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Vice-prefeito fala sobre sua ocupação, sucesso
do Carnaval e investimentos na saúde

O vice-prefeito Leonardo Barros Sanches, o “Léo Dentista”, compareceu nos estúdios da Alternativa na última sexta-feira (03) e concedeu uma entrevista ao São Lourenço Jornal. O primeiro ponto abordado com
“Léo” foi o preconceito ainda existente de que vice-prefeito “não faz nada”. Leonardo aﬁrma que nunca trabalhou tanto em sua vida. “Desde as primeiras reuniões da política do ano passado a primeira pergunta feita a mim foi exatamente esta. Me perguntaram: Você vai trabalhar? Eu respondi: Pode ter certeza.. Um vice-prefeito precisa de disponibilidade de tempo e o principal, uma liberdade do prefeito para que ele possa
participar das decisões”. Leo diz que tem um relacionamento muito bom com a prefeita Célia Cavalcanti.
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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

O prolongamento da recuperação do ministro Eliseu Padilha – que
não deve retornar aos trabalhos na
Casa Civil no dia 6 de março, como
era inicialmente previsto, devendo
esticar a licença médica por mais
duas ou três semanas em razão de
uma cirurgia – dá ao presidente Michel Temer a oportunidade perfeita para a tão necessária limpeza do
quadro de seus colaboradores mais
próximos. No momento atual, com

o Congresso analisando a reforma
da Previdência – cujo desfecho terá
grandes consequências, positivas
ou negativas, para o equilíbrio das
contas públicas e para a retomada
do crescimento econômico –, o Palácio do Planalto não pode se dar
ao luxo de não ter um ministro da
Casa Civil atuante, que ajude a coordenar a base aliada.
Se em algum momento o presidente Michel Temer considerou que

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Compreenda a importância
de viver a castidade

A castidade é a única
alternativa para a pureza.
Neste processo de puriﬁcação pelo qual todos
passamos, Deus criou o
homem e a mulher para
viverem juntos em sadia
convivência. É um erro
pensar que para sermos
puros é necessário separar as águas. Para que os
homens sejam puros e
consigam chegar aonde o
Senhor quer, precisam
conviver com as mulheres
de forma sadia, como Ele
sempre quis, e não da maneira que o mundo apresenta. O mesmo vale para as mulheres. Contudo,
a realidade mostra que
todos nós fomos muito
machucados quanto ao
relacionamento homem
e mulher.
Fatos dolorosos aconteceram conosco. Principalmente a mulher tem
sido muito machucada.
Talvez você mulher nem
queira saber de homens,
pois acha que são todos
iguais àqueles que a decepcionaram. E muitos

homens também tiveram
experiências negativas com
mulheres fáceis, que se
insinuaram e se entregaram facilmente. Para eles
a mulher se tornou apenas objeto de prazer. Nada disso, porém, corresponde à realidade linda
que Deus criou.
Na Canção Nova, o Senhor nos deu a graça da
experiência de homens e
mulheres vivendo em sadia convivência, mostrando que é possível criar um
oásis em meio a esse deserto de depravação e malícia. Não é fácil, é uma
luta, mas é possível! É nessa convivência sadia de
homens e mulheres que
vai acontecer a puriﬁcação de que todos nós precisamos. Esse é o projeto
de Deus! Isso é possível!
E é isso que vai nos levar
a sermos homens e mulheres puros. Isso não é
para os fortes, mas para
os fracos que conhecem
seu passado, mas querem
vencer. A castidade é a única alternativa!

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) SA
AVENIDA: GETÚLIO VARGAS N.º 423 – CENTRO
SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
AVISO DE CONVOCAÇÃO
1Encontram-se à disposição dos senhores acionistas,
na sede social à Avenida Getúlio Vargas n.º 423 em São Lourenço – MG, os documentos a que refere o Artigo 133 da Lei
n.º 6404/76.
2Ficam os senhores acionistas convocados para as
Assembléia Geral Ordinária que será realizada no dia 25 de
abril de 2017 às 09:00 h. (nove horas), na sede social a ﬁm
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a)
Discussão e votação do relatório da administração,
Demonstrações Financeiras e Balanço Patrimonial encerrado
em 31/12/2016.
b)
Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho
Fiscal para o exercício de 2017 bem como ﬁxação dos respectivos honorários.
c)
Consequente reforma dos Estatutos Sociais.
d)
Assuntos de interesse geral da Sociedade.
São Lourenço(MG),14 de Março de 2017.
Carmen Sabra Barcia
Diretora Presidenta

