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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 154/2022 – Pregão Eletrônico 063/2022 Objeto: Aquisição de insumos e ma-

terial de consumo para tratamento de pacientes atendidos no programa de saúde bucal. Contratado: 
Pablo Luis Martins - ME. Valor: R$ 2.580,00. Vigência: 31/12/2022. Ass. em 14/09/2022.

 

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 097/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO - SRP. Objeto: Aquisição eventual e futura 

de móveis de escritório, ventiladores, aparelhos de ar condicionado e outros. Data de abertura da 
sessão para o dia 03/10/2022 às 09h. O edital encontra-se disponível no sítio eletrônico: www.
comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 985155 e no sítio eletrônico: www.santaluzia.mg.gov.br

 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 180/2022 – Pregão Eletrônico SRP nº 065/2022. Objeto: 

Aquisição eventual e futura de estantes desmontáveis de aço. Empresa: Nelson Alves de Moraes – 
CPF 442.467.306-53 Eireli. Valor: R$ 580.000,00. Vigência: 12 meses. Ass. em 12/09/2022.

 

ATA DA REUNIÃO DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DO  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – MG, NOMEADA PELO DECRETO Nº 

3785, DE 30 DE ABRIL DE 2021 E SUAS ALTERAÇÕES
Aos quinze (15) dias do mês de setembro (09) do ano de 2022, às 09hs, reuniram-se na sala 31 

da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, os membros que compõem a Junta de Recursos Fiscais do 
Município de Santa Luzia – MG. Estavam presentes nesta reunião a Presidente da Junta Fernanda 
de Oliveira Couto, os membros titulares: Fábio Eustáquio Braga representante dos Contabilistas de 
Santa Luzia, Michelle Soares Menezes Maia representante da Indústria, Comércio e Prestadores de 
Serviço de Santa Luzia, Ronaldo Abel da Silva representante da OAB/Subseção Santa Luzia, Teó-
fila Siqueira Almeida representante da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, Júlio Cássio Silva de 
Abreu representante da Prefeitura Municipal de Santa Luzia e eu, Leila Mara Maciel, Secretária da 
Junta. A ata da reunião anterior, enviada por e-mail para leitura e análise, foi assinada. A Presidente 
iniciou a reunião cumprimentando a todos, e dizendo que a Superintendência de Tributos devolveu 
para a Junta o PTA 013/2021 Protocolo 5889/2021 e o PTA 031/2021 Protocolo 11955/2021 que 
foram enviados àquela Superintendência a pedido dos Relatores Kátia e Ronaldo, respectivamente, 
com concordância dos demais membros; que os processos foram encaminhados novamente aos 
Relatores para serem analisados nesta reunião. Informou ainda que a Kátia Cilene de Oliveira, 
membro titular desta Junta não comparecerá à reunião por estar de férias, que a mesma justificou por 
e-mail e enviou relatório referente ao PTA 013/2021; que foi comunicado à sua suplente, Dircilene 
Ignácio Rodrigues, e solicitado sua presença na reunião, mas esta não compareceu. A presidente 
falou ainda sobre a solicitação da JRF de ter uma aba no site da Prefeitura para dar publicidade e 
transparência aos seus atos, que conversou com a Secretária de Finanças e foi sugerido uma reunião 
com a Gestão Municipal para tratar o assunto; e que sobre a solicitação de numeração única dos 
PTAs, conversou com o Superintendente de Tributos para que seja iniciado o mais breve possível. A 
Presidente então passou à apresentação e votação dos Processos e apresentou o Relatório referente 
ao PTA 013/2021 de protocolo nº 5889/2021, enviado pela Relatora Kátia, para os demais membros 
que decidiram aguardar a próxima reunião para apreciá-lo devido a complexidade do caso. O Júlio 
apresentou Parecer ao Processo de Protocolo nº 11961/2022 confirmando decisão de Primeira Ins-
tância no que foi acompanhado por unanimidade. O Ronaldo apresentou Parecer ao PTA 031/2021 
Protocolo nº 11955/2021 dando Provimento Parcial ao Recurso no que foi acompanhado por unani-
midade. Passamos então ao sorteio dos processos que deram entrada na Junta e que ficaram assim 
distribuídos: PTA 029/2021 e PTA 055/2021 para a Michelle; PTA 080/2021 e o Processo de Pro-
tocolo 14778/2022 para o Ronaldo; PTA 057/2021 para a Teófila; PTA 070/2021 para a Kátia; PTA 
081/2021 para o Fábio e os PTAs 058/2021, 059/2021 e 060/2021 para o Júlio. A Presidente marcou 
a próxima reunião ordinária para o dia 18 de outubro de 2022 às 9hs, no formato presencial, na sala 
31 na Prefeitura Municipal de Santa Luzia. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e 
eu, Leila Mara Maciel, Secretária da Junta de Recursos Fiscais da Prefeitura Municipal de Santa 
Luzia – MG, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos presentes e publicada 
no DOM.

