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DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
ARP Nº 277/2022 – PE 077-2022. Objeto: Aquisição de equipamentos de segurança individual- 

EPI. Empresa: Akira Comercial Ltda. Valor: R$ 2.710,24  Disponível em www.santaluzia.mg.gov.br

  

ARP Nº 274/2022 – PE 104-2022. Objeto: Materiais médico-hospitalares. Empresa: Quattri 
Med Representações Ltda. Valor: R$61.110,00. Disponível em www.santaluzia.mg.gov.br

 

EXTRATOS DE CONTRATOS
CT Nº 180/2022 – PE 101-2022. Objeto: Aquisição de móveis e eletrodomésticos. Valor: R$ 

14.997,96. Contratada: JL Vidros e Acabamentos Ltda. Disponível em www.santaluzia.mg.gov.br

  

CT 183/2022 – PE 080/2022 – Objeto: Aquisição de Tabletes. Empresa: Cleberson Rodrigo 
Lopes Gomes Pinheiro 37742179806. Valor 4.978,00. . Disponível em www.santaluzia.mg.gov.br

  

CT 184/2022 – PE 080/2022 – Objeto: Aquisição de Tabletes. Empresa:  F&M Representações 
Ltda. Valor 15.111,00. Disponível em www.santaluzia.mg.gov.br

  

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º ADITIVO AO CT Nº 068/2022 – TP 105-2021. Objeto: Acréscimo de 33,67% ao valor do con-

trato. Contratada: Aqualibrás Com. e Ser. Piscinas LTDA. Disponível em www.santaluzia.mg.gov.br

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 122/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO. Objeto: Camiseta, boné e outros itens per-

sonalizados. Abertura da sessão: 01/12/2022 às 09h. Edital disponível em https://www.santaluzia.
mg.gov.br/v2/index.php/licitacao/

 

 

AVISOS DE LICITAÇÕES REMARCADAS
EDITAL Nº 105/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Objeto: Materiais médico-hospitala-

res – sondas variadas. Abertura da sessão: 02/12/2022 às 09h. Edital disponível em https://www.
santaluzia.mg.gov.br/v2/index.php/licitacao/

 

 EDITAL Nº 079/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO. Objeto: Prestação do serviço de entronca-
mento digital E1, plataforma PABX em nuvem, aparelhos de telefone com os serviços correlatos. 
Abertura da sessão: 07/12/2022 às 09h. Edital disponível em https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/
index.php/licitacao/

 

 

PORTARIA Nº 23.224, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022
 “Dispõe sobre a nomeação de servidor público em cargo de provimento efetivo”.
 O Prefeito do Município de Santa Luzia, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso 

VI do art. 71 da Lei Orgânica Municipal, e
 CONSIDERANDO o art. 12, item II da Lei nº 1.474/1991, Lei nº 2819/2008 e Lei Comple-

mentar nº 2848/2008;
 CONSIDERANDO o resultado final do Concurso Público Edital nº 01/2019, HOMOLOGADO 

em 20 de janeiro de 2020, devidamente publicado como determina a Lei; e
 CONSIDERANDO a necessidade imperiosa de se admitir de forma legal, transparente e idônea 

servidores para o Município;
 RESOLVE:
 Art. 1º - NOMEAR para o cargo de provimento efetivo de Supervisor Pedagógico; Valéria 

Regina da Silva, Simone Ferreira de Assis.
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 

partir de 16 de novembro de 2022.
 

Santa Luzia, 18 de novembro de 2022
 
 

Luiz Sergio Ferreira Costa 
Prefeito do Município de Santa Luzia

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

TRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E PETERSON ALEXSANDER DE 
SOUZA.

 O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, com sede na Av.VIII, nº 50, Bairro Carreira Comprida, 
CEP 33.045-090, inscrito no CNPJ sob o nº 18.715.409/0001-00, na qualidade de CONTRATANTE, 
neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. NADIA CRISTINA DIAS DUAR-
TE TOME, portador do RG nº MG37XXXX51 e do CPF nº 683XXX.416-00, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 4º do Decreto Municipal nº 3.073/2015, e do outro lado Sr (a). PETERSON 
ALEXSANDER DE SOUZA portador (a) do RG. nº MG1XXXX8342, inscrito (a) no CPF sob o 
nº 11548XXX05, têm justo e firmado entre si este Termo de Rescisão Contratual, em conformidade 
com a Lei Municipal nº 3.223/2011 e suas alterações, mediante as Cláusulas e Condições seguintes:

 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O Contrato Administrativo celebrado em 11/12/2018, entre o Contratante e o Contratado, fica 
rescindido em 17    de  novembro  de  2022.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORO

Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente o foro da comarca de 
Santa Luzia/MG.

Assim, o Contratante juntamente com 02 (duas) testemunhas, assina o presente instrumento em 
02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito.

Santa Luzia, 18    de  novembro  de  2022.

 

 

 

Nadia Cristina Dias Duarte Tome 
Secretário Municipal de Saúde 

Município de Santa Luzia

PORTARIA Nº 05, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022.
 Altera e revoga dispositivos da Portaria nº 04 de 16 de novembro de 2020; onde inclui Coor-

denadorias na estrutura do Organograma Inicial do Hospital São João de Deus, entre outras provi-
dências.

 A PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERVENTORA DO HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS 
no uso de suas atribuições, nos termos do parágrafo único e inciso I do art. 1°[1] e art. 2°[2] do 
Decreto Municipal n° 3.406, de 05 de fevereiro de 2019, e Cláusula 3ª[3] do Termo de Compro-
misso de Ajustamento de Conduta no âmbito do Procedimento Preparatório de Autos MPMG n° 
0245.18.000652-1, celebrado em 11 de dezembro de 2018 entre o Município de Santa Luzia/MG, 
o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e o Hospital São João de Deus, que teve Termo de 
Aditamento com data de 18 de março de 2020, com amparo no instituto da requisição administrativa 
previsto no inciso XXV[4], do art. 5° da Constituição da República de 1988, no § 3°[5] do art. 1.228 
do Código Civil Brasileiro, Lei Nacional n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e do inciso XIII[6] do 
art. 15 da Lei Nacional n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, e

 CONSIDERANDO as disposições do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta 
(TAC) no âmbito do Procedimento Preparatório de Autos MPMG n° 0245.18.000652-1, celebrado 
entre o Município de Santa Luzia/MG, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e o Hospital 
São João de Deus (HSJD), com data de 11 de dezembro de 2018, e a nova redação conferida aos § 2° 
e § 3° da Cláusula 1ª do TAC conferida pelo Termo de Aditamento com data de 18 de março de 2020;

 CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 3.351, de 10 de setembro de 2018 com as altera-
ções promovidas pelo Decreto Municipal n° 3.366, de 05 de outubro de 2018 e pelo Decreto Muni-
cipal n° 3.587, de 24 de junho de 2020, que determinaram a requisição por parte do Município de 
Santa Luzia/MG dos serviços e bens do Hospital São João de Deus, nos termos do art. 5°, XXV da 
Constituição da República de 1988;

 CONSIDERANDO a entrega das chaves do estabelecimento hospitalar realizada pelo Prior da 
Irmandade da Misericórdia de São João de Deus na data de 05 de fevereiro de 2019;

 CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 3.406, de 05 de fevereiro de 2019, que dispõe so-
bre a nomeação da Comissão Interventora para gerenciar o Hospital São João de Deus;

 CONSIDERANDO a alteração promovida pelo Decreto Municipal n° 3.459, de 30 de agosto 
de 2019, no Decreto Municipal n° 3.406, de 05 de fevereiro de 2019, que formalizou a saída do Dr. 
Celso Frederico Haddad Lovalho, médico cardiologista CRM/MG n° 31.190, inscrito no CPF sob o 
n° 790.665.346-72 como membro da Comissão Interventora do Hospital São João de Deus;

 CONSIDERANDO a Ata da Reunião da Comissão Interventora do Hospital São João de Deus 
ocorrida no dia 18 de junho de 2019;

 CONSIDERANDO ainda as alterações no referido Decreto Municipal n° 3.406, de 2019, pro-
movidas além do Decreto Municipal n° 3.459, de 2019, também pelo Decreto Municipal n° 3.626, 
de 14 de agosto de 2020 e pelo Decreto Municipal n° 3.665, de 22 de outubro de 2020, que deram 
ensejo a atual composição da Comissão Interventora do HSJD;

 CONSIDERANDO o início da prestação de serviços de atendimento à saúde da população 
luziense no âmbito do SUS no combate e enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus e a 
inclusão da HSJD no Plano de Contingência Municipal de Santa Luzia/MG a infecção pelo CO-
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VID-19 com abertura e início de funcionamento de 50 (cinqüenta) leitos no HSJD exclusivos para 
COVID 19 em 13 de abril de 2020. Inclusive que é objeto da Portaria nº 03, de 22 de maio de 2020 
da Comissão Interventora do HSJD;

 CONSIDERANDO a Portaria do Ministério da Saúde nº 1.393, de 21 de maio de 2020, a qual 
dispõe sobre o auxílio financeiro emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins 
lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício 
de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no controle do avanço da pan-
demia da Covid-19. Que em observância e cumprimento do estipulado na Lei Nacional nº 13.995, 
de 05 de maio de 2020, reconheceu o caráter filantrópico, sem fins lucrativos, do HSJD e a sua 
relevância e importância como equipamento de Saúde no âmbito do SUS para atuação no combate 
e enfrentamento à Pandemia COVID-19 no Município de Santa Luzia/MG e região, assim destinou 
ao HSJD, para tal finalidade, a quantia de R$251.811,13.

 CONSIDERANDO que em 06 de julho de 2020 se deu a abertura e início de funcionamento 
de 10 (de) leitos de UTI no HSJD exclusivos para COVID 19, conforme autorização em caráter 
excepcional e habilitação temporária das Portarias do Ministério da Saúde, Portaria do Ministério 
da Saúde n° 568, de 26 de março de 2020[7], posteriormente revogada e substituída pela vigente 
Portaria do Ministério da Saúde nº 1.802, de 20 de julho de 2020[8].

 CONSIDERANDO a Portaria do Ministério da Saúde n° 2.347, de 2 de setembro de 2020, que 
Habilita leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece 
recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coro-
navírus (COVID 19), a ser disponibilizado ao Estado de Minas Gerais e Municípios, formalizou a 
habilitação dos 10 (dez) leitos de UTI exclusivo COVID-19 no Município de Santa Luzia/MG que 
ficam no Hospital São João de Deus. Isso quer dizer que a União se comprometeu a efetuar o pa-
gamento de parte do custeio desses leitos, no montante de R$ 1.440.000,00, conforme especificado 
nessa Portaria[9].