A hora da limpeza
a necessidade das reformas aconselhava tolerância em relação a alguns nomes de seu Ministério envolvidos em denúncias e escândalos de corrupção, agora a situação
é justamente a inversa. As reformas
pedem uma pronta limpeza, sem
qualquer indulgência com políticos
com o histórico de Padilha.
Não se trata de desprezar o princípio da presunção da inocência,
banindo pessoas da vida pública
apenas por terem sido citadas em
algum documento, delação ou investigação. Todos são inocentes até
julgamento em contrário. A questão
aqui tratada é mais simples: quem
ocupa um cargo público deve estar
em condições de exercer a contento as funções para as quais foi designado. E não se encontra nessas
condições alguém cujo nome exige
diárias explicações sobre sua conduta. Quem tem muito a esclarecer
sobre o seu passado – como ocorre com alguns dos colaboradores
do presidente Michel Temer –, precisa antes dirimir todas as dúvidas
que pairam contra ele e só depois,
usufruindo da tranquilidade que
provê a cabal transparência, dedicar-se às funções públicas.
O envolvimento de uma pessoa
num escândalo de corrupção ou
num procedimento de investigação
não interfere apenas em sua capacidade pessoal de trabalho, o que
já seria motivo suﬁciente para deixar o governo. O problema principal
é que pessoas com currículos sujos
ou que demandem alguma explicação embargam o funcionamento
de todo o governo. Os danos não
ﬁcam restritos a um Ministério e
acabam afetando, em última instância, o próprio presidente Michel
Temer.
Foi o que se viu na entrevista de
José Yunes, ex-assessor e amigo de
longa data do presidente Temer. A
declaração de Yunes, que a princí-

pio vinha apenas esclarecer um dado, foi ocasião para aproximar o nome de Michel Temer de um episódio que pode envolver a transferência de altas somas. É cada vez mais
evidente, portanto, que as consequências dos escândalos não param
nas pessoas diretamenteenvolvidas,
tendo efeitos diretos sobre o presidente da República.
A manutenção no governo de
pessoas com histórico complicado
deixa, portanto, o presidente da República numa situação de vulnerabilidade, exposto a ataques que,
além de enfraquecerem sua autoridade – nem se fala aqui de sua
popularidade –, demandam tempo
e energias.
O momento exige do Palácio do
Planalto uma absoluta dedicação às
reformas previdenciária, trabalhista
e tributária. O destino do País – e,
por consequência inarredável, do
presidente Michel Temer – está vinculado à aprovação dessas alterações legislativas estruturantes. Ao
mesmo tempo que são necessárias,
tais reformas são de difícil aprovação, uma vez que mexem com privilégios, corporativismos e acomodações a que determinados grupos
já se ajeitaram. Um governo que
precisa, a cada momento, dar explicações sobre a honorabilidade de
seus quadros, desarmando uma
bomba a cada dia, diﬁcilmente terá
energias de sobra para levar a cabo,
com sucesso, a sua importante missão. O País precisa de um governo
cuja composição seja fonte de tranquilidade, e não o oposto.
Na tramitação das reformas no
Congresso, o presidente Michel Temer precisará recorrer à sua conhecida habilidade política para
não se tornar refém da oposição.
Não há qualquer razão para se tornar, por livre e espontânea vontade, refém de seus colaboradores.
(Estadão)

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Jejum e oração

Quaresma é tempo de jejum
e oração. Em suas aparições em
Medjugorje, Nossa Senhora nos
pede constantemente para jejuar e orar. Vamos reﬂetir, nas palavras do Pe. Slavko Barbaric:
“Estou certo de que cada um
de vocês que começou a rezar,
atendendo os pedidos de Nossa
Senhora, tem diﬁculdades na oração: é distraído ou tem o pensamento em outras coisas. Não se
preocupem e sigam rezando.
O que deseja Nossa Senhora
em tantos anos de aparições? A
paz. Nossa Senhora colocou a paz
em nossas mãos, fez-nos responsáveis por ela. E, assim, Nossa Senhora prova que tem uma grande
conﬁança em nós. Ela quer que
a ajudemos a transmitir a paz a
este mundo sem paz. Pede-nos
como Mãe e nós, como ﬁlhos,
queremos ajudá-la prontamente.
Como preceder? A Santíssima Virgem disse muito simplesmente:
Rezem e jejuem!
Jejuar signiﬁca renunciar a nós
mesmos, a começar pelo pecado
que se instalou na casa viciada
do próprio coração.