PORTARIA Nº 45 / 2022
Designa servidor para exercer a função de Fiscal dos Contratos e Ordens de Fornecimento vincu-

lados à Assistência Farmacêutica,  no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MG.

 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NÁDIA CRISTINA DIAS DUARTE TOMÉ, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 3.338/2018 e, ainda, respeitados os termos 
da Lei Orgânica do Município, c/c as disposições da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 

e alterações, juntamente com as disposições do Decreto Municipal 3378/2018, Decreto Municipal 
3379/2018, da Instrução Normativa nº 003/2018–CGM/SL e da Instrução Normativa nº 004/2018–
CGM/SL, e

 CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos da legislação vigente, acompanhar 
e fiscalizar a execução dos contratos por intermédio de, pelo menos,  de um representante da Ad-
ministração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal de contrato, formalmente de-
signado, durante toda a vigência dos contratos celebrados;

CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições do Fiscal de Contrato na Secretaria 
Municipal de Saúde são:

I - Zelar pela efetiva fiscalização no cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo 
contratado e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Administração;

II - Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços ou fornecimentos objeto dos res-
pectivos contratos;

III - Indicar as eventuais glosas das faturas e valores que devem ser suspensos, até o exercício 
do contraditório e da ampla defesa pela contratada e mérito final da Autoridade Administrativa da 
Pasta;

IV- Notificar a contratada para o cumprimento das cláusulas contratuais, quando inobservâncias 
forem verificadas, bem como pedir providências à autoridade superior (gestor(a) de contrato), no 
caso de não cumprimento do que for solicitado legalmente pelo Fiscal do Contrato;

IV - Informar à autoridade superior da Pasta o eventual descumprimento dos compromissos 
pactuados, bem como as tratativas infrutíferas com o prestador do serviço ou fornecedor, conforme 
o caso, que poderá ensejar a instauração de Processo Administrativo e aplicação de penalidades, 
incluindo a rescisão unilateral do contrato;

V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo circunstanciado referente ao recebi-
mento do objeto do contrato e pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento de 
contrato;

VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e quantitativas relacionadas com a execução 
do contrato pelo qual for responsável, devendo, ainda, prestar nos autos os esclarecimentos que se 
fizerem necessários;

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da empresa contratada, definidas nos 
dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente, quanto à observância aos prin-
cípios e preceitos consubstanciados na Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.

VIII – Diligenciar, auxiliar e subsidiar com lastros documentais, informações e pareceres as 
autoridades e a comissão processante da Secretaria Municipal de Saúde ou do Município;

IX- Obedecer ao que está disposto na Lei Municipal nº 4055/2019, Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações, Instrução Normativa nº 003/2018 - CGM/SL, Instrução Normativa nº 004/2018 - CGM/
SL e demais normas pertinentes à fiscalização do contrato.

 RESOLVE: 

 Art. 1° - Designar o servidor Décio Araújo Filho, matrícula nº 34.808, para atuar como Fiscal 
dos contratos abaixo relacionados, exercendo todas as atribuições  inerentes e albergadas em Legis-
lação pertinente e nesta Portaria, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia - MG:

 I - CONTRATO Nº 69/2022, firmado com MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA;

II - CONTRATO Nº 070, firmado com SALOMÃO STAUT DROGARIA LTDA;

III - CONTRATO Nº 134/2022 firmado com a empresa NUTRYFIT COMÉRCIO VAREJISTA 
DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA;

IV - CONTRATO Nº 135/2022, firmado com a empresa  NUTRIBODY DIETAS E SUPLE-
MENTOS ALIMENTARES EIRELI;

