
TRABALHO E RESPEITO

PREFEITURA SANTA LUZIA
Ano III l N. 00607 24/11/2022Diário Oficial do Município - DOM

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES

PORTARIA SME Nº 062, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022.
 Concede autorização de uso do bem público denominado “Ginásio Poliesportivo de Santa Lu-

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

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

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

 CONSIDERANDO que a autorização de uso se formalizará mediante termo ou contrato, do 
qual 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 “Ginásio Poliesportivo de 
Santa Luzia”, para o autorizatário João Batista Machado, a título unilateral, precário e discricioná-
rio, para a realização do evento denominado “24ª Copa Natal Sem Fome de Taekwondo”, a ser reali-
zado conforme cronograma: montagem da estrutura das 13h às 22h no dia 26 de novembro de 2022, 
realização do evento e desmontagem da estrutura das 08h às 20h no dia 27 de novembro de 2022.

Parágrafo único. A autorização de uso concedida nos termos desta Portaria tem por finalidade 
a utilização do bem público descrito no caput, exclusivamente, para o evento “24ª Copa Natal Sem 
Fome de Taekwondo”.

 Art. 2º O prazo de vigência da autorização de uso será das 13h às 22h no dia 26 de novembro 
de 2022, realização do evento e desmontagem da estrutura das 08h às 20h no dia 27 de novembro 
de 2022.

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

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

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

 

Santa Luzia, 24 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 JOÃO BATISTA MACHADO.

 TERMO Nº 062/2022

 Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, pessoa jurídica de direito públi-
co, inscrito no CNPJ/MF sob nº 18.715.409/0001-50, estabelecida nesta cidade, na Av. VIII, nº 50, 
Bairro Carreira Comprida, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Esportes, Sr. César 
Augusto Cunha Dias, doravante denominado AUTORIZANTE, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo § 5º do art. 113 da Lei Orgânica Municipal, e Sr. João Batista Machado, portador da 
cédula de identidade RG nº M-4.XXX.912 SSP/MG e CPF: XXX.049.146-XX, residente na Aveni-
da Joaquim Loureço de Oliveira, nº 240, Bairro Cristina, na cidade de Santa Luzia/MG, doravante 
denominado AUTORIZATÁRIO, resolvem celebrar o presente Termo Administrativo de Autoriza-
ção de Uso, mediante as seguintes cláusulas e condições:

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA FINALIDADE

 1.1. O objeto do presente Termo Administrativo de Autorização de Uso constitui-se na autori-
zação de uso do bem público denominado “Ginásio Poliesportivo de Santa Luzia” situado na Rua 
Baldim, S/Nº, Bairro Rio das Velhas, Município de Santa Luzia/MG, a título unilateral, precário e 
discricionário, tendo por finalidade a utilização exclusiva, pelo autorizatário, para a realização do 
evento “24ª Copa Natal Sem Fome de Taekwondo”, cujo representante é a pessoa física João Batista 
Machado, inscrito no CPF sob o nº XXX.049.146-XX;

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;

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

2.3. Destinar o imóvel à realização do evento “24ª Copa Natal Sem Fome de Taekwondo”;

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

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

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

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

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

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

 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

 3.1. O presente Termo Administrativo de Autorização de Uso por prazo determinado possui vi-
gência de 02 (dois) dias, sendo das 13h às 22h no dia 26 de novembro de 2022, realização do evento 
e desmontagem da estrutura das 08h às 20h no dia 27 de novembro de 2022.

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. Por se tratar de um evento sem cobrança de ingressos a contrapartida será a parceria na 
realização da execução da modalidade de Taekwondo da etapa municipal dos Jogos Escolares 2023.