Somente, assim, podemos ouvir o Senhor. Ao nos colocarmos
em atitude de escuta, podemos
saborear melhor a palavra de Deus
e nos decidirmos a lutar contra
o materialismo e o egoísmo, dando espaço à conversão da nossa
alma.
O jejum ajuda-nos também a
viver o amor, porque, jejuando,
tornamo-nos mais transparentes,
mais sensíveis, com condições de
reconhecer no próximo a pessoa
de Cristo, pensar no próximo e
por ele interessar-nos. Com o jejum, a oração de aprofunda e tornamo-nos mais sensíveis para reconhecer nossas faltas em nossos
relacionamentos.
Assim avançamos no caminho
da paz.Quem é humilde, repara
no próximo, nota as menores
ações e logo começa a agradecer.
Se agirmos desta forma, teremos
a paz nas famílias e na sociedade.
Por outro lado, eu lhes garanto
que, para poder agradecer, é preciso rezar, é preciso confessar-se,
é preciso jejuar. Só assim estaremos aptos para o amor e o serviço a todos”.

SIMONE GANNAM
Falando sigannam@yahoo.com.br
ao Coração

Morre lentamente...
Morre lentamente quem não
viaja,quem não lê ,quem não
ouve musica,quem não encontra graça em si mesmo.
Morre lentamente quem
destrói o seu amor próprio
,quem não se deixa ajudar.
Morre lentamente quem se
transforma em escravo do hábito ,repetindo todos os dias
o mesmo trajeto,quem não muda de marca , não se arrisca a
vestir uma nova cor , ou não
conversa com quem não conhece.
Morre lentamente quem faz
da televisão o seu guru.
Morre lentamente quem evita uma paixão,quem prefere o
negro sobre o branco,e os pontos sobre os iss em detrimento
de um redemoinho de emoções, justamente as que resgatam o brilho nos olhos ,corações aos tropeços e sentimentos.

Morre lentamente quem não
vira a mesa quando está infeliz
com o seu trabalho, quem não
arrisca o certo pelo incerto para ir atrás de um sonho , quem
não se permite pelo menos uma
vez na vida fugir dos conselhos
sensatos.
Morre lentamente, quem
passa os dias queixando-se da
má sorte ou da chuva que cai
incessante.
Morre lentamente quem
abandona um projeto antes de
iniciá-lo , não pergunta sobre
um assunto que desconhece
ou não responde quando lhe
indagam sobre algo que sabe.
Evitemos a morte em doses
suaves, recordando sempre que
estar vivo exige um esforço muito maior que o simples fato de
respirar.
Pablo Neruda

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Dicas Preciosas para
o rosto em geral

1. Aﬁnar o rosto é possível com alguns truques de maquiagem. Passe a base escura abaixo do osso da maçã, espalhe bem
e, em seguida, aplique um pó compacto para remover a oleosidade e proporcionar efeito aveludado; passe o blush no mesmo
lugar da aplicação da base, abaixo do osso das maçãs; aplique
o iluminador do alto do nariz até a ponta. O blush abaixo do
osso da maçã do rosto e nas laterais das bochechas, em direção
às têmporas, aﬁna o rosto.
3. Mulheres que têm bochechas mais cheias podem usar blush
marrom e iluminadores para disfarçar esta característica.
4. Outra dica para as mulheres que têm bochechas mais cheias
é chamar a atenção para os olhos com uma maquiagem mais
destacada.
6. Uma boa dica para diminuir a aparência do queixo é usar
um tom de base mais escura na área.
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Vice-prefeito fala sobre sua ocupação, sucesso
do Carnaval e investimentos na saúde

O vice-prefeito Leonardo Barros Sanches, o “Léo
Dentista”, compareceu nos
estúdios da Alternativa na
última sexta-feira (03) e
concedeu uma entrevista
ao São Lourenço Jornal. O
primeiro ponto abordado
com “Léo” foi o preconceito ainda existente de que
vice-prefeito “não faz nada”. Leonardo afirma que
nunca trabalhou tanto em
sua vida. “Desde as primeiras reuniões da política do
ano passado a primeira pergunta feita a mim foi exatamente esta. Me perguntaram: Você vai trabalhar?
Eu respondi: Pode ter certeza. E eu justifiquei da seguinte maneira. Um vice-prefeito precisa de disponibilidade de tempo e o
principal, uma liberdade
do prefeito para que ele
possa participar das decisões”. Leo diz que tem um
relacionamento muito bom
com a prefeita Célia Cavalcanti. “Procuro ajudar ela
da melhor maneira possível. Como vice-prefeito, sou
funcionário público e cabe
a mim trabalhar ”.
O Carnaval foi o primeiro grande evento da administração 2017-2020 e o
vice-prefeito Leonardo faz
uma avaliação positiva.