V - CONTRATO Nº 131/2022, firmado com a empresa LEONARDO VIERO SILVEIRA & 
CIA LTDA;

 Art. 2º Ao servidor designado como fiscal de contrato no art. 1º desta Portaria incumbe também 
a fiscalização das entregas decorrentes de Ordens de Fornecimento emitidas em decorrência de Atas 
de Registros de Preços oriundas dos seguintes Pregões Eletrônicos:

 I - PREGÃO ELETRÔNICO nº 031/2022;

II - PREGÃO ELETRÔNICO nº 041/2022;

III - PREGÃO ELETRÔNICO nº 085/2021;

IV - PREGÃO ELETRÔNICO nº 103/2021;

V - PREGÃO ELETRÔNICO nº 075/2021.

 Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação e terá validade durante toda 
a vigência contratual, retroagindo todos os seus efeitos à data da assinatura do supramencionado 
contrato.

 Art. 4° - Dê-se ciência às empresas contratadas e aos demais interessados.

 

Santa Luzia-MG, 15 de setembro de 2022.

 

 

Nádia Cristina Dias Duarte Tomé 
Secretária Municipal de Saúde 

Santa Luzia - MG
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SANTA LUZIA

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E HABITAÇÃO

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

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

 
TERMO DE  
EMBARGO  RECURSO(S) RECORRENTE   DECISÃO

nº 188/2022 143/2022 Carina Fernandes 
Pereira Santos  INDEFERIDO

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

 

 

19 de Setembro de 2022.

 

 

 

Andréa Cláudia Vacchiano 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

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

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

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

n° 00749 141/2022 Denis Alves de 
Almeida INDEFERIDO

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

 

19 de Setembro de 2022.

 

 

 

Andréa Cláudia Vacchiano 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

REVOGAÇÃO DE ATO DE ARQUIVAMENTO – 04/2022
 A Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no uso de suas atribuições 

legais, e;

 CONSIDERANDO que o Ato de Arquivamento 021/2022 determinou o arquivamento de pro-
cesso administrativo sem que tenha exaurido o prazo legal para a conclusão da regularização da 
edificação, conforme despacho anexado ao processo.

 CONSIDERANDO o art. 71 da Lei 4.055/2019 que dispõe que processo que resultar indeferi-
mento pode ser revisto por iniciativa da administração com motivada justificativa.

 Determina a revogação do indeferimento e reabertura dos processos citados abaixo:

 ANO PROCESSO NOME
2021 10649 Posto Mega Space Ltda

  

  

Santa Luzia, 19/09/2022

 

 

Andrea Cláudia Vacchiano

Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE, AGRICUL-

TURA E ABASTECIMENTO

PEDIDO DE CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL
Nos termos e conforme a legislação vigente, faz-se público, para conhecimento dos interessa-

dos, que esta Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento recebeu, por 
meio do Formulário de Caracterização do Empreendimento (FCE) sob nº 12667, de 22/10/2020, o 
requerimento de concessão de Licença Ambiental Prévia, Instalação e de Operação em caráter cor-
retivo efetivado por Cerne Construções Ltda, CNPJ Nº 09.240.616/0001-04, para a atividade “Fa-
bricação de estruturas metálicas e artefatos de trefilados de ferro, aço e de metais não-ferrosos, com 
tratamento químico superficial, exceto móveis” sob a codificação B-05-03-7, 2,25 ha, classificada na 
submodalidade LAC 1 e atividade “Jateamento e pintura” sob a codificação B-06-03-3, enquadradas 
na Deliberação Normativa Nº 02, de 08 de setembro de 2021, localizada na rua Quartzolit, Nº355, 
bairro Sítio Boa Vista, Santa Luzia, MG, CEP: 33.040-257.

 
Wagner Silva da Conceição 

Secretário Municipal de Meio Ambiente, Agricultura 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  
AMBIENTAL AUTUADO DECISÃO DE 1ª INS-

TÂNCIA

Auto de Advertên-
cia Nº 003/2020

Prática de supressão arbórea sem autoriza-
ção do órgão ambiental competente.

