo.

 Art. 3º  A Comissão de Avaliação de Bens Imóveis de Interesse da Administração Pública possui 
habilitação para realizar somente as avaliações dos valores dos imóveis para os fins dispostos no 
art. 2º.

 Art. 4º  A Comissão de Avaliação de Bens Imóveis de Interesse da Administração Pública será 
composta por 7 (sete) integrantes do Quadro de Servidores Efetivos do Poder Executivo Municipal, 
sendo:

I - 3 (três) servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação;

II - 2 (dois) servidores da Secretaria Municipal de Obras; e

III - 2 (dois) servidores da Secretaria Municipal de Finanças.

§ 1º  A Coordenação da Comissão de Avaliação de Bens Imóveis de Interesse da Administração 
Pública será responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação e, 
dentre um dos seus três membros, será nomeado o Presidente da Comissão.

§ 2º  Excepcionalmente, poderão ser convocados técnicos não pertencentes à Comissão de Ava-
liação de Bens Imóveis de Interesse da Administração Pública para emissão dos laudos de avalia-
ção, desde que sejam habilitados e que suas competências guardem pertinência com o imóvel a ser 
avaliado.

§ 3º  A Comissão poderá ser composta por servidores efetivos como: engenheiros, arquitetos, 
técnicos em edificações, oficiais  fazendários, fiscais de tributos, assistentes administrativos, analis-
tas administrativos ou outros, conforme necessidade, indicados pelas Secretarias citadas nos incisos 
I a III do caput.

 Art. 5º  Os integrantes da Comissão de Avaliação de Bens Imóveis de Interesse da Administra-
ção Pública, inclusive o seu Presidente, serão nomeados por meio de Decreto específico.

 CAPÍTULO II

DO PARECER DO VALOR DO IMÓVEL

 Art. 6º  O pedido de avaliação do valor do imóvel deverá ser formalizado aos cuidados da 
Comissão de Avaliação de Bens Imóveis de Interesse da Administração Pública, por meio de co-
municação interna ou eventual documento congênere, para a Secretaria Municipal que coordena os 
serviços.

§ 1°  O pedido de que trata o caput deverá ser instruído conforme documentação discriminada 
no Anexo I.

§ 2°  A Secretaria Municipal que coordena os serviços poderá solicitar eventuais outros docu-
mentos e informações complementares.

§ 3°  Após o recebimento do pedido de que trata o caput, a Comissão de Avaliação de Bens 
Imóveis de Interesse da Administração Pública terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para realizar 
a análise da documentação apresentada.

 Art. 7º  Para fins do disposto neste Decreto, entende-se como Parecer do Valor do Imóvel o 
documento que terá o valor encontrado no laudo de avaliação.

Parágrafo único.  O Parecer do Valor do Imóvel será emitido em até 60 (sessenta) dias a con-
tar da data da entrega da documentação correta elencada no Anexo I, bem como do  Registro de 
Responsabilidade Técnica – RRT e/ou a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente à 
emissão do laudo quitada.

 Art. 8°  Caso o pedido da avaliação não atenda de forma satisfatória a documentação de que 
trata o Anexo I, o solicitante será notificado para sanar a incompletude.

 Art. 9°  A Comissão de Avaliação de Bens Imóveis de Interesse da Administração Pública deve-
rá emitir um Parecer do Valor do Imóvel, com base nos documentos apresentados pelo requerente e 
no laudo de avaliação emitido.

Parágrafo único.  O Parecer do Valor do Imóvel deverá ser numerado e ter a assinatura da maio-
ria absoluta dos membros da Comissão.

 Art. 10.  O Parecer do Valor do Imóvel será composto por, no mínimo, os seguintes documentos:

I - identificação do solicitante do trabalho;

II - finalidades da avaliação;

III - localização e caracterização do bem avaliado;

IV - valor arbitrado pela Comissão de Avaliação de Bens Imóveis de Interesse da Administração 
Pública e assinatura da maioria absoluta dos seus membros; e

V - laudo de Avaliação e respectiva ART e/ou RRT.

Parágrafo único.  A ART e/ou RRT deverá ser paga pela Secretaria ou órgão demandante para 
que o Laudo de Avaliação seja assinado e emitido.