 CONSIDERANDO que em 13 de agosto de 2020 ocorreu a Cerimônia de Benção e Inauguração 
Oficial do Hospital São João de Deus, após finalização dos serviços de  Obras de reforma advindas 
do Contrato nº 106/2019 com a contratada Martins Fortes Engenharia Ltda realizado pelo Municí-
pio como parte do pagamento contido no Termo de Acordo - Reconhecimento Parcial e Pagamento 
Parcial de Dívida - homologado por sentença judicial na Ação de Cobrança de Autos n° 1648640-
50.2015.8.13.0245. Dessa forma, iniciou-se a partir daí a prestação de serviços de saúde no âmbito 
do HSJD conforme pactuado no TAC celebrado entre as partes (com exceção dos serviços relacio-
nados ao enfrentamento da COVID-19 que, como anteriormente mencionados, ocorrem no HSJD 
desde 13 de abril de 2020);

 CONSIDERANDO que com o início das atividades e prestação de serviço no Hospital verifi-
cou-se a necessidade de realização de mudanças na estrutura organizacional anteriormente prevista 
para tal instituição durante a vigência da requisição administrativa e do TAC;

 CONSIDERANDO a deliberação e decisão da Comissão Interventora do HSJD, entre reuniões 
presenciais, reuniões por videoconferência devido ao período de Pandemia do Novo Coronavírus e, 
também assuntos tratados por outros meios, como telefone, endereço eletrônico de e-mail e whatsa-
pp. Principalmente as que constam nas Ata da Reunião da Comissão Interventora do Hospital São 
João de Deus ocorrida no dia 29 de maio de 2020;

 CONSIDERANDO as deliberações e decisões que constam na Ata da Reunião da Comissão 
Interventora do Hospital São João de Deus ocorrida no dia 23 de outubro de 2020;

 CONSIDERANDO a nova estrutura organizacional do HSJD aprovada pela Comissão Inter-
ventora, em consonância com as previsões do TAC, e cujo organograma encontra-se em anexo;

 RESOLVE:

 Art. 1º - O art. 5º da Portaria nº 04, de 16 de novembro de 2020, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

 “Art. 5º Os cargos de coordenação do HSJD, anteriormente previstos no art. 1° da Portaria da 
Comissão Interventora nº 04/2020, passam a ter a seguinte determinação, ligados à Diretoria e as 
respectivas Gerências, conforme organograma em anexo:

I -  Coordendor Financeiro;

II - Coordenador Administrativo;

III - Coordenador de Apoio;

IV - Coordenador de Farmácia;

V – Coordenador de Enfermagem;

VI – Coordenador de Engenharia.

VII – Coordenador de Fisioterapia

VIII – Coordenador de Hotelaria

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em 
contrário.

 

  

Santa Luzia, 17 de novembro de 2022.

 

Flávia De Jesus Silva Alencar 
Presidente Comissão Interventora 

do Hospital São João de Deus 
CPF N° 038.265.526-52

 

 

[1] Decreto n° 3.406, de 05 de fevereiro de 2019:

Art. 1° Fica instituída a Comissão Interventora que irá gerenciar a operacionalização do 
Hospital São João de Deus, enquanto perdurar a requisição realizada pelo Município, sendo 
nomeados os seguintes membros para sua composição:

I – Flávia de Jesus Silva Alencar, matrícula n° 32.234, inscrita no CPF sob o n° 038.265.526-
52, Superintendente de Administração e Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde;

(...)

Parágrafo único: A Comissão Interventora terá como Presidente o membro indicado nos 
termos do inciso I.

 
[2] Decreto n° 3.406, de 05 de fevereiro de 2019:

Art. 2° É incumbência da Comissão Interventora de que trata este Decreto deliberar sobre 
quais procedimentos serão adotados para o fiel cumprimento das cláusulas do Termo de 
Compromisso de Ajustamento de Conduta celebrado entre as partes, devendo antes da 
execução de qualquer ato, ser submetido à apreciação da Secretária Municipal de Saúde.

[3] Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta no âmbito do Procedimento 
Preparatório de Autos MPMG n° 0245.18.000652-1:

Cláusula 3ª – Os atos de gestão necessários à intervenção serão formalizados mediante 
Portaria da Comissão Interventora do Hospital São João de Deus.

[4] Constituição da República de 1988:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de 
propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;

[5] Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil Brasileiro:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de 
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

(...)

• 3 oO proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por 
necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de 
perigo público iminente.

[6] Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990:

Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito 
administrativo, as seguintes atribuições:

XIII - para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de 
situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade 
competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto 
de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização;

[7] Ministério da Saúde. Portaria n° 568, de 20 de março de 2020. Disponível em: << http://
bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2020/prt0568_26_03_2020.html>>. Acesso em 29 
de outubro de 2020.

[8] Ministério da Saúde. Portaria nº 1.802, de 20 de julho de 2020. Disponível em: << http://
bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2020/prt1802_23_07_2020.html>>. Acesso em 29 
de outubro de 2020.

[9] Ministério da Saúde. Portaria n° 2.347, de 2 de setembro de 2020. Disponível em: << 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2020/prt2347_04_09_2020.html>>. Acesso 
em 29 de outubro de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE, AGRICUL-

TURA E ABASTECIMENTO

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

público, para conhecimento dos interessados, que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agri-
cultura e Abastecimento analisou e julgou os Autos de Infração abaixo especificados, proferindo as 
seguintes decisões:

AUTO DE INFRA-
ÇÃO

INFRAÇÃO AMBIEN-
TAL AUTUADO DECISÃO DE 1ª 

INSTÂNCIA

Auto de Advertência 
Nº 004/2022

Poda de indivíduo arbóreo 
sem autorização do órgão 

ambiental competente.
Ivo Pereira Martins

Autuação Procedente 
(advertência cumprida, 
revogando, ex officio, a 
Decisão Administrativa 
Ambiental que comi-
nou multa simples).

Auto de Advertência 
Nº 003/2022

Poda de indivíduo arbóreo 
sem autorização do órgão 

ambiental competente.

Álvaro Moreno 
Diniz Filho

Autuação Procedente 
(advertência cumprida).

Auto de Infração Nº 
040/2022

Supressão de indivíduo 
arbóreo sem autorização 
do órgão ambiental com-

petente.

Álvaro Moreno 
Diniz Filho Autuação Procedente

Termo de Embargo/
Suspensão Nº 019/2022

Parcelamento irregular 
sem autorização do órgão 

ambiental competente.

Álvaro Moreno 
Diniz Filho

Autuação Improceden-
te (fazendo-se cessar 
todos os seus efeitos).

Termo de Embar-
go/Suspensão Nº 

0024/2022

Intervenção em Área de 
Preservação Permanente 

para canalização de cursos 
d’água e execução de 
obras de drenagem em 

vários pontos do terreno.

Erpeara Ltda

Autuação Parcialmente 
Procedente (manter 
suspensas todas as 

atividades e interven-
ções na área, incluindo 
a canalização de cursos 

d’água e drenagem 
de água pluvial, até 
que haja a devida 

regularização junto 
à Supram/Semad, ou 

até que aquele órgão o 
revogue).

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

Santa Luzia, 18 de novembro de 2022.

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

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

XIII ATO DE NOMEAÇÃO
 O Prefeito Municipal de Santa Luzia/MG, Sr. Luiz Sérgio Ferreira Costa, no uso de suas atri-

buições legais, após apreciação do resultado final do Concurso Público de Provas e Títulos para 
Provimento de Cargos Efetivos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Santa Luzia/
MG, realizado em conformidade com a Legislação Municipal em vigor, Lei Municipal N° 2819, 
de 07 de abril de 2008, alterada pela Lei Municipal N° 3377, de 22 de agosto de 2013, bem como 
o Edital n° 01/2019, publicado em 17 de abril de 2019, homologado em 21/01/2020,  em cumpri-
mento a Sentença proferida no Mandato de Segurança nº 5008076-34.2020.8.13.0245 CONVOCA 
E NOMEIA CONFORME EDITAL Nº 01/2019, a  candidata relacionada abaixo, a comparecer no 
Auditório da Secretaria Municipal de Educação, situada à Avenida VIII, nº 50 – Carreira Comprida 
– Santa Luzia/MG, nos dias de expediente, no horário de 9:00 às 11:00 e de 14:00 às 16:00, para dar 
início ao procedimento de entrega de todos os documentos e exames médicos pré-admissionais, de 
acordo com os itens 13.1, 13.2 e 14.4 do EDITAL CONSOLIDADO ATÉ A RETIFICAÇÃO Nº01, 
conforme CRONOGRAMA ABAIXO:

 AMPLA CONCORRÊNCIA

 1. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II

 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO CANDIDATO
ENTREGA DE DO-
CUMENTOS/EXA-

MES MÉDICOS

86 2576069
CHARLENE MA-
TIAS DA SILVA 

BARRETOS

21/11/2022 a 
03/01/2023

 

 

Santa Luzia/MG 18 de novembro de 2022.

 

Luiz Sérgio Ferreira Costa 
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES

PORTARIA SME Nº 061 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022.
 Concede autorização de uso do bem público denominado “Centro Municipal de Lutas”, a título 

precário, para atividades específicas e transitórias, nos termos dos §§ 1º e 5º do art. 113 da Lei Or-
gânica Municipal.

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

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

 CONSIDERANDO que a autorização de uso se formalizará mediante termo ou contrato, do 
qual constarão expressamente as condições estabelecidas, entre as quais a finalidade da sua realiza-
ção e o prazo de vigência, conforme prevê o § 1º do art. 113 da Lei Orgânica do Município;

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

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

 RESOLVE:

Art. 1º  Conceder autorização de uso do bem público denominado “Centro Municipal de Lutas”, 
para o autorizatário Secretaria de Segurança Pública de Trânsito e Transportes e Guarda Civil Muni-
cipal, a título unilateral, precário e discricionário, para a realização do Treinamento dos Agentes da 
Guarda Civil Municipal a ser realizado às terças e quintas-feiras, das 09:00h às 12:00h do dia 17 de 
novembro de 2022 até o dia 16 de fevereiro de 2023.

Parágrafo único.  A autorização de uso concedida nos termos desta Portaria tem por finalidade a 
utilização do bem público descrito no caput, exclusivamente, para a realização do Treinamento dos 
Agentes da Guarda Civil Municipal.

 Art. 2º  O prazo de vigência da autorização de uso será das 09:00h às 12:00h do dia 17 de no-
vembro de 2022 até o dia 16 de fevereiro de 2023.

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

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

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

 

Santa Luzia, de 16 de novembro de 2022.

 

  

 

César Augusto Cunha Dias 
Secretário Municipal de Esportes

  

TERMO ADMINISTRATIVO DE AUTORIZAÇÃO DE USO, A TÍTULO UNILATERAL, 
PRECÁRIO E DISCRICIONÁRIO, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/
MG, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, REPRESENTADA 
POR CÉSAR AUGUSTO CUNHA DIAS E SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTES E GUARDA CIVIL MUNICIPAL REPRESENTADA POR WAL-
TER ANSELMO SIMÕES ROCHA.

 TERMO Nº 061/2022

 Pelo presente instrumento, o Município de Santa Luzia, pessoa jurídica de direito público, ins-
crito no CNPJ/MF sob nº 18.715.409/0001-50, estabelecida nesta cidade, na Av. VIII, nº 50, Bairro 
Carreira Comprida, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Esportes, Sr. César Augusto 
Cunha Dias, doravante denominado AUTORIZANTE, no uso das atribuições que lhes são conferi-
das pelo § 5º do art. 113 da Lei Orgânica Municipal, e Secretaria de Segurança Pública de Trânsito e 
Transportes e Guarda Civil Municipal, estabelecida na Praça Getúlio Vargas, nº 61, Bairro São João 
Batista, no Município de Santa Luzia/MG, neste ato representada por seu Secretário, Sr. Walter An-
selmo Simões Rocha, doravante denominado AUTORIZATÁRIO (A), resolvem celebrar o presente 
Termo Administrativo de Autorização de Uso, mediante as seguintes cláusulas e condições:

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA FINALIDADE

 1.1. O objeto do presente Termo Administrativo de Autorização de Uso constitui-se na auto-
rização de uso do bem público denominado “Centro Municipal de Lutas” situado na Rua A, nº 55, 
Bairro Boa Esperança, Município de Santa Luzia/MG, a título unilateral, precário e discricionário, 
tendo por finalidade a utilização exclusiva, pelo autorizatário, para a realização do Treinamento dos 
Agentes da Guarda Civil Municipal, cujo representante é a pessoa física Walter Anselmo Simões 
Rocha, Secretário de Segurança Pública de Trânsito e Transportes e Guarda Civil Municipal; e

1.2. Este evento particular será realizado de forma NÃO ONEROSA.

 CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO (A) AUTORIZATÁRIO (A)

 2.1. Manter, preservar e conservar o bem público recebido a título de autorização de uso, da 
forma em que lhe foi entregue, contratando os serviços de segurança necessários ao local;

2.2. Manter o imóvel público, objeto deste Termo, em bom estado de conservação, zelando para 
o bem não sofrer nenhum tipo de depredação, invasão ou destruição;

2.3. Destinar o imóvel à realização do Treinamento dos Agentes da Guarda Civil Municipal;

2.4. Manter o bem público em boas condições de higiene e limpeza, e os aparelhos e equipa-
mentos que compõem o Centro Municipal de Lutas em perfeito estado de conservação, tais como 
foram cedidos;

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

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

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

2.8. Nas dependências do Centro Municipal de Lutas é terminantemente proibida a venda e 
consumo de alimentos e/ou bebidas; e

2.9. Respeitar as disposições contidas na Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, na Legislação Federal, Estadual e Municipal, bem como a moral e bons costumes.