4.2. Disponibilizar a prefeitura de Santa Luzia, em até 07 (sete) dias após a realização do evento, 
todos os formulários e documentos que comprovem a participação dos atletas constando: nome do 
evento, data e local de realização, modalidade, relação nominal e assinatura dos participantes;

4.3. Disponibilizar a prefeitura de Santa Luzia, Minas Gerais o mínimo de 3% (três por cento) 
das entradas em áreas especiais, tais como camarotes e áreas VIPs, e ingresso ao evento em que 
o total de participantes seja de até 1.000 pessoas. Acima deste, o percentual será o mínimo de 2% 
(dois por cento) do total previsto de participantes;

4.3. Garantir a participação de cidadão(s), profissional(ais) relacionados ao propósito do evento, 
equipe(s) e/ou atleta(s) representativos da cidade de Santa Luzia, indicados pela Secretaria direta-
mente envolvida no projeto. O critério de escolha/indicação será por de responsabilidade da Secre-
taria Municipal de Esportes.

 CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

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

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

 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 
diversa, no todo ou em parte, sob pena da rescisão imediata do presente Termo de Autorização de Uso;

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

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

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

 CLÁUSULA SÉTIMA - FORO DE ELEIÇÃO

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

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

 

Município de Santa Luzia, 24 de novembro de 2022.

 

 

César Augusto Cunha Dias

Secretário Municipal de Esportes

 

Autorizatário

Nome: João Batista Machado

CPF: XXX.049.146-XX
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PORTARIA SME Nº 063 DE 24 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 “Federação de Taekwondo de Minas Gerais – FTKDMG” representado pelo Sr. 
Pedro César Honório de Almeida, a título unilateral, precário e discricionário, para a realização do 
evento esportivo denominado “Curso de Capacitação de Taekwondo e Módulo 2 do Exame de Faixa 
Preta e Dan Superior FTKDMG”, a ser realizado conforme cronograma: das 08:00h às 19:00h no 
dia 26 de novembro de 2022.

Parágrafo único.  A autorização de uso concedida nos termos desta Portaria tem por finalidade a 
utilização do bem público descrito no caput, exclusivamente, para o evento “Curso de Capacitação 
de Taekwondo e Módulo 2 do Exame de Faixa Preta e Dan Superior FTKDMG”.

 Art. 2º  O prazo de vigência da autorização de uso será das 08:00h às 19:00h no dia 26 de no-
vembro de 2022.

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

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

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

 

Santa Luzia, de 24 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 FEDERAÇÃO DE TAEKWONDO DE MINAS GE-
RAIS – FTKDMG, REPRESENTADA POR PEDRO CÉSAR HONÓRIO DE ALMEIDA.

 

TERMO Nº 063/2022

 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 confe-
ridas pelo § 5º do art. 113 da Lei Orgânica Municipal, e Federação de Taekwondo de Minas Gerais 
– FTKDMG, associação privada, inscrita no CNPJ nº 19.323.315/0001-06 estabelecida na Rua Dr. 
Antônio Gravata, nº 14, 2º andar, Centro, Betim, neste ato representada por Sr. Pedro César Honó-
rio de Almeida, portador da cédula de identidade RG M-1.XXX.288 e CPF nº XXX.813.406-XX, 
doravante denominado AUTORIZATÁRIO, resolvem celebrar o presente Termo Administrativo de 
Autorização de Uso, mediante as seguintes cláusulas e condições:

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA FINALIDADE

 1.1. O objeto do presente Termo Administrativo de Autorização de Uso constitui-se na 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 evento esportivo 
“Curso de Capacitação de Taekwondo e Módulo 2 do Exame de Faixa Preta e Dan Superior FTKD-
MG”, cujo representante é a pessoa física Pedro César Honório de Almeida, inscrito no CPF sob o 
nº XXX.813.406-XX; e

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

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

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

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

2.3. Destinar o imóvel à realização do evento esportivo “Curso de Capacitação de Taekwondo e 
Módulo 2 do Exame de Faixa Preta e Dan Superior FTKDMG”;