 CAPÍTULO III

DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL

 Art. 11.  Os laudos de avaliação deverão ser emitidos nos termos das Normas Técnicas Bra-
sileiras de Avaliação de Bens e em obediência ao determinado no art. 4° da Lei nº 4.339, de 2021.

Parágrafo único.  Os laudos deverão ser, preferencialmente, realizados de forma informatizada 
por inferência estatística.

 Art. 12.  Os laudos de avaliação poderão ser elaborados por membros da Comissão de Avaliação 
de Bens Imóveis de Interesse da Administração Pública, engenheiros e/ou arquitetos, designados 
pelo Presidente da Comissão, que possuam habilitação e qualificação técnica em avaliação de imó-
veis e deverão emitir a ART e/ou RRT do respectivo laudo.

Parágrafo único.  Os demais membros da Comissão de Avaliação farão parte da equipe de apoio 
e deverão auxiliar nas tarefas necessárias para desenvolvimento do laudo.

 Art. 13.  Em se tratando da avaliação de imóveis tombados ou inventariados, os laudos de ava-
liação deverão ser emitidos por servidores efetivos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 
com qualificação técnica em avaliação de imóveis, nomeados por meio de Decreto específico.

 CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

 Art. 14.  Fica revogado o Decreto nº 2.812, de 12 de março de 2013, que “Dispõe sobre a regu-
lamentação da Comissão Municipal de Avaliação de Bens de interesse da Administração Pública do 
Município de Santa Luzia, e dá outras providências”.

 Art.15.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

Santa Luzia, 17 de novembro de 2022

 

 

Luiz Sérgio Ferreira Costa 
Prefeito do Município de Santa Luzia

 

ANEXO I

(de que trata o § 1° do art. 6°)

  Luiz Sérgio Ferreira Costa 
Prefeito do Município de Santa Luzia
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DECRETO Nº 4.096, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022

 Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão Municipal de Avaliação de Bens Imóveis 
de Interesse da Administração Pública do Município de Santa Luzia.

 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 do Município;

 CONSIDERANDO que os integrantes da Comissão de Avaliação de Bens Imóveis de Interesse 
da Administração Pública, inclusive o seu Presidente, serão nomeados por meio de Decreto espe-
cífico; e

 CONSIDERANDO que se tratando da avaliação de imóveis tombados ou inventariados, os 
laudos de avaliação deverão ser emitidos por servidores efetivos da Secretaria Municipal de Cul-
tura e Turismo, com qualificação técnica em avaliação de imóveis, nomeados por meio de Decreto 
específico,

 DECRETA:

 Art. 1º  Ficam nomeados os seguintes membros para comporem a Comissão Municipal de 
Avaliação de Bens Imóveis de Interesse da Administração Pública do Município de Santa Luzia, em 
consonância com a Lei nº 4.339, de 04 de outubro de 2021:

I - 3 (três) servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

a) Daniele Cristiane Valim, inscrita na matrícula sob o nº 35.263, como Presidente;

b) Thiago Ferreira Dias de Matos, inscrito na matrícula sob o nº 33.742; e

c) Vitor Miranda Mol, inscrito na matrícula sob o nº 33.805;

 

II - 02 (dois) servidores da Secretaria Municipal de Obras:

a) Danielle Lessa Alcamond, inscrita na matrícula sob o n° 35.446; e

b) Laiza Letícia da Silveira Lopes, inscrita na matrícula sob o n° 35.405;

 

III - 02 (dois) servidores da Secretaria Municipal de Finanças:

a) Julio Cesar Vieira da Silva, inscrito na matrícula sob o n° 9.149; e

b) Mario Quintaes, inscrito na matrícula sob o n° 33.259.

Parágrafo único.  Fica nomeado o servidor Thiago Cristiano Serafim, inscrito na matrícula sob 
o n° 33.344, para emitir os laudos de avaliação, quando se tratar da avaliação de imóveis tombados 
ou inventariados.

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

 

Santa Luzia, 17 de novembro de 2022.