 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

 3.1. O presente Termo Administrativo de Autorização de Uso por prazo determinado possui 
vigência de 3 (três) meses, sendo as terças e quintas-feiras, das 09:00h às 12:00h do dia 17 de no-
vembro de 2022 até o dia 16 de fevereiro de 2023; e

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

 CLÁUSULA QUARTA – DA CONTRAPRESTAÇÃO

 4.1. Não haverá contraprestação;

 CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
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 5.1. O presente Termo poderá ser rescindido, independentemente de interpelação judicial, em 
caso de superveniência de disposição legal que o torne material ou formalmente impraticável, ou, 
ainda, resolvido por consenso das partes, podendo ser denunciado por qualquer delas, com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias; e

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

 CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 6.1. O AUTORIZANTE poderá fiscalizar o cumprimento das obrigações constantes deste Termo;

6.2. A presente autorização de uso NÃO transfere, de forma alguma, o domínio do bem público 
para o ora AUTORIZATÁRIO, ficando reservada ao Município/Autorizante a inteira defesa de seu 
bem, o que pode ser feito a qualquer momento;

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

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

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

6.6. O AUTORIZANTE não se responsabiliza por objetos esquecidos ou deixados nas depen-
dências do Centro Municipal de Lutas.

 CLÁUSULA SÉTIMA - FORO DE ELEIÇÃO

 7.1. Fica eleito o foro de Santa Luzia para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente 
Termo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

 E, por estarem assim ajustadas, firmam o presente Termo em 02 (duas) vias, de igual teor, na 
presença de duas testemunhas que também o subscrevem.

 

Município de Santa Luzia, 16 de novembro de 2022.

 

 

César Augusto Cunha Dias

Secretário Municipal de Esportes

 

Autorizatário (A)

Nome: Walter Anselmo Simões Rocha

Secretário de Segurança Pública de Trânsito e Transportes

Guarda Civil Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE CULTURA E TURISMO

 PORTARIA SMCT Nº052
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo torna pública a Portaria SMCT Nº052 de 17 de 

novembro de 2022, que concede autorização de uso do bem público denominada “Praça Getúlio Var-
gas”, 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 a autorizatária Conselho Regional dos Corretores de Imóveis da 4ª Região, representada 
pelo Sr. Marcos César Gomes Ferreira, a título unilateral, precário e discricionário, para a realização 
do evento “CRECI ITINERANTE”, a ser realizado entre os dias 25 e 26 de novembro de 2022.

Portaria-SMCT-No052-Secult.pdf (santaluzia.mg.gov.br)

https://www.santaluzia.mg.gov.br/dom/wp-content/uploads/2022/11/Portaria-SMCT-No052-Secult.pdf

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E HABITAÇÃO

AUTO DE INFRAÇÃO
O Departamento de Fiscalização de Obras e Posturas, com fulcro no art.40 §4º da Lei 4055/2019, 

notifica o infrator da Infração cometida, considerando caso queira, o prazo de 20 (vinte) dias, se-
gundo a Lei 3.615/2014, contados a partir desta publicação, para interpor recurso junto a Secretaria  
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

Auto de 
Infração Infrator Infração UFM

908 Reginaldo Sousa Silva

Desrespeito ao Termo de Embargo 
87/2022. Execução de obra em desa-
cordo com o projeto aprovado e/ou 

com a legislação vigente. Retorno dia 
08/11/2022.

4000

870 Luciano Rodrigues Men-
donça

Execução de Obra em desacordo com 
o projeto e a licença aprovados. 2000

 

 

Santa Luzia, 18 de Novembro de 2022.

NOTIFICAÇÃO DE IMÓVEL IRREGULAR
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia, através do Departamento de Fiscalização de Obras e Pos-

turas, vem por meio deste aviso, dar ciência ao responsável pelo imóvel discriminado na notificação 
em anexo, sobre a obrigatoriedade de regularização da(s) irregularidade(s) abaixo identificada(s).  

De acordo com a Lei 1545/1992 (Código de Posturas do Município de Santa Luzia) e/ou Lei 
3615/2014 (Código de Edificações do Município de Santa Luzia):

NOTIFICA-
ÇÃO NOTIFICADO(A)

INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL DO 

IMÓVEL

IRREGULARIDADES 
IDENTIFICADAS

LEI  
MUNICIPAL

413/2022 
Ocelo Tadeu Vespu-
cio Castelo Branco 

e S/M

140030820384 e 
140030820074

O lote vago, com frente 
para via ou logradouro 

público aberto, será 
obrigatoriamente limpo 
e fechado no respecti-
vo alinhamento, com 

muro resistente de 
altura mínima de 1,80m 

assim como terá, ao 
longo de sua testada, 
calçada construída de 
acordo com as normas 
estabelecidas na seção 

II do Capítulo VI da Lei 
1545/92. 

Arts. 244 -Lei 
1545/1992

412/2022 José Patrocínio 
Machado 140030820344

É obrigado ao munícipe 
a construção e manuten-
ção de passeio lindeiro 
à sua propriedade, às 
suas expensas, desde 
que o logradouro seja 

dotado de pavimentação 
e meio-fio. 

É obrigado manter 
limpo, fechado, drenado 
e roçado lotes, conjunto 

de lotes ou terrenos 
lindeiros a logradouros 

públicos.

Arts. 18 -Lei 
1545/1992

 
Art. 10 – Lei 
3615/2014

 O não cumprimento dessas obrigatoriedades sujeita o infrator ao pagamento de MULTA confor-
me lei, além de outras sanções cabíveis.

Caso não seja o atual proprietário do imóvel ou o imóvel esteja edificado, é de extrema neces-
sidade que sejam atualizados os dados cadastrais junto ao setor de tributos da Prefeitura Municipal 
e demais órgãos competentes, caso ainda não o tenha feito. Em caso de dúvidas, favor entrar em 
contato pelo o telefone 3641-5276 (Departamento de Fiscalização de Obras e Posturas).

 

18 de novembro de 2022

CONTROLADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO

PORTARIA/CGM Nº 05
Para acessar a Portaria CGM nº 05/2022, selecione o link abaixo:

Portaria CGM Nº 05, de 18 de NOVEMBRO de 2022 - Instaura Processo Administrativo Sancio-
nador - Empresa Britto Produções, Locações e Montagens EIRELI EPP, na execução do contrato 

nº 261 de 2021

https://www.santaluzia.mg.gov.br/dom/wp-content/uploads/2022/11/Portaria-CGM-No-05-de-
18-de-NOVEMBRO-de-2022-Instaura-Processo-Administrativo-Sancionador-Empresa-Britto-
Producoes-Locacoes-e-Montagens-EIRELI-EPP-na-execucao-do-contrato-no-261-de-2021.pdf

https://www.santaluzia.mg.gov.br/dom/wp-content/uploads/2022/11/Portaria-SMCT-No052-Secult.pdf
https://www.santaluzia.mg.gov.br/dom/wp-content/uploads/2022/11/Portaria-CGM-No-05-de-18-de-NOVEMBRO-de-2022-Instaura-Processo-Administrativo-Sancionador-Empresa-Britto-Producoes-Locacoes-e-Montagens-EIRELI-EPP-na-execucao-do-contrato-no-261-de-2021.pdf
https://www.santaluzia.mg.gov.br/dom/wp-content/uploads/2022/11/Portaria-CGM-No-05-de-18-de-NOVEMBRO-de-2022-Instaura-Processo-Administrativo-Sancionador-Empresa-Britto-Producoes-Locacoes-e-Montagens-EIRELI-EPP-na-execucao-do-contrato-no-261-de-2021.pdf
https://www.santaluzia.mg.gov.br/dom/wp-content/uploads/2022/11/Portaria-CGM-No-05-de-18-de-NOVEMBRO-de-2022-Instaura-Processo-Administrativo-Sancionador-Empresa-Britto-Producoes-Locacoes-e-Montagens-EIRELI-EPP-na-execucao-do-contrato-no-261-de-2021.pdf
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SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE DESENVOLVIMENTO  

SOCIAL E CIDADANIA

RESCISÃO DOS TERMOS Nº 14/2022, Nº 15/2022 E Nº 16/2022
TERMO DE RESCISÃO

 Rescisão de parcerias celebradas entre o MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA e ORGANIZA-
ÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, objetivando a execução de ações relativas ao serviço de convivên-
cia e fortalecimento de vínculos.

 O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, inscrito no CNPJ nº 18.715.409/0001-50, estabelecida 
nesta cidade, na Av. VIII, nº 50, Bairro Carreira Comprida, neste ato representado pela Secretária 
Municipal de Assistência Social e Cidadania, Sra. ANA CLARA PAIVA GABRICH, conforme ar-
tigo 31 do Decreto Municipal 3315/2018, ADMINISTRADOR PÚBLICO das presentes parcerias, 
resolve rescindir os presentes Termos de Fomento.

 CONSIDERANDO ofícios exarados pelas organizações da sociedade civil acerca da impossibi-
lidade de execução do objeto originário previsto na Lei Municipal 4.370/2021;

CONSIDERANDO que para a formalização do novo objeto da parceria resta necessário o en-
caminhamento de Projeto de Lei que irá lterar o Anexo das Emendas Impositivas – Execução 2022 
da Lei nº 4.370, de 21 de dezembro de 2021, que “Estima a receita e fixa a despesa do Município de 
Santa Luzia para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências;

CONSIDERANDO que a cláusula décima segunda dos Termos de Fomento abaixo prevêem:

“12.2 – Esta parceria poderá ser rescindida quando:

(...) 12.2.3 – pela superveniência de normas legais ou razões de interesse público que a torne 
formal ou materialmente inexeqüível;”

 RESOLVE

 • Fica rescindindo os seguintes Termos de Fomento, sendo que após a sanção do adequado 
Projeto de Lei, novos Termos serão elaborados:

 - Termo de Fomento SMDSC Nº 14/2022 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂN-
CIA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 
24.427.155/0001-77

- Termo de Fomento SMDSC Nº 15/2022 - CRECHE IRMÃ FABÍOLA, pessoa jurídica, inscrita 
no CNPJ nº 09.651.617/0001-41.

- Termo de Fomento SMDSC Nº 16/2022 - ASSOCIAÇÃO MINISTÉRIO JERICÓ, pessoa 
jurídica, inscrita no CNPJ nº 03.099.565/0002-47.

 

Santa Luzia, 18 de novembro de 2022.

 

Ana Clara Paiva Gabrich 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania 

Mat. 35.758

GABINETE 
DO PREFEITO

PROJETO DE LEI Nº                , DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022

 Altera o Anexo das Emendas Impositivas – Execução 2022 da Lei nº 4.370, de 21 de dezembro 
de 2021, que “Estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Luzia para o exercício finan-
ceiro de 2022, e dá outras providências”.

 Art. 1º  O Anexo das Emendas Impositivas – Execução 2022 da Lei nº 4.370, de 21 de dezembro 
de 2021, passa a vigorar na forma do Anexo único desta Lei.

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

 

Santa Luzia, 18 de novembro de 2022.