Jonas Donato 
da Silva

Autuação Procedente 
(Decretado a conversão 
do Auto de Advertência 
Nº 003/2020 em multa 
simples no importe de 

100 UFM’s)

Auto de Infração 
Nº 044/2021

Exercer atividade de fabricação de estrutu-
ras metálicas e artefatos de ferro, aço e de 

metais não ferrosos, com tratamento quími-
co superficial, sem licença ambiental.

Itabolt 
Ancoragem e 
Escoramentos 

Ltda

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, 19 de setembro de 2022.

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

SECRETARIA MUNICIPAL  
DE DESENVOLVIMENTO  

SOCIAL E CIDADANIA

 RESOLUÇÃO Nº 48/2022
Revoga a Resolução 031, e aprova o plano de trabalho da programação destinada a transferência 

voluntária de recursos, advindo de Emenda Impositiva Direcionada, no âmbito do Sistema Único 
da Assistência Social. 

 A Presidente do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Santa Lu-
zia - MG, no uso de suas atribuições, consoante a Lei Municipal nº4370 que dispõe sobre “Estima a 
receita e fixa a despesa do Município de Santa Luzia para o exercício financeiro de 2022, e dá outras 
providências”, e em acato a deliberação da comissão de avaliação do CMAS, ocorrida no dia 19 de 
setembro de 2022. RESOLVE:

 Art. 1º - Revogar a Resolução 031, em razão da reavaliação do Plano de Trabalho readequado, 
conforme sugerido pelo Parecer Jurídico 297/2022, exarado pela Procuradoria Geral do Município 
e aprovar o plano de trabalho referente à programação destinada à transferência voluntária de re-
cursos, advindo de Emenda Impositiva Direcionada, chancelada pela Prefeitura Municipal de Santa 
Luzia/MG, para a execução do projeto “Convivência Mais que Vencedora” no valor de R$50.000,00 
(Cinquenta mil reais), que tem o objetivo de promover o serviço de convivência e fortalecimento de 
vínculo, através de oficinas para usuários da Comunidade Terapêutica CERDAD e seus familiares 
e a prevenção com crianças e adolescentes. A instituição beneficiária é Ação Social Centro de Rein-
tegração Mais que Vencedores, inscrita sob o CNPJ: 16.801.598/0001-58, localizado na Rua Rio de 
Janeiro, 430 – Bairro Bonanza - Santa Luzia/MG.

À SABER:
• Emenda Impositiva
• Órgão: Câmara Municipal de Santa Luzia;
• Destinador: Vereador Henry Santos do Amaral;
• Unidade Orçamentária: Fundo Municipal da Assistência Social – FMAS;
• Dotação Orçamentária: 05.01.02.08.242.3051.6.190;
• Subvenções Sociais: 3.3.50.43.00;
• Valor da Emenda: R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais);
 Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 

Santa Luzia, 19 de setembro de 2022.
  

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

(Gestão 2021/2023)
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SANTA LUZIA
RETIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMEN-

TO PÚBLICO Nº 005/2022
 Considerando o Parecer Jurídico 297/2022, exarado pela Procuradoria Geral do Município;

Considerando a aprovação do Plano de Trabalho conforme Resolução 48/2022 CMAS;

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania - SMDSC torna público a retificação da 
Dispensa de Chamamento Público nº05/2022 SMDSC, publicada em 13 de junho de 2022:

ONDE SE LÊ:

- [...] “Convivência Mais que Vencedora – Telhado, reforma do salão e da escada” no valor de 
R$50.000,00 (Cinquenta mil reais) [...].

- [...]“Convivência Mais que Vencedora – Telhado, reforma do salão e da escada” que tem o 
objetivo de melhorar o ambiente onde ocorrem as atividades de convivência e as palestras através de 
troca de telhado reforma do salão, da escada e pequenos reparos.

LÊ SE:

- [...] “Convivência Mais que Vencedora” no valor de R$50.000,00 (Cinquenta mil reais) [...].

- [...] “Convivência Mais que Vencedora” que tem o objetivo de promover o serviço de convi-
vência e fortalecimento de vínculo, através de oficinas para usuários da Comunidade Terapêutica 
CERDAD e seus familiares e a prevenção com crianças e adolescentes.

 

 

Santa Luzia, 19 de setembro de 2022

 

 

Ana Clara Paiva Gabrich 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania  

Mat. 35.758
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