 

 

Luiz Sérgio Ferreira Costa 
Prefeito do Município de Santa Luzia

 

MENSAGEM Nº 064/2022
 

Santa Luzia, 17 de novembro de 2022

 

Excelentíssimo Senhor Presidente,

 Dirijo-me a Vossa Excelência, com cordiais cumprimentos, para comunicar que, com base no 
§ 1º do art. 53 e no inciso IV do caput do art. 71 da Lei Orgânica Municipal, decidi opor VETO in-
tegral à Proposição de Lei nº 179/2022, que “Dá nova denominação a logradouro público no Bairro 
Fecho – Estrada do Cemitério dos Escravos”, de autoria do Vereador Paulo Cabeção.

Verificados os pressupostos essenciais para as razões que adiante se expõem, temos o conflito 
ensejador da oposição por motivação de inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, 
nos seguintes termos:

 RAZÕES DO VETO

 I – DO PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

 É sabido que a legislação sobre parcelamento do solo é vasta, com instrumentos normativos 
nas esferas federal, estadual e municipal. Tal arcabouço jurídico visa propiciar um adequado or-
denamento territorial e um meio ambiente equilibrado, cuja proteção é inclusive constitucional, 
podendo-se citar como exemplos o inciso VIII do caput do art. 30, bem como os arts. 182 e 225 da 
Magna Carta.

Vale explicitar que o supracitado inciso VIII do caput do art. 30, dispondo sobre a competência 
dos Municípios, estabelece que a tais entes federativos cabe “promover, no que couber, adequado or-
denamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do 
solo urbano”, enquanto o art. 182 preceitua que “A política de desenvolvimento urbano, executada 
pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar 
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes”.

Nessa esteira, vê-se a importância de se cumprir estritamente os regramentos constitucionais 

atinentes à matéria em exame, o que significa afirmar que antes de se denominar uma via pública, 
há que se promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 
do parcelamento e da ocupação do solo urbano, devendo-se obedecer às diretrizes fixadas em lei, 
relativamente à política de desenvolvimento urbano, o que, por óbvio, inclui as normas urbanísticas 
aplicáveis.

Nesse contexto o autor Kiyoshi Harada[1] esclarece que:

 “[...] a execução do plano urbanístico pressupõe planejamento prévio do desenvolvimento da 
cidade, em termos de distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município 
e da área sob sua influência. Sem isso, o Poder Público não teria como corrigir ou evitar as naturais 
distorções que surgem com o crescimento da cidade, causando danos ao meio ambiente. O planeja-
mento urbano abarca, pois, um campo bastante amplo, desde oferta de equipamentos urbanos e co-
munitários, transportes e serviços públicos adequados, até a ordenação e controle do uso e ocupação 
do solo urbano.” (grifos acrescidos)

 Para que a política urbana produza cidades sustentáveis e justas do ponto de vista econômico, 
ambiental e social, imprescindível que a atuação Estatal seja fruto de um planejamento que alie as 
melhores técnicas disponibilizadas pelo urbanismo às virtudes cívicas e legitimadoras do processo 
democrático participativo.

 II - DOS REQUISITOS PARA O LOGRADOURO SER OFICIALIZADO

 Verifica-se na Proposição de Lei nº 179/2022, que objetiva alterar a denominação do logra-
douro público no Bairro Fecho para “Estrada do Cemitério dos Escravos”, de autoria do Vereador 
Paulo Cabeção, a existência de óbice intransponível ao êxito da iniciativa, uma vez que, conforme 
informado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação[2], a via em questão 
se trata de via de acesso existente e em USO PELO COSTUME, não sendo caracterizada como 
logradouro público.

Cediço que uma via passa a ser caracterizada como logradouro público quando é adquirida pelo 
Poder Executivo através de uma das formas possíveis: aprovação de loteamento ou desapropriação 
para fins de utilidade pública, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, com justa 
indenização. Sendo assim, inviável a aprovação da Proposição de Lei nº 179/2022.

O que se percebe, portanto, é que o referido logradouro não reúne condições de ser oficializado, 
além do seu valor histórico adjacente aos povos escravizados que ali viveram e, por conseguinte, 
não é passível de receber denominação oficial distinta daquela utilizada pelo costume. Assim, é im-
perioso ressaltar que a atribuição de denominação pressupõe o prévio reconhecimento, pelo Poder 
Municipal, da natureza pública do logradouro, conforme dito alhures.