 

 

Luiz Sérgio Ferreira Costa 
Prefeito do Município de Santa Luzia

 

ANEXO ÚNICO

(a que se refere o art. 1º)

EMENDAS IMPOSITIVAS - EXECUÇÃO 2022

EMENDA NOME DO  
PARLAMENTAR OBJETO VALOR R$ OBSERVAÇÃO

1 André Luiz Nunes 
- Leite

AMPLIAÇÃO DA ESTRU-
TURA FISICA, Associação 
de Pais e Amigos de Santa 

Luzia - APAE

                     
77.923,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

1 André Luiz Nunes 
- Leite

Aquisição de um veiculo 
CAMINHONETE Equipado 
com baú, Diesel, adaptado 
para transporte de animais 

(carrocinha) para atendimento 
da Zoonoses

                     
80.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

1 André Luiz Nunes 
- Leite Reforma do Canil Municipal                      

40.000,00
JÁ INCLUÍDA 

NA LOA

1 André Luiz Nunes 
- Leite

Serviço de castração de 
animas

                     
40.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

1 André Luiz Nunes 
– Leite

Fortalecimento de vínculo 
familiar e oficinas executa-
das pelo Projeto Ebenézer 

(CNPJ.: 22.997.041-0001-37), 
localizado na Rua Dona Inha-
zinha Castro, nº227, Pousada 

Del Rey (São Benedito), 
CEP.:33170-240.

                     
50.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

1 André Luiz Nunes 
– Leite

Construção Muro de 
Contenção (Gabião) na Rua 

Guaratiba, próximo ao nº 131, 
São Benedito/Via Colégio

                  
187.923,50

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

2 Cristiano Matos Aquisição de EQUIPAMEN-
TOS, para UBS Jabaquara

                     
79.312,16

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

2 Cristiano Matos Reforma, para UBS Londrina                      
79.312,16

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

2 Cristiano Matos

AMPLIAÇÃO DA ESTRU-
TURA FISICA, Associação 
de Pais e Amigos  de Santa 

Luzia - APAE

                     
79.312,16

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

2 Cristiano Matos

Fortalecimento de vínculo 
familiar e oficinas executadas 
pela Associação Comunitária 

Cultural Refúgio 90.

                  
100.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

2 Cristiano Matos

Fortalecimento de vínculo 
familiar e oficinas executadas 
pelo Centro de Reabilitação 
de Álcool e Drogas (CER-

DAD).

                     
34.974,04

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

2 Cristiano Matos
Asfaltamento da Rua Assaré, 
entre as Ruas São Geraldo e 

Cristal, bairro Asteca.

                     
32.936,48

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

2 Cristiano Matos
Asfaltamento em toda exten-
são da Rua Oscar Negão de 

Lima, bairro Asteca.

                     
70.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

3
Du do Salão - Erna-
ne Guimarães dos 

Santos
Reforma da UBS Londrina                   

137.923,50
JÁ INCLUÍDA 

NA LOA

3
Du do Salão - Erna-
ne Guimarães dos 

Santos

AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTO/MATERIAL PER-
MANENTE para Hospital de 

São João de Deus

                  
100.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

3
Du do Salão - Erna-
ne Guimarães dos 

Santos

Asfaltamento na Rua Raul 
Pompéia, aproximadamente  
150m², do nº 253 ao nº 373, 

localizada no bairro Londrina.

                  
130.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

3
Du do Salão - Erna-
ne Guimarães dos 

Santos

Instalação de uma Travessia 
Elevada para pedestres na Av. 
Bernardo Guimarães, nº 237, 

bairro Londrina.

                     
20.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

3
Du do Salão - Erna-
ne Guimarães dos 

Santos

Instalação de 1 (um) redutor 
de velocidade na Rua Djalma 

de Andrade, nº 345, bairro 
Londrina.

                       
8.792,35

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

3
Du do Salão - Erna-
ne Guimarães dos 

Santos

Instalação de 1 (um) redutor 
de velocidade na Rua Djalma 

de Andrade, nº 330, bairro 
Londrina.

                       
8.792,35

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

3
Du do Salão - Erna-
ne Guimarães dos 

Santos

Instalação de 1 (um) redutor 
de velocidade na Rua Djalma 

de Andrade, nº 824, bairro 
Londrina.

                       
8.792,35

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

3
Du do Salão - Erna-
ne Guimarães dos 

Santos

Instalação de 1 (um) redutor 
de velocidade na Rua Raul 

Pompéia, nº 30, bairro 
Londrina.

                       
8.792,35

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

3
Du do Salão - Erna-
ne Guimarães dos 

Santos

Instalação de 1 (um) redutor 
de velocidade na Lamartine 

Babo, nº 435, bairro Londrina.

                       
8.792,35

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

3
Du do Salão - Erna-
ne Guimarães dos 

Santos

Instalação de 1 (um) redutor 
de velocidade na Rua Líbia, 

nº 167, bairro Baronesa.

                       
8.792,35

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

3
Du do Salão - Erna-
ne Guimarães dos 

Santos

Instalação de 1 (um) redutor 
de velocidade na Rua Gon-
çalves Dias, nº 79, bairro 

Londrina.

                       
8.792,35

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA
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3
Du do Salão - Erna-
ne Guimarães dos 

Santos

 Instalação de 1 (um) redutor 
de velocidade na Rua Macha-

do de Assis, nº 269, bairro 
Londrina.

                       
8.792,35

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

3
Du do Salão - Erna-
ne Guimarães dos 

Santos

Revitalização do Redutor de 
Velocidade situado na Av. 
Oceania, nº 1.137, bairro 

Luxemburgo.

                       
8.792,35

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

3
Du do Salão - Erna-
ne Guimarães dos 

Santos

Instalação de 1 (um) redutor 
de velocidade na Rua Gon-
çalves Dias, nº 597, bairro 

Londrina.

                       
8.792,07

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

4 Nandinho - Fernan-
do Pereira da Silva

Ampliação e reforma da UBS 
Celso Diana

                  
375.847,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

4 Nandinho - Fernan-
do Pereira da Silva

Aquisição de Equipamentos 
e materiais permanentes UBS 

Celso Diana

                  
100.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

5 Glayson Johnny
Aquisição de equipamentos 

para consultório  odontológico  
UBS Frimisa

                  
150.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

5 Glayson Johnny Aquisição de 01 autoclave 60 
litros para UBS Frimisa

                     
20.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

5 Glayson Johnny Aquisição de 01 geladeira 
para medicação UBS Frimisa

                       
4.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

5 Glayson Johnny Aquisição de microcomputa-
dores UBS Frimisa

                     
28.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

5 Glayson Johnny

AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTO/MATERIAL 

PERMANENTE (Ventilado-
res, arquivo de aço, lâmpada 

LED tubular, nobreak, ar 
condicionado, tablet, balança 

digital) para UBS Frimisa.

                     
35.923,50

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

5 Glayson Johnny

Realocação de um poste em 
frente ao nº 81, na Rua Pa-

trícia de Paula, CEP.:33045-
465, bairro Frimisa (Carreira 

Comprida)

                     
17.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

5 Glayson Johnny

Extensão da Rede Pluvial 
na Rua BX, em frente ao 

Clube das Mães (Cantinho da 
Amizade), no bairro Frimisa. 

(Comprimento 20m).

                     
25.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

5 Glayson Johnny

Construção de passeio piso 
intertravado na Avenida VIII, 
iniciando na esquina com a 
Rua EX, no bairro Frimisa. 
(Área: 600m² até 750m²) - 
Aproximadamente 400 a 
500m de comprimento X 

1,50m de largura.

                     
88.944,50

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

5 Glayson Johnny

Recapeamento asfáltico na 
Rua Domingos Orzil Fernan-

des, bairro Frimisa. (Área: 
550m² – 110m de comprimen-

to X 5m de largura).

                     
82.500,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

5 Glayson Johnny 3 Bancos de madeira “plás-
tico”.

                       
1.679,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

5 Glayson Johnny 10 Bancos de Concreto.                        
2.800,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

5 Glayson Johnny

Pintura de faixa de pedestre 
na Rua José Pedro de Car-

valho, próximo ao n°661, no 
bairro Frimisa.

                           
900,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

5 Glayson Johnny

Instalação de quebra-molas 
na Av. Álvaro Teixeira Filho, 
bairro Frimisa (Carreira Com-

prida), próximo ao número 
257.

                       
8.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

5 Glayson Johnny

02 placas de sinalização de 
pedestre na Rua José Pedro de 
Carvalho, próximo ao n°661, 

no bairro Frimisa.

                           
600,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

5 Glayson Johnny

Pintura de faixa de pedestre 
na Av. I, em frente ao número 

200 e próximo ao número 
139, no bairro Frimisa.

                       
1.800,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

5 Glayson Johnny

04 placas de sinalização de 
pedestre na Av. I, próximo ao 
nº 200 e próximo ao número 

139, no bairro Frimisa.

                       
1.200,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

5 Glayson Johnny

Pintura de faixa contínua em 
toda extensão da Av. I, no 

bairro Frimisa. Cerca de 200 
metros.

                       
1.500,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

5 Glayson Johnny

Pintura de faixa pontilhada 
branca (estacionamento de 

carros) em toda extensão da 
Av. I, no bairro Frimisa. Cerca 

de 200 metros.

                           
900,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

5 Glayson Johnny
Aquisição de 04 placas de 

permitido estacionar na Av. I, 
no bairro Frimisa.

                       
1.200,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

5 Glayson Johnny
Faixa de pedestre esquina da 

rua E com Av. Dr. Ângelo 
Teixeira, bairro Frimisa.

                           
900,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

5 Glayson Johnny

Placas de sinalização de 
pedestre esquina da rua E 

com Av. Dr. Ângelo Teixeira, 
bairro Frimisa.

                           
300,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

5 Glayson Johnny

Faixa de pedestre na Av. Dr. 
Ângelo Teixeira da Costa, 
próximo ao nº 398, bairro 

Frimisa.

                           
900,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

5 Glayson Johnny

02 placas de sinalização de 
pedestre na Av. Dr. Ângelo 

Teixeira da Costa, próximo ao 
nº 398, bairro Frimisa.

                           
600,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

5 Glayson Johnny

Pintura de faixa de pedestre 
em frente a Escola Municipal 
Dagmar Barbosa de Souza, no 

bairro Frimisa.

                           
900,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

5 Glayson Johnny

01 placa de sinalização de 
pedestre em frente a Escola 
Municipal Dagmar Barbosa 
de Souza, no bairro Frimisa.

                           
300,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

6 Henry Santos do 
Amaral

Aquisição de 01 veículo tipo 
VAN destinado a Saúde Men-
tal (CAPS III, Infanto juvenil 

e Residencia Terapêutica.

                  
237.923,50

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

6 Henry Santos do 
Amaral

AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTO/MATERIAL 

PERMANENTE para UBS 
Londrina

                  
100.223,50

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

6 Henry Santos do 
Amaral

Fortalecimento de vínculo 
familiar e oficinas executadas 
pelo Centro de Reabilitação 
de Álcool e Drogas (CER-

DAD).

                     
50.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

6 Henry Santos do 
Amaral

Fortalecimento de vínculo 
familiar e oficinas executa-
das pela Associação de Pais 
e Amigos  de Santa Luzia 
– APAE – Destinado para 

proposta Centro Dia Walter 
Figueiredo de Souza

                     
50.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

6 Henry Santos do 
Amaral

Instalação de 1 (um) redu-
tor de velocidade na Av. 

Presidente Venceslau Brás, 
próximo ao nº 479, bairro Boa 

Esperança.

                     
17.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

6 Henry Santos do 
Amaral

Instalação de 1 (um) redutor 
de velocidade na Rua Noel 
Rosa, próximo ao nº 364, 

bairro Londrina.

                     
10.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

6 Henry Santos do 
Amaral

Instalação de 1 (um) redutor 
de velocidade na Rua Cassi-
miro de Abreu, em frente ao 
nº 438, próximo à esquina 
com a Rua Ataulfo Alves, 

bairro Londrina.