“Dentro do propósito nosso foi um sucesso. A nossa
prioridade para este evento sempre foi a segurança,
onde a família pudesse brincar o Carnaval com tranquilidade e se divertir em
um lugar aberto. A Ilha possui um espaço muito restrito. Os turistas aprovaram e pelo pouco tempo de
preparação que tivemos
para este Carnaval foi altamente positivo. Há um
prazo muito curto entre
reuniões e licitações. O envolvimento das corporações
de segurança pública como
Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros, Defesa Civil, SL
Trans foi importantíssimo
para o sucesso do Carnaval”. Léo reforça que melhorias devem acontecer
para o Carnaval de 2018.
Para ele, os turistas reconheceram que foi um Carnaval voltado para a família e na sua opinião os hotéis estarão lotados.
Ainda em relação ao Carnaval, “Léo Dentista” destaca a economia de quase
R$ 500 mil em relação ao
gasto da administração anterior em 2016. “Investiremos este dinheiro na saúde. Na nossa campanha as
maiores reclamações da
população se concentraram

COOPERATIVA REGIONAL DOS CAFEICULTORES DO VALE
DO RIO VERDE LTDA- C O C A R I V E RUA JOÃO NOGUEIRA, 92 BAIRRO NOVO HORIZONTE
37472-000 CARMO DE MINAS MG
CNPJ: 19.424.159/0001-61 FONE (035) 3334-1144 INSC.
ESTADO: 141.069037.0008
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
55ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

na saúde: falta de exames
e médicos. O ponto principal da saúde hoje é a gente dar atenção ao básico.
Porque se o posto de saúde funcionar muito bem
desafoga o hospital. A partir do dia 6 de março vamos passar a visitar todas
as unidades de saúde onde
vamos aplicar toda nossa
filosofia de trabalho. Tenho
procurado dar um apoio
bastante grande ao nosso
secretário Cid Pinheiro. No
turismo, já está sendo organizado o calendário de
eventos e o nosso diretor
de Cultura, Eric Mathias,
está trabalhando para as
atividades do 1º de abril,
Dia da Cidade. Também já
estamos pensando na Fes-

ta de Agosto”. Para Leo, é
inviável que a Festa de Agosto retorno ao Centro. Perguntado se pode ser reduzido o
número de dias da festa ele
diz que isto será estudado.
“Na minha opinião, cidade
nenhuma da região tem uma
festa de destaque como a Festa de Agosto.
Questionado se estes R$
500 mil economizados no Carnaval podem ser aplicados na
obra da Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), Leo diz
que complicado afirmar devido ao fato de a obra ser da
esfera federal. “Não depende
somente do município. Como
o Estado está quebrado, a
perspectiva de conseguir recursos para a UPA é cada vez
mais escassa”, finaliza.

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) S/A - CNPJ: 24.821.589/0001-57 - SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS
BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2016 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
RELATÓRIO DA DIRETORIA
RECEITA BRUTA
(-) Custos Serviços Vendidos
LUCRO BRUTO
(-) Despesas Diversas
(-) Impostos e Taxas
(-) Depreciações
PREJUÍZO NO EXERCÍCIO

R$ 1.437.843,68
R$ 625.236,03
R$ 812. 607,65
R$ 1.664.780,65
R$ 275.730,45
R$ 74.501,46
R$ 1.202.404,91

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa
Bancos c/Movimento
Estoque de Mercadoria
TOTAL DO CIRCULANTE

R$ 50.086,06
R$ 3.200,00
R$ 6.876,77
R$ 60.162,83

NÃO CIRCULANTE
Imobilizado
Realizável a Longo Prazo
(-) Depreciação Acumulada

R$ 2.238.629,59
R$ 1.519.290,89
R$ (1.560.387,89)