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 01 (um) dia, sendo das 08:00h às 19:00h no dia 26 de novembro de 2022; 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. Disponibilizar a prefeitura de Santa Luzia, em até 07 (sete) dias após a realização do evento, 
todos os formulários e documentos que comprovem a participação dos atletas constando: nome do 
evento, data e local de realização, modalidade, relação nominal e assinatura dos participantes;

4.2. Garantir a participação de cidadão(s), profissional(ais) relacionados ao propósito do evento, 
equipe(s) e/ou atleta(s) representativos da cidade de Santa Luzia, indicados pela Secretaria direta-
mente envolvida no projeto. O critério de escolha/indicação será por de responsabilidade da Secre-
taria Municipal de Esportes.

 CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

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

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

 CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 6.1. O AUTORIZANTE poderá fiscalizar o cumprimento das obrigações constantes deste 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, 24 de novembro de 2022.

 

 

César Augusto Cunha Dias

Secretário Municipal De Esportes

Autorizatário (A)

Nome: Pedro César Honório De Almeida

CPF: XXX.813.406-XX

PORTARIA SME Nº 065 DE 24 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,
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 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 “Centro Municipal de Educação Integral e Integrada”, representado pelo Sr. 
Jonatan Pierry Rocha, a título unilateral, precário e discricionário, para a realização de “Visita dos 
Alunos do Centro Municipal de Educação Integral e Integrada”, a ser realizado conforme crono-
grama: das 13h30minh às 15h30minh nos dias 28, 29, 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022.

Parágrafo único.  A autorização de uso concedida nos termos desta Portaria tem por finalidade 
a utilização do bem público descrito no caput, exclusivamente, para o evento “Visita dos Alunos do 
Centro Municipal de Educação Integral e Integrada”.

 Art. 2º  O prazo de vigência da autorização de uso será das 13h30minh às 15h30minh nos dias 
28, 29, 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022.

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

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

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

 

Santa Luzia, de 24 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 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL 
E INTEGRADA, REPRESENTADA POR JONATAN PIERRY ROCHA.

 

TERMO Nº 065/2022

 Pelo presente instrumento, o Município de Santa Luzia, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ/MF sob nº 18.715.409/0001-50, estabelecida nesta cidade, na Av. VIII, nº 50, 
Bairro Carreira Comprida, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Esportes, Sr. César 
Augusto Cunha Dias, doravante denominado AUTORIZANTE, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo § 5º do art. 113 da Lei Orgânica Municipal, e Centro Municipal de Educação Integral 
e Integrada, estabelecida na Avenida Beira Rio, nº 2000, Distrito Industrial Simão da Cunha, no Mu-
nicípio de Santa Luzia/MG, neste ato representado por seu Coordenador de Projetos e Ações Peda-
gógicas, Sr. Jonatan Pierry Rocha, doravante denominado AUTORIZATÁRIO, resolvem celebrar o 
presente Termo Administrativo de Autorização de Uso, mediante as seguintes cláusulas e condições:

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA FINALIDADE

 1.1. O objeto do presente Termo Administrativo de Autorização de Uso constitui-se na 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 evento esportivo 
“Visita dos Alunos do Centro Municipal de Educação Integral e Integrada”, cujo representante é a 
pessoa física Jonatan Pierry Rocha, Coordenador de Projetos e Ações Pedagógicas; e

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

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

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

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

2.3. Destinar o imóvel à realização do evento esportivo “Visita dos Alunos do Centro Municipal 
de Educação Integral e Integrada”;

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 04 (quatro) dias, sendo das 13h30minh às 15h30minh nos dias 28, 29, 30 de novembro 
e 01 de dezembro de 2022; 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

 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, 24 de novembro de 2022.