Observe-se que para a oficialização de vias e logradouros públicos, se faz premente obedecer 
às normas urbanísticas, nos termos do inciso XX do caput do art. 71 da Lei Orgânica do Município, 
senão veja-se:

 “Art. 71.  Compete ao Prefeito, entre outras atribuições:

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

XX – oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, as vias e logradouros públicos, 
mediante denominação aprovada pela Câmara;

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

 E, nesse sentido, o sistema de denominação de vias ainda não incorporadas ao domínio público, 
constitui uma prática que, além de desconsiderar e desrespeitar a Lei Complementar n° 2.699, de 
10 de outubro de 2006, Plano Diretor Municipal, afronta dispositivo legal insculpido tanto na Lei 
Orgânica de Santa Luzia quanto nas leis federal, estadual e municipal que estabelecem regras para 
parcelamento e desmembramento do solo urbano no Município.

 III - DAS DESPESAS INDEVIDAS CAUSADAS PELA APROVAÇÃO DA LEI

 Ademais, outro grave problema causado pela aprovação de lei denominando via pública ainda 
não incorporada ao domínio público é que o Município passa a realizar melhoramentos naquela via, 
a exemplo do asfaltamento, gerando um dispêndio irregular, em flagrante afronta às leis orçamen-
tárias, em especial à Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsa-
bilidade Fiscal.

Isso porque a responsabilidade da gestão fiscal compreende a prevenção de riscos e a correção 
de desvios, com a finalidade de se manter o equilíbrio das contas públicas, nos termos do § 1º do art. 
1º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Soma-se a isso o fato de que o Município passa a ter a obrigação de indenizar moral e material-
mente alguém que, porventura, caia em um buraco existente na via que veio a ser denominada pela 
lei, já que passa a ter responsabilidade sobre ela.

Além disso, o Poder Legislativo acaba por exigir do Poder Executivo a prestação de eventuais 
serviços públicos nessas áreas, gerando mais uma vez uma despesa indevida.

Desse modo, há efetiva ocorrência de invasão do Poder Legislativo na competência administra-
tiva afeta ao Chefe do Poder Executivo, estando o ato parlamentar em conflito com o disposto no art. 
2° da Constituição Federal, de 1988, que estabelece o Princípio da Separação dos Poderes.

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 302.803-1, 
já reconheceu:

 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI Nº 2.645/98 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEI-
RO. ‘RUAS DE VILA’. RECONHECIMENTO COMO LOGRADOURO PÚBLICO. REPRESEN-
TAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES. ART. 
7º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO. ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FE-
DERAL. 1. Ao determinar drásticas alterações na política urbanística do Município, convertendo 
áreas particulares em logradouros públicos e impondo ao Estado o dever de prestação de serviços 
públicos nessas áreas, a incrementar a despesa sem indicar a contrapartida orçamentária, usurpou o 
Legislativo municipal função administrativa atribuída ao Poder Executivo local. 2. Recurso conhe-
cido e improvido.” (grifos acrescidos)

 Destarte, não há como reconhecer legítima a prática de alteração da denominação de vias ainda 
não previamente incorporadas ao patrimônio público, eis que afronta todo o ordenamento jurídico 
que disciplina a matéria, em especial às leis orçamentárias e o princípio da separação de poderes, em 
flagrante inconstitucionalidade.

 IV - DA LEI FEDERAL Nº 6.454, DE 24 DE OUTUBRO DE 1977

 A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo[3] se manifestou contrariamente a presente propo-
sição, conforme doravante se reproduz o bosquejo de suas razões.

Destarte, para que se fale em “valorização positiva da história”, necessário esclarecer que a mu-
dança parte de um conhecimento sobre o nome que se pretende trocar, ficando os motivos atrelados 
a um cabimento maior do que se propõe.
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Ao contrário do explicitado, em nenhum momento a Proposição de Lei nº 179/2022 faz menção 

a quem foi Dâmaso José Diniz e Silva, não apontando os motivos pelos quais a troca pelo nome de 
um bem, que por si só já é dotado de proteção e valorização intrínseca ao instrumento de proteção 
do tombamento se aplica.

O apagamento da história e dos marcos antigos não é a solução para a sua reconstrução. Destar-
te, imperioso que o vereador proponente exponha os motivos pelos quais crê que o nome Dâmaso 
José Diniz e Silva – que se consubstancia em evidente remanescência da história da Sesmaria de 
Bicas – não é mais apropriado que um nome genérico de um local que por si já tem a valorização de 
um instrumento de proteção.