                     
10.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

7 Ilacir Bicalho

AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTO/MATERIAL 

PERMANENTE para HSJD 
(Bisturi Eletronico, foco cirur-

gico, respirador pulmonar)

                  
105.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

7 Ilacir Bicalho

AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTO/MATERIAL PER-
MANENTE para UBS SESC 
(cadeira roda, microcomputa-

dores, ventiladores, etc)

                     
15.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

7 Ilacir Bicalho

AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTO/MATERIAL 

PERMANENTE para UBS 
NOVA CONQUISTA (cadeira 

roda, microcomputadores, 
ventiladores, etc)

                     
15.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

7 Ilacir Bicalho

AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTO/MATERIAL 

PERMANENTE para UBS 
BARONESA (cadeira roda, 
microcomputadores, ventila-

dores, etc)

                     
10.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

7 Ilacir Bicalho

AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTO/MATERIAL 

PERMANENTE para UBS 
BONANZA (cadeira roda, 

microcomputadores, ventila-
dores, etc)

                     
15.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

7 Ilacir Bicalho

AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTO/MATERIAL PER-

MANENTE para UBS VALE 
DAS ACACIAS (cadeira 
roda, microcomputadores, 

ventiladores, etc)

                     
10.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

7 Ilacir Bicalho

AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTO/MATERIAL 

PERMANENTE para UBS 
SANTA RITA (cadeira roda, 
microcomputadores, ventila-

dores, etc)

                     
10.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

7 Ilacir Bicalho

AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTO/MATERIAL 

PERMANENTE para UBS 
CELSO DIANA (cadeira 
roda, microcomputadores, 

ventiladores, etc)

                     
15.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA
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7 Ilacir Bicalho

AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTO/MATERIAL 

PERMANENTE para UBS 
TIA LITA (cadeira roda, 

microcomputadores, ventila-
dores, etc)

                     
12.923,50

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

7 Ilacir Bicalho

AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTO/MATERIAL 

PERMANENTE para UBS 
IND. AMERICANO (cadeira 

roda, microcomputadores, 
ventiladores, etc)

                     
10.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

7 Ilacir Bicalho

AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTO/MATERIAL 

PERMANENTE para UBS 
BOM JESUS (cadeira roda, 
microcomputadores, ventila-

dores, etc)

                     
10.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

7 Ilacir Bicalho

AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTO/MATERIAL 

PERMANENTE para UBS 
PINHÕES (cadeira roda, 

microcomputadores, ventila-
dores, etc)

                     
10.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

7 Ilacir Bicalho

Revitalização de área 
localizada entre as Ruas José 
Alves Sena, esquina com Rua 
José Alves Sales, ao lado da 
UMEI, no bairro Palmital – 

Setor 07

                  
150.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

7 Ilacir Bicalho

Implantação de academia ao 
ar livre e brinquedolândia no 
espaço existente ao lado do 
Campinho do Vila Nova, lo-

calizado no encontro das Ruas 
Treze de Maio, Guarapari e 

Vila Nova, bairro São Cosme.

                     
77.923,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

7 Ilacir Bicalho

Reformas e aquisição de 
mobília no Instituto Espe-

rança, localizado na Estrada 
do Bananal, nº 1.580, bairro 

Bonanza.

                     
10.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

8 Ivo da Costa Melo
Ampliação da UBS Tia Lita 
para implantação de um con-

sultório odontológico

                     
79.307,83

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

8 Ivo da Costa Melo
Aquisição de equipamento 

odontológico para UBS 
Duquesa

                     
79.307,83

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

8 Ivo da Costa Melo Reforma da UBS São Geraldo                      
79.307,83

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

8 Ivo da Costa Melo
Pavimentação Poliédrica da 
Rua Alvarenga Peixoto no 

Bairro Pantanal.

                  
237.923,50

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

9 Junin do Lau - Junio 
Vidal Maia

Aquisição de 01 Veículo 07 
lugares, motor 1.8, para rea-
lização do serviço de atenção 

domiciliar

                  
133.847,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

9 Junin do Lau - Junio 
Vidal Maia

Prestação de serviço, realiza-
ção de cirurgias eletivas

                  
117.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

9 Junin do Lau - Junio 
Vidal Maia

Ampliação da UBS São 
Cosme visando construção 

de uma recepção para sala de 
vacina.

                  
150.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

9 Junin do Lau - Junio 
Vidal Maia

Reforma do Hospital Munici-
pal e pronto atendimento

                     
75.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

10 Luiza do Hospital
Ambulância Tipo A - Simples 
Remoção Tipo Furgão para 

Hospital de São João de Deus

                  
250.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

10 Luiza do Hospital

Aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes (bisturi 

eletronico, foco cirurgico, 
respirador pulmonar, eletro-
cardiograma, aspirador de 

secreção portatil) ao Hospital 
de São João de Deus

                  
225.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

11 Paulo Pretão Reforma/ampliação UBS Alto 
São Cosme, Rua Poti, 489

                  
237.923,50

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

11 Paulo Pretão
Cobertura da área de espera 
de vacinação da UBS  São 

Cosme, Rua Mangarataia, 413

                     
47.923,50

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

11 Paulo Pretão

Pavimentação asfáltica da 
Rua Guapuhy, entre as Ruas 
Iracema e Juquiá, Iacaiacá e 
João Elias Hanum, no Bairro 

São Cosme de Baixo.

                  
190.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

12 Paulo Henrique 
Cabeção

Reforma do Hospital Munici-
pal e pronto atendimento

                  
137.923,50

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

12 Paulo Henrique 
Cabeção

AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTO/MATERIAL 

PERMANENTE  para UBS 
Bom destino

                  
100.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

12 Paulo Henrique 
Cabeção

Implantação/Construção de 
pista para prática de caminha-
da no entorno do Campo Bom 

Destino, localizado entre as 
Ruas dos Ipês Amarelos e dos 
Coqueiros e Estrada Teófilo 

Otonni.

                  
137.923,50

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

12 Paulo Henrique 
Cabeção

Revitalização (pavimentação 
asfáltica e colocação de valas 
para escoamento de água) no 

trecho da Rua das Manga-
beiras, localizado entre as 

Ruas das Mangueiras e Das 
Jaboticabeiras, no Bairro Bom 

Destino.

                  
100.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

13 Paulo Bigodinho Reforma do Canil Municipal                      
40.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

13 Paulo Bigodinho Serviço de castração de 
animas

                     
40.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

13 Paulo Bigodinho Reforma UBS Nossa Senhora 
das Graças

                     
38.961,50

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

13 Paulo Bigodinho

Aquisição de um veiculo 
CAMINHONETE Equipado 
com baú,  Diesel, adaptado 
para transporte de animais 

(carrocinha)  para atendimen-
to da Zoonoses

                     
80.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

13 Paulo Bigodinho Reforma UBS São Geraldo                      
38.961,50

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

13 Paulo Bigodinho

Instalação de 1 (um) redutor 
de velocidade na Rua Gama 

Neto, entre os bairros kennedy 
e Barreiro do Amaral.

                       
8.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

13 Paulo Bigodinho

Instalação de 1 (um) redutor 
de velocidade na Rua 

Paraguai, bairro Industrial 
Americano.

                       
8.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

13 Paulo Bigodinho

Instalação de 1 (um) redutor 
de velocidade na Rua Costa 
Rica, bairro Industrial Ame-

ricano.

                       
8.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

13 Paulo Bigodinho

Instalação de 1 (um) redutor 
de velocidade na Rua 

Wenceslau Brás, bairro Boa 
Esperança.

                       
8.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

13 Paulo Bigodinho

Reforma com instalação 
de bancos, 1(um) balanço, 
1(um) carrossel giratório, 

na Praça localizada entre as 
Ruas Quinze de Novembro, 

Marucas Moreira, Modestino 
Eloy e Antônio Novy Filho, 

no bairro Esplanada.

                     
25.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

13 Paulo Bigodinho
Instalação de bancos, mesas, e 
passeio na Praça Gerson Mo-
reira Costa, bairro Adeodato.

                     
25.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

13 Paulo Bigodinho

Instalação de bancos, mesas, 
passeio, carrossel giratório 
e gangorra, na Praça Luiz 

Carvalho de Sena, no bairro 
Bom Jesus.

                     
25.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

13 Paulo Bigodinho
Reforma com instalação de 
bancos, mesas e passeio na 
Praça do bairro Colorado.

                     
30.923,50

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

13 Paulo Bigodinho

Reforma com instalação de 
bancos, mesas, passeio, ba-

lanço e carrossel giratório na 
Praça do bairro Imperial.

                     
30.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

13 Paulo Bigodinho

Reforma com instalação de 
bancos, mesas, e passeio, na 
Praça do Castelo, bairro Vila 

Olga.

                     
20.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

13 Paulo Bigodinho

Reforma com instalação de 
bancos, mesas, balanço e 

carrossel giratório, na Praça 
Adolfo Mogiz, no bairro 

Idulipê.

                     
25.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

13 Paulo Bigodinho

Reforma com instalação de 
bancos e pintura na Praça do 
Mauro Euzébio, localizada 
entre as Ruas Sete Lagoas, 

Belo Horizonte e Matozinhos, 
bairro Rio das Velhas.

                     
12.500,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

13 Paulo Bigodinho

Reforma com instalação de 
bancos e pintura na Praça José 
João da Silva, localizada entre 
as Ruas Geraldo Teixeira da 

Costa, José Gonçalves da 
Silva e Firmino Guimarães, 

no bairro Kennedy.

                     
12.500,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

14 Lelei do Salão

AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTO/MATERIAL 

PERMANENTE para UBS 
Nova Conquista (Balcão para 

recepção, microcomputa-
dores, tela de proteção para 

segurança na recepção,balan-
ças, otoscópios, esfigmoma-

nometros, oxímetros,  balança 
infantil), ECG portatil, venti-
ladores, laringoscópio, cânula 

de guedel, DEA eletrônico, 
medicamentos intravenosos 

(caixa de emergência)

                  
237.923,50

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA
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14 Lelei do Salão

Construção de uma Quadra de 
Esportes (Quadra de Cimento 
‘concreto’, pintura, tela, tabe-
la de basquete com aro, poste 

para vôlei, traves) na área 
localizada na Rua Boa Es-

perança e Rua José Geraldo, 
atrás da UBS no bairro Nova 

Conquista.

                  
227.923,50

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

14 Lelei do Salão

Creche Padre Germano, 
CNPJ.: 22.116.479/0001-69, 

localizada na Rua Herbert 
José de Sousa (Antiga Rua 9), 
nº 64, bairro Nova Conquista 
para a Reforma da Infraes-
trutura Geral, para melhor 
atendimento e acolhida às 

crianças.

                     
10.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

15 Waguinho

AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTO/MATERIAL 

PERMANENTE  para UBS 
Cristina (4 microcomputado-
res, 3 ventiladores, 1 televi-
são, 5 armários 4 gavetas, 1 

projetor data show led, 1 tela 
projeção retratíl 120p.)

                     
34.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

15 Waguinho

Reforma UBS Cristina (cons-
trução rampa/piso p/ melhoria 

acessibilidade sala vacina, 
construção telhado ligando 
prédios dentro da unidade, 
construção de sala para os 
ACE Zoonoses e  pintura 
da mesma, pavimentação/

concretagem  área externa p/ 
atividades NASF)

                     
79.923,50

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

15 Waguinho

AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTO/MATERIAL 

PERMANENTE para UBS 
TIA LITA (2 bebedouros, 

1 balança digital infantil, 2 
armários/arquivo 4 gavetas)

                       
6.600,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

15 Waguinho

Ampliação da UBS Tia Lita 
para construção de uma sala 
visando implantação de um 
consultório odontológico

                     
85.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

15 Waguinho

Reforma da UBS Tia Lita para 
(sala curativos, corredor aces-
so aos consultórios, cerâmica 
e iluminação área externa sala 

vacinação).