 

 

César Augusto Cunha Dias

Secretário Municipal De Esportes

Autorizatário (A)

Nome: Jonatan Pierry Rocha

Coordenador De Projetos E Ações Pedagógicas

Secretaria Municipal De Educação

PORTARIA SME Nº 064 DE 24 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 



Poder Executivo
4 Quinta - feira, 24 de novembro de 2022Diário Oficial do Município
SANTA LUZIA
“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 “MB Box Cross Training”, representado pelo Sr. Maycon Diego Soares Bar-
ros, a título unilateral, precário e discricionário, para a realização do evento esportivo denominado 
“Campeonato de Crossfit”, a ser realizado conforme cronograma: das 06h às 20h no dia 27 de no-
vembro de 2022.

Parágrafo único.  A autorização de uso concedida nos termos desta Portaria tem por finalidade a 
utilização do bem público descrito no caput, exclusivamente, para o evento “Campeonato de Crossfit”.

 Art. 2º  O prazo de vigência da autorização de uso será das 06h às 20h no dia 27 de novembro 
de 2022.

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

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

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

 

Santa Luzia, de 24 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 MB BOX CROSS TRAINING, REPRESENTADA 
POR MAYCON DIEGO SOARES BARROS.

  

TERMO Nº 064/2022

 Pelo presente instrumento, o Município de Santa Luzia, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ/MF sob nº 18.715.409/0001-50, estabelecida nesta cidade, na Av. VIII, nº 50, 
Bairro Carreira Comprida, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Esportes, Sr. César 
Augusto Cunha Dias, doravante denominado AUTORIZANTE, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo § 5º do art. 113 da Lei Orgânica Municipal, e MB Box Cross Training, associação 
privada, inscrita no CNPJ nº 24.998.628/0001-96 estabelecida na Rua Marcelino Alves Gobira, nº 
75, Bairro Cristina, no Município de Santa Luzia/MG, neste ato representado pelo seu presidente, 
Sr. Maycon Diego Soares Barros, portador da cédula de identidade RG nº 13.XXX.934 e CPF nº 
XXX.041.936-XX, doravante denominado AUTORIZATÁRIO, resolvem celebrar o presente Ter-
mo 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 evento esportivo 
“Campeonato de Crossfit”, cujo representante é a pessoa física Maycon Diego Soares Barros, inscri-
to no CPF sob o nº XXX.041.936-XX; e

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

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

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

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

2.3. Destinar o imóvel à realização do evento esportivo “Campeonato de Crossfit”;

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 01 (um) dia, sendo das 06h às 20h no dia 27 de novembro de 2022; 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. Por se tratar de um evento sem cobrança de ingressos a contrapartida será a doação de ali-
mentos não perecíveis que serão repassados à Secretaria de Desenvolvimento Social para posterior 
distribuição a critério da mesma.

4.2. Disponibilizar a prefeitura de Santa Luzia, em até 07 (sete) dias após a realização do evento, 
todos os formulários e documentos que comprovem a participação dos atletas constando: nome do 
evento, data e local de realização, modalidade, relação nominal e assinatura dos participantes;

4.3. Garantir a participação de cidadão(s), profissional(ais) relacionados ao propósito do evento, 
equipe(s) e/ou atleta(s) representativos da cidade de Santa Luzia, indicados pela Secretaria direta-
mente envolvida no projeto. O critério de escolha/indicação será por de responsabilidade da Secre-
taria Municipal de Esportes.

 CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

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

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

 CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 6.1. O AUTORIZANTE poderá fiscalizar o cumprimento das obrigações constantes deste 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, 24 de novembro de 2022.

 

 

César Augusto Cunha Dias

Secretário Municipal de Esportes

 

Autorizatário (A)

Nome: Maycon Diego Soares Barros

CPF: XXX.041.936-XX

  

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
ARP Nº 303/2022 – PE 102-2022. Objeto: Aquisição de bote inflável, macacão neopreme, flu-

tuador salva-vidas, corda e afins. Empresa: Nunes de Almeida Ltda-ME. Valor: R$20.400,00. Dis-
ponível em www.santaluzia.mg.gov.br

 