Nesse norte, segue trecho do ofício que foi enviado à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
pelos descendentes do senhor Dâmaso José Diniz e Silva:

 “O nome de Dâmaso está diretamente associado, ao longo do tempo, à existência do Cemitério 
dos Escravos da Fazenda das Bicas.

(...)Porque, quando da Lei Áurea, em 1888, ele, Dâmaso José Diniz e Silva, escolheu continuar 
mantendo, cuidando e respeitando a existência do cemitério dos Escravos da Fazenda de Bicas, 
por laços de afetividade e respeito cristão. Esta mesma decisão foi mantida por todos os seus fi-
lhos, netos e bisnetos que vieram a se tornar proprietários das terras remanescentes da fazenda. (...) 
Conforme o Dossiê de Tombamento do Cemitério dos Escravos da Fazenda das Bicas, página 11, 
o Cemitério da Fazenda das Bicas é o único registrado e tombado em Minas Gerais. É justo que a 
existência dele siga sempre atrelada ao nome de quem decidiu, trabalhou e deu exemplos em prol 
de sua preservação. (...)

 Noutro vértice o art. 1° da Lei Federal n° 6.454, de 1977, preleciona requisito específico que 
deve ser observado quando se pretende denominar logradouros, obras serviços e monumentos pú-
blicos , in verbis:

 “Art. 1o  É proibido, em todo o território nacional, atribuir nome de pessoa viva ou que tenha 
se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem 
público, de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indire-
ta.” (grifos acrescidos)

 V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 Portanto, desconsiderados tais aspectos, será ilegal e inconstitucional o reconhecimento da via 
como pública, igualmente a nova denominação “Estrada do Cemitério dos Escravos”. Assim, deno-
minar um logradouro dessa natureza, localizado em área que não se apresenta como regularizada, 
significa reconhecer seu caráter público, com as implicações decorrentes do ato.

Observa-se que a prática de denominação[4] de vias ainda não incorporadas ao domínio público 
contribui para a ocupação desordenada do Município, por certo devendo ser extirpada.

Assim, evitar-se-á a ocorrência de danos irreversíveis ao meio ambiente e prejuízos à sadia qua-
lidade de vida e à função sócio-ambiental da propriedade, parâmetro constitucional inarredável a ser 
observado pelos Municípios que estão incumbidos de promover o adequado ordenamento territorial, 
bem como o controle de uso, parcelamento e ocupação do solo urbano.

Como exposto, pelo que foi conferido no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a via de que trata esta Propo-
sição de Lei não se enquadra entre logradouros oficializados, fato que impede seja ela denominada.

E, nesse sentido, a Administração Pública, por razão de coerência, não pode oficializar ou deno-
minar logradouros, em inobservância a requisitos estabelecidos pelo próprio Poder Público.

A Secretaria Municipal[5] responsável pela matéria, após a publicação das leis denominando 
vias, passa a aceitá-las na apreciação de pedidos de aprovação e licença para edificações, já que elas 
são incorporadas de fato ao Plano Diretor.

Por todo o exposto, a propositura não é passível de receber a sanção do Executivo, por contrariar 
as disposições legais e constitucionais existentes sobre a matéria, mostrando-se, ainda, inoportuna, 
por contrariar o interesse público atinente ao ordenamento urbanístico, que deve ser feito em con-
sonância com as normas e preceitos legais em vigor, restando configurados os motivos a justificar 
o veto, não se podendo conceber uma cidade organizada sem que haja respeito a suas leis, que são 
aprovadas pela própria Câmara Municipal.

Todo um esforço de planejamento[6], que demanda estudos e discussões, acaba sendo deixado 
de lado, numa prática ilegal, que se propõe unicamente a efetivar o direito de moradia, mas que 
acaba por contribuir sobremaneira para o estímulo à ocupação desordenada da cidade.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a opor veto total à Proposição de Lei nº 
179/2022, devolvendo-a, em obediência ao § 4º do art. 53 da Lei Orgânica Municipal, ao necessário 
reexame dessa Egrégia Casa Legislativa.

 

 

Luiz Sérgio Ferreira Costa

Prefeito do Município de Santa Luzia
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