                     
21.900,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

15 Waguinho

AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTO/MATERIAL 

PERMANENTE  para UBS 
Alto São Cosme (4 ventilado-
res, 01 microcomputador e 3 

toldos para janelas)

                     
10.500,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

15 Waguinho

Revitalização da área localiza-
da entre as Ruas José Alves 
de Sena, esquina com Rua 

José Alves Sales, ao lado da 
UMEI, no bairro Palmital - 

Setor 7

                  
150.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

15 Waguinho

Revitalização da área localiza-
da entre as Ruas Claudivino 

Pereira e Ludjero José da 
Silva, entre o Campo Tereza 
Cristina e a Creche Leonardo 

Franco.

                     
87.923,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

16 Wander Carvalho

REFORMA/AMPLIAÇÃO 
DA ESTRUTURA FISICA, 

Associação de Pais e Amigos  
de Santa Luzia - APAE

                  
237.923,50

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

16 Wander Carvalho

Associação Ministério Jericó 
– Comunidade Terapêuti-
ca, para aquisição de bens 
permanentes para melhoria 

das atividades desenvolvidas 
no Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos.

                     
20.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

16 Wander Carvalho

Associação de Proteção à 
infância e Assistência Social 
de Santa Luzia (Instituto São 
Jerônimo), investir no espaço 
e nas atividades de Serviço de 
Covivência e Fortalecimento 

de Vínculos.

                     
20.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

16 Wander Carvalho

Creche Irmã Fabíola, para 
aquisição de placas solares 
com vistas à redução das 

despesas das atividades de-
senvolvidas com o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos.

                     
50.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

16 Wander Carvalho

Instituto Infantil Seara de Luz, 
para ampliação do espaço 

físico onde ocorre o Projeto 
Social Fênix, localizado na 
Rua Ruthi Mitroud, nº 158, 

bairro Liberdade.

                     
20.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

16 Wander Carvalho

Implantação de uma academia 
ao ar livre, ao lado do ves-

tiário do Campo do Buracão, 
situado na Rua Conde Afonso 

Celso, bairro Londrina.

                     
30.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

16 Wander Carvalho

Construção Muro de 
Contenção (Gabião) na Rua 

Guaratiba, próximo ao nº 131, 
São Benedito/Via Colégio

                     
97.923,50

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

17 Lelei da Autoescola

AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTO/MATERIAL 

PERMANENTE para 
Hospital Municipal (cadeiras 
de roda, cadeiras de banho, 

poltronas, armário de aço para 
funcionários, banquetas alta, 
bebedouro, cama beliche fun-
cionários, ventilador, cadeira 

escritório e longarinas).

                  
237.923,50

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

17 Lelei da Autoescola

Projeto de Ação Solidária – 
PROAS, localizada à Praça 
Waldemar Augusto dos San-
tos, nº 68-A, Bela Vista, para 
manutenção das atividades 
desenvolvidas nas oficinas 

de dança de ritmos, ginástica 
localizada, ginástica aeróbica, 
treinamento funcional, zumba 
e novas oficinas de esporte, 
cultura e educação, visando 
o fortalecimento do vínculo 

familiar e convivência junto a 
comunidade.

                  
119.998,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

17 Lelei da Autoescola

Centro Cultural Corrente do 
Bem - CCCB, localizada na 

Rua Santa Rita, nº 207, bairro 
Santa Rita, para manutenção 
das atividades desenvolvi-
das nas oficinas, visando o 
fortalecimento do vínculo 

familiar e convivência junto a 
comunidade.

                     
50.000,00

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

17 Lelei da Autoescola

Associação Cultural Arte para 
a Vida, localizada à Praça 

Luiz Carvalho Sena, nº 266, 
Bom Jesus, para manutenção 

das atividades desenvolvi-
das nas oficinas, visando o 
fortalecimento do vínculo 

familiar e convivência junto a 
comunidade.

                     
67.925,50

JÁ INCLUÍDA 
NA LOA

 

Santa Luzia, 18 de novembro de 2022.

 

 

Luiz Sérgio Ferreira Costa 
Prefeito do Município de Santa Luzia

 

 

MENSAGEM Nº 068/2022

 

Santa Luzia, 18 de novembro de 2022.

 

Exmo. Senhor Presidente,

Exmos. Senhores Vereadores,

 Submeto à apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa o incluso Projeto de Lei que “Altera o 
Anexo das Emendas Impositivas – Execução 2022 da Lei nº 4.370, de 21 de dezembro de 2021, que 
“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Luzia para o exercício financeiro de 2022, 
e dá outras providências””.

O presente Projeto de Lei tem por justificativa a necessidade de adequação dos objetos de algumas 
emendas parlamentares impositivas aprovadas nesta Casa, pelos motivos expostos nesta Mensagem.

As emendas impositivas foram incorporadas à legislação municipal por meio da Emenda à Lei 
Orgânica nº 01/2020. Vejamos o dispositivo:

 “Art. 137-A  É obrigatória a execução orçamentária e financeira, de forma equitativa, da progra-
mação incluída por emendas individuais em lei orçamentária, em montante correspondente a 1,2% 
(um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior.

§ 1º  Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de 
forma igualitária e impessoal as emendas apresentadas, independente da autoria.

§ 2º  As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% 
(um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado 
pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públi-
cos de saúde.

§ 3º  As programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão de execução 
obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica, sendo que nestes casos, no empenho 
das despesas, que integre a programação prevista no caput deste artigo, serão adotadas as seguintes 
medidas:

I - no tempo previsto na Lei Orgânica Municipal para o veto do Prefeito à Lei orçamentária, jun-
to aos vetos parciais, se for o caso, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas 
dos impedimentos de ordem técnica;

I - até 90 (noventa dias) após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Po-
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der Legislativo, de forma detalhada, as justificativas dos impedimentos de ordem técnica; (Redação 
dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 2/2021)

II - até 30(trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso I deste parágrafo, o Poder 
Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja 
insuperável;

III - até 30(trinta) dias após o prazo previsto no inciso II deste parágrafo, o Poder Executivo 
encaminhará projeto de lei à Câmara Municipal sobre o remanejamento da programação cujo impe-
dimento seja insuperável; e

IV - se, até 30(trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso III deste parágrafo, a Câ-
mara Municipal não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder 
Executivo, nos termos previstos na lei orçamentária.

§ 4º  Após o prazo previsto no inciso IV do §3º deste artigo, as programações orçamentárias 
previstas no caput deste artigo não serão consideradas de execução obrigatória nos casos dos impe-
dimentos justificados na notificação prevista no inciso I do §3º deste artigo.

§ 5º  Impedimento de ordem técnica pode ser entendido como elementos que obstem o cur-
so regular da realização da despesa referente à emenda individual de execução obrigatória, sendo 
exemplos:

I - incompatibilidade do objeto indicado com a finalidade da ação orçamentária, sendo exemplo:
a) ação orçamentária para fomento ao setor agropecuário e o objeto da proposta é custear festa 

de peão.
II - incompatibilidade do objeto indicado com o programa do órgão executor, sendo exemplo:
a) o programa da Secretaria Municipal de Saúde possui itens padronizados e a proposta indica 

aquisição de um bem não existente na lista.
§ 6º  As emendas de execução obrigatória a que se refere este artigo, serão identificadas em nível 

de projeto/atividade, sendo que para atividade iniciarão com o dígito 6(seis) e para o projeto com o 
dígito 7 (sete). (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 1/2020)”

 Disposições semelhantes encontram-se ainda no art. 33 da Seção II do Capítulo V da Lei nº 
4.292, de 21 de julho de 2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que trata das emendas individuais 
impositivas.

O descritivo dos objetos das emendas parlamentares para o exercício de 2022 encontra-se dis-
posto no Anexo das Emendas Impositivas – Execução 2022 da Lei nº 4.370, de 21 de dezembro de 
2021, Lei Orçamentária Anual de 2022. Vejamos aqueles que são objeto do presente Projeto de Lei:

 Com relação à emenda impositiva que destina recursos à “Associação Ministério Jericó- Co-
munidade Terapêutica”, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), esta ressaltou, por meio do 
Ofício n° 04/2022 encaminhado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania 
por seu representante legal em maio de 2022 que “(...) qualquer ampliação do espaço físico trará 
necessariamente alterações ao projeto arquitetônico que já está sendo executado, gerando novos 
gastos e necessidade de nova liberação por parte do órgão fiscalizador”. Por este motivo, solicitou 
que “(...) a verba destinada seja convertida para aquisição de bens permanentes para melhora das 
atividades desenvolvidas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos”. Ato contínuo, 
a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania encaminhou Ofício nº 461/2022, 
solicitando que o Vereador responsável pela emenda se manifestasse, “(...) anuindo com a alteração 
e pontuando claramente as novas diretrizes da referida emenda”. Diante do Ofício, o Vereador em 
questão deu ciência e manifestou “(...) concordância quanto à alteração do objeto da proposta para 
repasse da Emenda Impositiva”, por meio o Ofício/GW/650/2022/CMSL. O novo objeto passar a 
ser, deste modo “(...) a aquisição de 02 equipamentos de ar condicionado, que serão instalados no 
auditório onde são realizadas as palestras do projeto, 01 computador e 01 impressora [para] ajudar 
nos atendimentos da equipe técnica”.

Naquilo que concerne à emenda impositiva destinada à “Associação Solidária Pequeno Galileu”, 
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nota-se que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social e Cidadania, após análise documental para abrir o Processo Administrativo para repasse dos 
recursos, comunicou ao Vereador responsável que a entidade “(...) não possui inscrição no Conselho 
Municipal de Assistência Social- CMAS” Como sustentado pela Secretaria, fundamentada no art. 
9º da Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, “(...) a ausência da inscrição inviabiliza o 
repasse da Emenda destinada, haja vista , que o recurso encontra-se alocado no Fundo de Assistência 
Social, o qual é regido pelo CMAS/SL”. A inscrição no conselho gestor apresenta-se ainda como 
exigência da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que, nos termos do inciso IV do caput 
do art. 30, “estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organiza-
ções da sociedade civil”. A partir de tal constatação evidenciada no Ofício nº 1829/2022/SMDSC, 
o Vereador responsável pela emenda se manifestou indicando a “Associação de Proteção à infância 
e Assistência Social de Santa Luzia (instituto São Jeronimo) CNPJ: 24.427.155/0001-77, situada 
na rua Floriano Peixoto, 409, Centro de Santa Luzia - MG (31) 3641 1078, para o recebimento do 
recurso.” Segundo Ofício GW/649/2002/CMSL a finalidade do recurso é “(...) investir no espaço e 
nas atividades de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos”.

Conforme disposto no Ofício nº 002/2002, encaminhado pela Entidade “Creche Irmã Fabíola” 
ao Conselho Municipal de Assistência Social somente em maio de 2022, a necessidade de “auto-
rização para mudar o objeto de contrapartida descrito no ofício n. 280/2022/SMDSC da Emenda 
Impositiva”, se deve ao fato que “(...) com o valor liberado na Emenda não será possível adquirir o 
veículo necessário às atividades desenvolvidas pela entidade, visto que com este recurso só possa ser 
adquirido um veículo novo”. Neste sentido, a entidade demanda, alternativamente “(...) a aquisição 
de placas solares que será de grande auxílio na redução das despesas das atividades desenvolvidas 
com o Serviço de Conveniência e Fortalecimento de Vínculos”. A demanda foi apreciada pela Se-
cretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, que solicitou anuência do Vereador 
responsável pela emenda, por meio do Ofício nº 513/2020. O Vereador então manifestou, por meio 
do Ofício/GW651/2022/CMSL, “concordância quanto à alteração do objeto (...) para aquisição de 
placas solares que será de grande auxílio na redução das despesas das atividades desenvolvidas”.

Tendo em vista o fato dos objetos destas alterações constarem no Anexo das Emendas Imposi-
tivas – Execução 2022, da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022, mostra-se imperiosa 
a necessidade de edição do presente Projeto de Lei para legitimar as mudanças pleiteadas pelos 
envolvidos no repasse, tendo em vista o interesse público condizente com a correta aplicação dos 
recursos públicos em comento.