ARP Nº 293/2022 – PE 097-2022. Objeto: Móveis de escritório, ventiladores, aparelhos de ar 
condicionado e outros. Empresa: Dimas Indústria de Móveis Ltda. Valor: R$53.305,00. Disponível 
em www.santaluzia.mg.gov.br

 

EXTRATOS DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP – EDITAL 112/2022. Objeto: Materiais para execução de ser-

viços de paisagismo em praças e jardins públicos. O Pregoeiro Thiago Pereira de Carvalho ADJU-
DICA em 22/11/2022 os itens 012, 013 e 015 para a empresa LUIZ TADEO DAMASCHI, no valor 
total de R$ 64.381,0000; o item 20 para a empresa CASA DAS LONAS LTDA, no valor total de 
R$10.800,00; os itens 017 e 019 para a empresa D.A. FERRETTI E CIA LTDA, no valor total de 
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R$162.590,0000. Os itens 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 014 e 016 foram 
DESERTOS. O item 018 restou FRUSTRADO. O Secretário Municipal de Administração e Gestão 
de Pessoas, Thiago Henrique Ferreira, HOMOLOGA o procedimento em 23/11/2022 para seu efeito 
jurídico e legal.

 

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP – EDITAL 111/2022. Objeto: Medicamentos destinados ao 
cumprimento de ordem judicial futura. O Pregoeiro Thiago Pereira de Carvalho ADJUDICA em 
22/11/2022 o item 003 para a empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE 
LTDA, no valor total de R$ 7.948,8000; os itens 002, 036 e 037 para a empresa MEDMAX COMER-
CIO DE MEDICAMENTOS LTDA, no valor total de R$ 14.929,4000; os itens 005, 008 e 034 para 
a empresa MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, no valor total de R$2.188,4000; 
os itens 014, 023 e 029 para a empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EI-
RELI, no valor total de R$ 24.157,2000; o item 032 para a empresa ADL MED COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA, no valor total de R$16.194,0000; o item 004 para a empresa ALIANCA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, no valor total de R$ 2.835,0000; os itens 001 
e 033 para a empresa PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, 
no valor total de R$ 46.600,0000; os itens 006, 012, 030 e 031 para a empresa DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA, no valor total de R$ 6.702,0000; o item 020 para a 
empresa SÃO BENTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, no valor total de R$ 1.800,0000; os itens 
007, 009, 010, 011, 013, 015, 016, 017, 018, 019, 021, 022 e 028 foram DESERTOS. Os itens 024, 
025, 026, 027 e 035 restaram FRUSTRADOS. O Secretário Mumicipal de Administração e Gestão 
de Pessoas, Thiago Henrique Ferreira, HOMOLOGA o procedimento em 23/11/2022 para seu efeito 
jurídico e legal.

 

PREGÃO ELETRÔNICO – EDITAL 116/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada 
em curso de formação de agente de trânsito. O Pregoeiro ADJUDICA em 23/11/2022 o item 001 
para a empresa ALEXANDRE LIMA ALVES BRITO, no valor total de R$24.999,3900. O Secre-
tário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, Thiago Henrique Ferreira, HOMOLOGA o 
procedimento em 23/11/2022 para seu efeito jurídico e legal.

 

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
EDITAL Nº 114/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO. Objeto: Locação dos materiais e insumos 

para decoração natalina. Abertura da sessão: 08/12/2022 às 09h. Edital disponível em https://www.
santaluzia.mg.gov.br/v2/index.php/licitacao/

 

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 125/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO - SRP. Objeto: Prestação de serviços de 

radiocomunicação digital e correlatos. Abertura da sessão: 07/12/2022 às 09h. Edital disponível em 
https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/index.php/licitacao/

 
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL

 TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE EN-
TRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E LOREN GABRIELLE DUARTE 
CAMPOS.

 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 MG3XXX51 e do CPF nº 683.XXXX16-00, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 4º do Decreto Municipal nº 3.073/2015, e do outro lado Sr (a). LOREN GA-
BRIELLE DUARTE CAMPOS portador (a) do RG. nº MG15XXX461, inscrito (a) no CPF sob o nº 
08XXXX92602, 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 Nº 137, celebrado em 15/07/2022, entre o Contratante e o Contrata-
do, fica rescindido em 19 de agosto  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, 23    de  novembro  de  2022.

 

 

 

Nadia Cristina Dias Duarte Tome 
Secretário Municipal de Saúde 

Município de Santa Luzia

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E HABITAÇÃO

 ATO DE COMUNICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO – 050/2022
 A Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no uso de suas atribuições 

legais, e:

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

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

 CONSIDERANDO que as comunicações dos atos dos processos administrativos em âmbito 
municipal serão realizadas por meio idôneo, conforme parágrafo 3° do artigo 40 da Lei 4.055/2019;

 CONSIDERANDO a aplicação subsidiária dos prazos processuais fixado pelo art. 25 da Lei 
Municipal 4.055/2019, que são de 10 dias para o requerente apresentar as devidas correções;

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

 INFORMAMOS que os processos abaixo foram indeferidos:

ANO PROTOCOLO NOME INDEFERIDO EM:

2022 1630/2022-SEDUH-SL HEITOR HENRIQUE 
RODRIGUES SILVA 24/11/2022

2022 1645/2022-SEDUH-SL MARIO LUCIO RODRI-
GUES DA SILVA 24/11/2022

2022 1889/2022-SEDUH-SL ANDRÉ DA SILVA MA-
CHADO 24/11/2022

2022 1563/2022-SEDUH-SL THIAGO DE ALMEIDA 
SALES 24/11/2022

 

Andréa Cláudia Vacchiano

Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

 ATO DE COMUNICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO – 051/2022
 A Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no uso de suas atribuições 

legais, e:

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

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

 CONSIDERANDO que as comunicações dos atos dos processos administrativos em âmbito 
municipal serão realizadas por meio idôneo, conforme parágrafo 3° do artigo 40 da Lei 4.055/2019;

 CONSIDERANDO que em 12/07/2022 e 12/09/2022 foram encaminhadas mensagens no Sis-
tema Aprova Digital para apresentação das correções solicitadas pelo analista;

 CONSIDERANDO que o requerente não retornou as mensagens enviadas pelo analista;

 INFORMAMOS que o processo abaixo foi indeferido:

ANO PROTOCOLO NOME INDEFERIDO EM:
2022 992/2022-SEDUH-SL RICARDO CARVALHO 24/11/2022

 

Andréa Cláudia Vacchiano

Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL  
DE DESENVOLVIMENTO  

SOCIAL E CIDADANIA

Resolução CMDCA Nº 010/2022
 Dispõe sobre a inclusão do Serviço de Acolhimento Institucional e do Serviço de Fortalecimen-

to de Vínculos da instituição Projeto Ebenézer.

 O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Luzia/ 
CMDCA-MG, no uso de suas atribuições, em consonância a Lei Municipal 2573/2005 e em acato 
a deliberação em reunião plenária deste conselho ocorrida no dia 23 de Novembro de 2022.  RE-
SOLVE:

Art. 1º - Aprovar a inclusão do Serviço de Acolhimento Institucional e do Serviço de Fortaleci-
mento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 0 (zero) à 17 (dezessete) anos e 11 (onze) meses, 
nos serviços socioassistenciais ofertados pelo Projeto Ebenézer, sob o CNPJ: 22.997.041/0001-37, 
localizado à Rua Dona Inhazinha Castro, 227 – Pousada Del Rey / Santa Luzia, conforme o Plano 
de Ação avaliado pela Comissão de Avaliação.