Diante do exposto, considerando o objetivo do Projeto de Lei colocado sob o crivo do Poder 
Legislativo Municipal, certo de que ele receberá a necessária aquiescência de Vossa Excelência e de 

seus lustres pares, submeto-o à exame e votação, nos termos Lei Orgânica Municipal e conforme o 
Regimento Interno dessa Casa.

Cordialmente,

 

Luiz Sérgio Ferreira Costa 
Prefeito do Município de Santa Luzia

PROJETO DE LEI Nº                   ,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022
 Cria a Medalha “Empreender Santa Luzia”, no âmbito do Município de Santa Luzia – MG e 

regulamenta sua concessão.

 Art. 1º  Fica criada a premiação “Medalha Empreender Santa Luzia”, conferida mediante diplo-
ma, destinada a homenagear as pessoas físicas que se destaquem em termos de mérito empresarial 
no Município de Santa Luzia.

 Art. 2º  A “Medalha Empreender Santa Luzia” poderá ser outorgada anualmente, após a coleta 
de sugestões por parte da sociedade, dentre as quais serão definidas as indicações ao prêmio.

§1º  O processo de recebimento de sugestões ocorrerá do modo estabelecido pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico em edital específico.

§2º  Quando do processo de recebimento de sugestões, deverá ser encaminhado nome e justifi-
cativa com os motivos da recomendação.

§3º  O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (COMDE) deverá estabelecer a 
quantidade de medalhas que serão outorgadas, cujo limite máximo será de 05 (cinco) laureados 
anualmente.

§4º  As sugestões recebidas serão analisadas pelo COMDE que selecionará as indicações que 
poderão concorrer, de acordo com o decoro, relevância, representatividade social, número de indi-
cações e checagem de fatos dos textos descritivos das sugestões.

§5º  O COMDE poderá solicitar fotografias e informações para os indicados a fim de construir 
um texto biográfico e ilustrar a indicação da pessoa ao prêmio.

§6º  Do resultado das indicações selecionadas caberá recurso, que deve ser analisado pelo Secre-
tário Municipal de Desenvolvimento Econômico.

§7º  Da decisão do Secretário de Desenvolvimento Econômico, não caberá recurso.

§8º  Aqueles que não forem selecionados para receber a medalha, poderão ser indicados nas 
edições subsequentes do prêmio.

§9º  Caso 02 (dois) ou mais indicados obtenham o mesmo número de votos, o desempate ocor-
rerá de forma a favorecer o mais idoso.

 Art. 3º  Os indicados ao prêmio pelo COMDE, após o processo de consulta das sugestões e 
recursos, serão divulgados no Diário Oficial do Município, facultado o acompanhamento de breve 
texto biográfico, imagens ilustrativas e justificativa da indicação.

§1º  O processo de votação dos indicados será gerido pela Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, por meio de regulamento publicado a cada ano em edital.

§2º  Quando a votação para a escolha da(s) pessoa(s) premiada(s) ocorrer de modo online, a Se-
cretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico poderá utilizar de medidas para verificação da 
autenticidade da pessoa apta a votar, como a checagem de e-mail, de número de telefone, ou outras 
formas de verificação, desde que tais meios sejam possíveis, razoáveis e factíveis.

 Art. 4º  A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico manterá o registro dos agraciados.

Parágrafo Único.  O registro dos agraciados com a “Medalha Empreender Santa Luzia” ficará 
disponível em site eletrônico acessível por meio do Portal da Prefeitura de Santa Luzia.

 Art. 5º  Caso haja despesas com a execução do presente prêmio, estas correrão por conta de 
dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

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

 

Santa Luzia, 18 de novembro de 2022

 

 

Luiz Sergio Ferreira Costa 
Prefeito do Município de Santa Luzia

MENSAGEM Nº 067/2022

 

Santa Luzia, 18 de novembro de 2022

 

Exmo. Senhor Presidente,

Exmos. Senhores Vereadores,

 Submeto à apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa o Projeto de lei “Cria a Medalha ‘Em-
preender Santa Luzia’, no âmbito do Município de Santa Luzia – MG e regulamenta sua concessão”.

 Justificativa do Projeto de Lei da Medalha “Empreender Santa Luzia”

 A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, no âmbito de suas competências de 
promoção e execução de programas de fomento às atividades econômicas compatíveis com a vo-
cação da economia local e de propor políticas para o desenvolvimento das atividades econômicas, 
apresenta, por meio deste Projeto de Lei, a criação de um prêmio denominado “Medalha Empreen-
der Santa Luzia”.

A premiação, em conjunto com outras medidas, como a Feira do Empreendedorismo, visa es-
timular uma identidade do Município como polo empreendedor. A cultura empreendedora de um 
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local é fator identificado na literatura especializada em desenvolvimento econômico como um dos 
elementos relevantes para a ampliação da capacidade de atração de empresas e para o desenvolvi-
mento da inovação em uma região.

Ressalta-se que a capacidade de atração de cada localidade, bem como a identidade associada 
a uma região, depende crescentemente de um conjunto de fatores amplo e nem sempre quantificá-
vel, e que varia desde seus elementos naturais, econômicos, políticos ou sistêmicos[1], naquilo que 
Granovetter[2] chamou de embeddedness, que se desenvolvem através de processos culturais e das 
inter-relações sociais.

Assim, esperamos que a premiação contribua como mais um dos elementos socioculturais, que 
colaboram tacitamente para que o Município de Santa Luzia se consolide como um ambiente de 
inovação e de cultura de empreendedorismo.

A cada ano, a Prefeitura Municipal de Santa Luzia, por meio da Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico, publicará edital com previsão de cronograma e meio de divulgação do 
processo para a premiação. Em uma primeira fase, será aberto “procedimento de sugestões”, para 
a participação de toda Sociedade Civil. As sugestões serão analisadas, em uma segunda etapa, pelo 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. É preciso que haja esta segunda etapa, pois 
se as indicações fossem completamente abertas ao público, sem nenhum tipo de filtragem, poderiam 
ser admitidas propostas com conteúdos fantasiosos, com textos indecorosos, ou cujo mérito esteja 
fora da proposta da premiação.

Após deliberação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (COMDE) e recurso 
sobre a decisão deste, as indicações serão publicadas, e a sociedade poderá votar na pessoa que 
considere mais adequada para recebimento do prêmio, dentre os indicados.

O projeto apresentado prevê que o COMDE estabelecerá a quantidade de medalhas que poderão 
ser outorgadas no ano, mas vetamos no projeto um número maior que 05 (cinco) medalhas no ano, 
a fim de manter a concorrência pelo prêmio. Isso porque quanto menos raro é um prêmio, menos se 
presume o seu valor, e a “Medalha Empreender Santa Luzia” pretende ser um símbolo de distinção 
e de notoriedade.

Caso haja empate na votação final dos indicados, o critério de desempate previsto foi o de que 
ficará melhor colocado aquele que for mais idoso, por analogia com a legislação eleitoral.

O Projeto prevê ainda a disponibilização em meio eletrônico do registro de todas as pessoas 
agraciadas com a medalha, com intuito de que a relevância dos feitos das pessoas cujo espírito em-
preendedor foi valoroso ao Município seja lembrada nos anos futuros.

Assim, esperamos que o projeto ora apresentado contribua com o assentamento da cultura em-
preendedora de Santa Luzia, e com o reconhecimento dos atores sociais mais relevantes nesse sentido.

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

[1] DINIZ, C. “O papel das inovações e das instituições no desenvolvimento local.” Encontro 
Nacional de Economia. 29. (2001). P. 6 -7.

[2] GRANOVETTER, M. Economic action and social structure: The problem of 
embeddedness. American Journal of Sociology, Volume 91, Issue 3. 1985.

 

 

Link de acesso para a Declaração de Impacto orçamentário-finaceiro: 

https://drive.santaluzia.mg.gov.br/owncloud/index.php/s/VqFjDWDEgVM0EuS

PROJETO DE LEI Nº                 , DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022
 Estabelece Normas para o Parcelamento de Créditos não Tributários, constituídos no âmbito do 

Município de Santa Luzia.

 Art. 1º  Esta Lei estabelece as normas para o parcelamento dos créditos não tributários muni-
cipais, constituídos no âmbito do Município de Santa Luzia, quando requerido pelo contribuinte.

 Art. 2º  O Parcelamento Ordinário dos créditos não tributários é o acordo celebrado entre o 
Município de Santa Luzia e o devedor, que tem por finalidade o pagamento parcelado do crédito não 
tributário, devido a este Município.

 Art. 3º  O parcelamento deverá ser requerido pelo próprio contribuinte, devidamente identifica-
do, ou por seu representante legal, no Protocolo Geral, no sistema eletrônico da Secretaria Municipal 
de Finanças, quando disponível, ou na Procuradoria-Geral do Município, quando já houver execu-
ção fiscal ajuizada, mediante apresentação dos seguintes documentos:

I - requerimento padronizado, devidamente preenchido e assinado com a informação da origem 
do débito, o valor, o período a que se refere e o número de parcelas pretendidas;

II - Termo de Confissão Irretratável de Dívida devidamente assinado pelo requerente;

III - cópia dos seguintes documentos:

a) quando o requerente for Pessoa Física: Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física – 
CPF e comprovante de residência; e

b) quando o requerente for Pessoa Jurídica: comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas – CNPJ, atos constitutivos com todas as alterações, e Carteira de Identidade e CPF 
do titular ou responsável legal;

IV - demonstrativo atualizado da dívida, emitido pela Secretaria Municipal de Finanças, anexa-
do ao Termo de Confissão Irretratável de Dívida; e

V - fiança, quando não for o proprietário do imóvel.

§ 1º  Quando se tratar de requerimento por procuração, deverá ser anexado aos documentos de 
que tratam os incisos I, II, III, IV e V do caput o instrumento de mandado com poderes específicos 
do devedor ou de seu representante legal, juntamente com as cópias dos documentos de identificação 
e CPF, do outorgante e outorgado.

§ 2º  Na falta do proprietário do imóvel, o parcelamento poderá ser solicitado por qualquer inte-
ressado que, devidamente comprovado, detenha a posse do imóvel ou seja herdeiro.

 Art. 4º  Poderá ser parcelado o crédito não tributário, que esteja ou não inscrito em dívida ativa, 
ajuizado ou não, protestado ou não.

§ 1º  Não poderão ser objetos de um mesmo parcelamento ou reparcelamento créditos em fase 
distinta de cobrança, ou seja, créditos não inscritos e créditos inscritos em dívida ativa, bem como 
créditos não ajuizados e créditos ajuizados, bem como protestados e não protestados.

§ 2º  Os créditos inscritos em dívida ativa sujeitam-se à cobrança de honorários advocatícios no 
percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida.

 Art. 5º  O ingresso no parcelamento impõe ao sujeito passivo a aceitação plena e irrestrita de 
todas as condições estabelecidas nesta Lei, constituindo-se em confissão irrevogável e irretratável da 
dívida relativa aos créditos não tributários nele incluídos, com reconhecimento expresso da certeza 
e liquidez do crédito correspondente, produzidos os efeitos previstos no inciso VI do caput do art. 
202, e art. 205 do Código Civil.

§ 1º  A adesão ao parcelamento será efetivada com o recolhimento da primeira parcela, e a assi-
natura no Termo de Confissão Irretratável de Dívida.

§ 2º  Caso o pagamento da primeira parcela não seja efetuado em 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da data do deferimento do parcelamento, excluindo-se o dia do início e incluído o dia do fim, o 
pedido será cancelado e arquivado.

§ 3º  A Secretaria Municipal de Finanças emitirá documento no qual constará o valor do débito, 
descontos porventura existentes, data limite para pagamento e aceitação plena e irrestrita de todas as 
condições estabelecidas nesta Lei e no Termo de Confissão Irretratável de Dívida.