Poder Executivo
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Art. 2º - Aprovar o plano de trabalho para celebração do Termo de Colaboração nº02/2022, no 
valor de R$ 60.800,00 (sessenta mil e oitocentos reais) mensais, com a instituição Projeto Ebenézer, 
sob o CNPJ: 22.997.041/0001-37, localizado à Rua Dona Inhazinha Castro, 227 – Pousada Del Rey 
/ Santa Luzia, para a prestação de serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes, 
de ambos os sexos, na faixa etária de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos e 11 (onze) meses.

 Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

 

Santa Luzia, 23 de novembro de 2022.

.

 

Júlio César Cesário de Oliveira 
Conselheiro Presidente do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e Adolescente  
(Gestão 2021/2023)

 RESOLUÇÃO Nº 60/2022
 Dispõe sobre a retificação da Resolução 004, publicada em 20 de janeiro de 2022.

 A Presidente do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Santa 
Luzia - MG, no uso de suas atribuições, vem retificar a Resolução 004, publicada em 20 de janeiro 
de 2022, a qual dispõe sobre o deferimento de inscrição da instituição Grupo Espírita Amália Do-
mingos Soler – Creche Padre Germano.

 ONDE SE LÊ: [...] sob o nº 028 (vinte e oito).

LÊ SE: [...] sob o nº 45 (Quarenta e cinco).

 

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

 

Santa Luzia, 24 de Novembro de 2022.

 

 

 

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

(Período de Gestão de 2021 a 2023)

RESOLUÇÃO Nº 61/2022 
Dispõe sobre a retificação da Resolução 005, publicada em 20 de janeiro de 2022.

 A Presidente do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Santa 
Luzia - MG, no uso de suas atribuições, vem retificar a Resolução 005, publicada em 20 de janeiro 
de 2022, a qual dispõe sobre o deferimento de inscrição da instituição Instituto Social Lapidar.

 ONDE SE LÊ: [...] sob o nº 027 (vinte e sete).

LÊ SE: [...] sob o nº 46 (Quarenta e seis).

 

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

 

Santa Luzia, 24 de Novembro de 2022.

 

 

 

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

(Período de Gestão de 2021 a 2023)

RESOLUÇÃO Nº 59/2022
 Dispõe sobre a retificação da Resolução 56, publicada em 07 de novembro de 2022.

 A Presidente do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Santa 
Luzia - MG, no uso de suas atribuições, vem retificar a Resolução 56, publicada em 07 de novembro 
de 2022, a qual dispõe sobre o deferimento de inscrição da instituição Instituto Comunitário Seara 
de Luz.

ONDE SE LÊ: [...] sob o nº 30 (Trinta).

LÊ SE: [...] sob o nº 44 (Quarenta e quatro).

 

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

Santa Luzia, 24 de Novembro de 2022.

 

 

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

(Período de Gestão de 2021 a 2023)

RESOLUÇÃO Nº 58/2022
Dispõe sobre a inclusão do Serviço de Acolhimento Institucional e do Serviço de Fortalecimento 

de Vínculos da instituição Projeto Ebenézer.

 A Presidente do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Santa 
Luzia - MG, no uso de suas atribuições, em consonância a Lei Municipal 1741/1994 e em acato a de-
liberação em reunião plenária deste conselho ocorrida no dia 23 de Novembro de 2022, RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a inclusão do Serviço de Acolhimento Institucional e do Serviço de Fortaleci-
mento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 0 (zero) à 17 (dezessete) anos e 11 (onze) meses, 
nos serviços socioassistenciais ofertados pelo Projeto Ebenézer, sob o CNPJ: 22.997.041/0001-37, 
localizado à Rua Dona Inhazinha Castro, 227 – Pousada Del Rey / Santa Luzia, conforme o Plano 
de Ação avaliado pela Comissão de Avaliação.

 Art. 2º - Aprovar o plano de trabalho para celebração do Termo de Colaboração nº02/2022, no 
valor de R$ 60.800,00 (sessenta mil e oitocentos reais) mensais, com a instituição Projeto Ebenézer, 
sob o CNPJ: 22.997.041/0001-37, localizado à Rua Dona Inhazinha Castro, 227 – Pousada Del Rey 
/ Santa Luzia, para a prestação de serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes, 
de ambos os sexos, na faixa etária de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos e 11 (onze) meses.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

 

  

 

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

(Período de Gestão de 2021 a 2023)

 

RESOLUÇÃO Nº 57/2022
Dispõe sobre o deferimento de inscrição da instituição Associação Pão de Santo Antônio - APSA 

no Conselho Municipal da Assistência Social/SL.

 A Presidente do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Santa 
Luzia - MG, no uso de suas atribuições, em consonância a Lei Municipal 1741/1994 e, em acato a 
deliberação ocorrida na reunião de comissão do CMAS no 18/11/2022 e após a ratificação em ple-
nária no dia 23 de novembro de 2022, RESOLVE:

Art. 1º - Deferir a inscrição da instituição Associação Pão de Santo Antônio - APSA, inscrita sob 
o CNPJ: 17.414.061/0001-06, localizado à Rua São Paulo, 795, Centro – Belo Horizonte/MG, no 
Conselho Municipal da Assistência Social de Santa Luzia – MG. Sendo assim, a entidade encontra 
se inscrita no CMAS-SL desde 23/11/2022, sob o nº 43 (Quarenta e três).

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

Santa Luzia, 23 de novembro de 2022.

 

  

 

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

(Período de Gestão de 2021 a 2023)

 

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 INFRAÇÃO INFRAÇÃO AMBIEN-
TAL AUTUADO DECISÃO DE 1ª INS-

TÂNCIA

Auto de Infração Nº 
042/2021

Exercer atividade de 
pintura e lanternagem 

automotiva sem o devido 
licenciamento ambiental.

Sebastião Gomes Autuação Procedente



Poder Executivo
7Quinta - feira, 24 de novembro de 2022 Diário Oficial do Município

SANTA LUZIA
Auto de Infração Nº 

052/2022

Disposição irregular de 
resíduos de construção 
civil sobre a vegetação.

Fernando Fidelis Santos Autuação Procedente

Termo de Embargo/Sus-
pensão Nº 021/2022

Disposição irregular de 
resíduos de construção 
civil sobre a vegetação.

Fernando Fidelis Santos Autuação Procedente

Auto de Infração Nº 
043/2021

Exercer atividade de 
lava jato sem caixa se-

paradora e com descarte 
de resíduos e efluentes 
em rede pluvial, sem o 
devido licenciamento 

ambiental.

Lava Jato do Fernando Autuação Procedente

 Observação: Da decisão de 1ª instância, cabe recurso ao Conselho Municipal de Meio Am-
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, 24 de novembro de 2022.

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

CONTROLADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO

PORTARIA CGM Nº 06 DE NOVEMBRO DE 2022
Portaria Nº 06, de 24 de Novembro de 2022 - Instaura Processo Administrativo de Responsa-

bilização - PAR, para apuração de responsabilidade da empresa Samel Engenharia e Construções 
LTDA, em face da Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Para acessar essa Portaria selecione o link abaixo:

Portaria CGM Nº 06, de 24 de Novembro de 2022 - Processo Administrativo de Responsabili-
zação - PAR - SAMEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

https://www.santaluzia.mg.gov.br/dom/wp-content/uploads/2022/11/Portaria-CGM-No-06-
de-24-de-Novembro-de-2022-Processo-Administrativo-de-Responsabilizacao-PAR-SAMEL-

ENGENHARIA-E-CONSTRUCOES-LTDA.pdf

MANTENHA  
A CIDADE LIMPA!

https://www.santaluzia.mg.gov.br/dom/wp-content/uploads/2022/11/Portaria-CGM-No-06-de-24-de-Novembro-de-2022-Processo-Administrativo-de-Responsabilizacao-PAR-SAMEL-ENGENHARIA-E-CONSTRUCOES-LTDA.pdf
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