 Art. 6º  O parcelamento de que trata esta Lei, poderá ser concedido em até 80 (oitenta) vezes.

Parágrafo único.  O valor mínimo de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta 
reais) para pessoa física e a R$ 100,00 (cem reais) para pessoa jurídica.

 Art. 7º  Os créditos objetos de parcelamento compreendem o valor principal, a atualização 
monetária, os juros e as multas incidentes até a concessão do benefício e honorários advocatícios na 
base de 10% (dez por cento) calculados sobre o montante total da dívida após inscrição na dívida 
ativa e no protesto, se outro não fixado no caso de créditos ajuizados.

 Art. 8º  Ficará sob a responsabilidade do devedor o pagamento dos encargos legais nos casos 
de dívidas ajuizadas ou protestadas pertinentes a custas cartorárias, taxas e emolumentos, demais 
encargos legais e custas processuais.

 Art. 9º  O atraso no pagamento das parcelas objeto do Termo de Parcelamento ocasionará, obri-
gatoriamente, os acréscimos previstos no Código Tributário do Município de Santa Luzia.

 Art. 10.  Deixando o contribuinte de efetuar o pagamento de 02 (duas) parcelas consecutivas ou 
03 (três) alternadas, deferidas no acordo, implicará na imediata rescisão do parcelamento, devendo 
ser dado prosseguimento à cobrança do crédito, autorizando a sua inscrição em Dívida Ativa.

§ 1º  Ocorrendo a rescisão do parcelamento, o valor pago será aproveitado, abatendo-o do débito 
consolidado.

§ 2º  A rescisão do parcelamento independe de notificação prévia e dar-se-á automaticamente 
com a ocorrência de uma das hipóteses descritas neste artigo.

§ 3º  A rescisão do parcelamento implica exigibilidade imediata da totalidade da dívida confes-
sada e não paga, restabelecendo-se os encargos e acréscimos legais porventura afastados.

 Art. 11.  Sendo solicitado o reparcelamento este só poderá ser deferido mediante o pagamento 
à vista de 20% (vinte por cento) do restante do valor do saldo devedor para Pessoas Físicas, autôno-
mos e profissionais liberais, e de 30% (trinta por cento) nos casos de Pessoas Jurídicas.

 Art. 12.  O reparcelamento somente poderá ser deferido uma única vez.

§ 1º  O pedido de reparcelamento deverá ser requerido pelo próprio contribuinte, devidamente 
identificado, ou seu representante legal, no Protocolo Geral, no sistema eletrônico da Secretaria Mu-
nicipal de Finanças, quando disponível, ou na Procuradoria-Geral do Município, quando já houver 
execução fiscal ajuizada.

§ 2º  O pedido de reparcelamento será acompanhado de justificativa apresentada pelo requeren-
te, bem como assinatura de novo Termo de Confissão Irretratável de Dívida.

§ 3º  Deferido o reparcelamento e deixando o contribuinte de efetivar o pagamento de qualquer 
parcela até o vencimento, implicará imediata rescisão, vencimento antecipado e multa de 10% (dez 
por cento) sobre o montante devido.

§ 4º  Fica autorizado um único parcelamento, perante à Procuradoria-Geral do Município, após 
ajuizamento da execução fiscal.

 Art. 13.  O crédito não tributário não quitado até o seu vencimento fica sujeito à incidência de:

I - juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês ou fração, calculado sobre o valor corrigido, 
contados da data do vencimento;

II - multa moratória, conforme regra específica para cada tributo, definida no Código Tributário 
do Município; e

III - atualização monetária, calculada da data do vencimento até o efetivo pagamento.

Parágrafo único.  Não havendo regra específica e havendo recolhimento espontâneo, será apli-
cada a multa moratória, prevista no inciso II, da seguinte forma:

I - 5% (cinco por cento) do valor devido, quando o pagamento for efetuado até 10 (dez) dias 
após o vencimento;

II -  10% (dez por cento) do valor devido, quando o pagamento for efetuado dentro de 30 (trinta) 
dias após o vencimento; e

III - 20% (vinte por cento) do valor devido, quando o pagamento for efetuado após 30 (trinta) 
dias do vencimento.

 Art. 14.  O crédito não tributário pago na sua integralidade à vista, até a sua data de vencimento, 
terá desconto de 10% (dez por cento).

Parágrafo único.  Caso o contribuinte não tenha débitos anteriores, de qualquer natureza, no 
período de 05 (cinco) anos a contar da data da constituição do crédito, e o crédito não tributário for 
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pago à vista, terá desconto de 20% (vinte por cento).

 Art. 15.  Os valores relativos aos honorários advocatícios serão transferidos automaticamente 
para a conta bancária criada e gerida pelo Conselho Especial de Gestão dos Honorários, nos termos 
do art. 5º da Lei nº 4.105, de 23 de julho de 2019.

 Art. 16.  O controle dos parcelamentos previstos nesta Lei ficará a cargo da Secretaria Municipal 
de Finanças, que deverá encaminhar à Procuradoria-Geral, mensalmente, relação dos parcelamentos 
inadimplidos, conforme art. 10 desta Lei, com as respectivas Certidões da Dívida Ativa – CDA’s dos 
créditos remanescentes para cobrança administrativa ou judicial.

 Art. 17.  Fica a Procuradoria-Geral do Município, através de seus Procuradores de carreira, dis-
pensada do ajuizamento de execuções de créditos não tributários cujos valores sejam menores que o 
valor de custo de cobrança do crédito tributário, conforme estabelecido em decreto, por constituírem 
valor antieconômico.

 Art. 18.  Faculta-se extinguir crédito não tributário pela dação em pagamento de bem imóvel na 
forma estabelecida por decreto municipal.

Parágrafo único.  Na dação em pagamento serão devidos honorários advocatícios, no importe 
de 10% (dez por cento) sobre o valor total da dívida, a serem adimplidos por meio de depósito na 
conta bancária do Conselho Especial de Gestão de Honorários, nos termos do art. 5º da Lei nº 4.105, 
de 2019.

 Art.19.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

Santa Luzia, 18 de novembro de 2022.

 

 

Luiz Sérgio Ferreira Costa 
Prefeito do Município de Santa Luzia

 

MENSAGEM Nº 069/2022

 

Santa Luzia, 18 de novembro de 2022.

Exmo. Senhor Presidente,

Exmos. Senhores Vereadores,

 Submeto à apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa o Projeto de lei que “Estabelece Normas para 
o Parcelamento de Créditos não Tributários, constituídos no âmbito do Município de Santa Luzia”.

 I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 Trata-se de demanda de grande importância, visando a necessidade da regulamentação perante 
o Município, da possibilidade de adesão, pelo munícipe, ao parcelamento de créditos não tributários, 
uma vez que até a presente data existe apenas a previsão legal do parcelamento do crédito tributário, 
através da Lei nº 3.194, de 25 de julho de 2011.

Os créditos não tributários podem se originar em diversas Secretarias, tendo sido uma demanda 
iniciada através de pedido da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, mas 
que foi verificada a necessidade de sua extensão a todos os demais créditos não tributários origina-
dos no Município de Santa Luzia.

As únicas exceções referentes à possibilidade de parcelamento de créditos não tributários no 
Município eram realizadas através dos REFIS, que acontecem de tempos em tempos, dada a deman-
da aferida pela Secretaria Municipal de Finanças, no tocante aos créditos tributários a respectiva ina-
dimplência, bem como, a atual situação econômica encontrada no momento, de modo a incentivar e 
permitir que os contribuintes cumpram com as suas obrigações tributárias.

A medida será uma importante ferramenta à disposição do gestor para o enfrentamento das difi-
culdades de ordem financeira, especialmente neste momento em que a economia do Município tenta 
se aquecer novamente, após a fase mais aguda ocasionada pela pandemia de Coronavírus, que além 
dos conhecidos impactos na saúde, provocou reflexos no cenário econômico brasileiro.

Logo, a presente propositura possibilitará a obtenção de êxito no que tange à correção da econo-
mia local, com a arrecadação municipal, mas reduzirá o endividamento dos munícipes por ela abran-
gidos e, por conseguinte, trará a redução na necessidade de ajuizamento de novas ações judiciais 
decorrente dos créditos inscritos em dívida ativa, ocasionando mais economia para a Administração 
Pública.

Ademais, percebe-se que em âmbito federal e estadual, existem legislações específicas as quais 
possuem previsão da possibilidade de parcelamento dos créditos tributários e não tributários.

Portanto, não há dúvida sobre os benefícios que esta previsão de parcelamento dos créditos de 
natureza não tributária trará aos cofres públicos e aos munícipes de um modo geral.

 II – DAS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS AO TEMA

 Percebe-se que em relação ao ordenamento jurídico vigente, o Município de Santa Luzia, possui 
previsão expressa em seu Código Tributário Municipal (CTM), Lei Complementar nº 3.160, de 23 
de dezembro de 2010, sobre a constituição dos créditos tributários e não tributários, bem como, no 
tocante ao parcelamento dos mesmos.

A forma de cobrança dos créditos tributários e não tributários encontram-se dispostas no art. 290 
e no parágrafo único do art. 294 do CTM, que prevê que a cobrança e prazos de vencimentos dos 
créditos não tributários ocorrerão na forma fixada no CTM ou regulamento próprio.

Dessa forma, ainda no Código Tributário Municipal, art. 295, encontra-se disposta a possibili-
dade de parcelamento dos créditos tributários e não tributários, desde que autorizados pela Câmara 
Municipal, veja-se:

 “Art. 295.  Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante autorização da Câmara 
Municipal, através de Projeto de Lei, autorizado a conceder parcelamento de créditos tributários, 
compreendendo os tributos municipais, as multas tributárias e não tributárias, os juros de mora e 
atualização monetária.”

 Posto isso, verifica-se que o próprio Código Tributário Municipal prevê que haja autorização 
legislativa para que o Executivo possa conceder a possibilidade de parcelamento dos créditos tribu-
tários e não tributários.

No Executivo Estadual, apenas a título de informação, encontramos a possibilidade de constituição 
dos créditos não tributários e o respectivo parcelamento na Lei nº 21.735, de 03 de agosto de 2015.

A nível Federal, temos mais recentemente a publicação da Lei nº 13.494, de 24 de outubro de 
2017, que instituiu o Programa de Regularização de Débitos não Tributários, nas autarquias e fun-
dações públicas federais e Procuradoria-Geral Federal.

Dessa forma, como observa-se das legislações citadas acima, tanto nas esferas Estaduais e Fe-
deral, foi necessária a edição de Lei própria dispondo acerca da possibilidade de parcelamento dos 
créditos não tributários, o que torna iminente a necessidade da edição desta Lei Municipal, atenden-
do o disposto no Código Tributário Municipal.

 III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 Logo, é necessária a edição pelo Município de Santa Luzia, do presente Projeto de Lei visando 
instituir o parcelamento dos créditos não tributários originados no Município, da mesma forma 
como existe disposição legal acerca da possibilidade de parcelamento dos créditos tributários, vide 
a Lei nº 3.194, de 2011, e das Leis Estaduais e Federais sobre a matéria.

Diante do desafio da Administração Pública Luziense em proporcionar aos munícipes a possibi-
lidade de conseguirem cumprir com as suas obrigações financeiras perante o Executivo, bem como, 
devido a necessidade de criação de novos instrumentos que permitam ao Município receber os valo-
res dos créditos não tributários originados, uma vez que apenas a possibilidade de pagamento à vista 
acarreta alta inadimplência daqueles créditos de valores mais elevados, dada a situação econômica 
enfrentada no país.

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

Cordialmente,

 

Luiz Sérgio Ferreira Costa 
Prefeito do Município de Santa Luzia

 

Link de acesso à Declaração de Estimativa de Impacto Orçamentário:

https://drive.santaluzia.mg.gov.br/owncloud/index.php/s/xSYoXFdKhs9n9WC
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