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE

R$ 2.197.532,59

TOTAL DO ATIVO

R$ 2.257.695,42
PASSIVO

Senhores Acionistas:
Cumprindo disposições Legais e Estatutárias, apresentando
para exame e deliberação de Vossas Senhorias, o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2016, as Demonstrações Financeiras referentes ao mesmo exercício, documentos
que atestam os atos de nossa Gestão Administrativa e a situação ﬁnanceira do Hotel.
A)
Apresentação e elaboração das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Financeiras consolidadas em 31 de
dezembro de 2016, elaboradas a partir de diretrizes contábeis
emanadas da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76) e Dec.
Lei 1.596/77, e suas alterações para a contabilização das operações associadas às normas e instruções do Banco Central do
Brasil (BACEN), estão sendo apresentadas na forma da Legislação Societária.
B)
– As depreciações do Imobilizado de uso, é calculada
pelo método linear, com base em taxas que contemplam a vida-útil-econômica dos bens, observando os limites permitidos pela legislação em vigor.
C)
– O regime contábil adotado é o de competência de
exercício, observados os critérios uniformes no tempo e ainda,
aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, mantidos
os registros permanentes.
D)
– Os ativos são circulante e não circulante e os passivos circulante, não circulante e patrimônio líquido.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2016

CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e Financiamentos
Obrigações Fiscais a Recolher
Tributos a Recolher

R$ 101.953,10
R$ 1.241.481,22
R$ 233.364,65
R$ 364.405,74

TOTAL DO CIRCULANTE

R$ 1.941.204,71

Histórico
Capital Social Reserva Lucro Saldo Disp. Total Assem.
Saldo em 31.12.2015
115.544,72 (288.952,54) 408.609,46
Aumento Capital
Result. Exercício
(1.202.404,91) (1.202.404,91)
Divid. Distribuídos
Reserva Legal
Saldo em 31.12.2016 582.017,28 115.544,72 (1.491.357,45) (793.795,45)

NÃO CIRCULANTE A LONGO PRAZO
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
TOTAL NÃO CIRCULANTE A LONGO PRAZO

R$ 1.110.286,16

São Lourenço, 31 de dezembro de 2016.

R$ 1.110.286,16

Carmen Sabra Barcia
Diretora Presidenta

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reserva de Lucros
Prejuízo Acumulado
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Para anunciar:
Telefax: (35) 3332-8484
Tiragem Semanal:
8000 exemplares

EXPEDIENTE

TOTAL DO PASSIVO

R$ 582. 017,28
R$ 115.544,72
R$ (1.491.357,45)
R$ (793.795,45)
R$ 2.257.695, 42

O Diretor Presidente da Cooperativa Regional dos Cafeicultores do Vale do Rio Verde Ltda. – COCARIVE, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 46, item I, alínea “a” e de
acordo com o art. 20 do Estatuto Social, convoca os senhores
associados para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária
a ser realizada no dia vinte e um do mês de março do ano de
dois mil e dezessete (21/03/2017), às 13:00h (treze horas) no
seu Auditório, situado na Rua Virgilio Alves Pereira, nº 55 –
Bairro Novo Horizonte, nesta Cidade e Comarca de Carmo de
Minas – MG em 1ª (primeira) convocação, com presença de
2/3 (dois terços) do número de associados; em 2ª (segunda)
convocação as 14:00h (quatorze horas), com a presença da
metade mais 1 (um) dos associados ou ainda, em 3ª (terceira)
convocação às 15:00h (quinze horas) com a presença de, no
mínimo, 10 (dez) cooperados para deliberarem sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 - Prestação de Contas dos Órgãos de Administração, relativas ao exercício social
de 01/01/2016 a 31/12/2016.
2 - Destinação do resultado do exercício.
3 - Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
4 - Fixação dos honorários da Diretoria Executiva.
5 - Autorização ao Conselho de Administração para execução dos atos constantes dos
itens XII e XIII do artigo 42 do Estatuto Social.
6 - Autorização ao Conselho de Administração para cessão
de gravame incidente sobre
bens imóveis, de acordo com o item XIV do artigo 42;
7 – Reorganização do Conselho de Administração, por pedido de afastamento de
conselheiros;
8 - Outros assuntos de interesse social.
NOTA: Para efeitos legais e estatutários, declara que o número de associados da Cooperativa com direito a voto nesta
data é de 669 (seiscentos e sessenta e nove).
Carmo de Minas, 03 de março de 2017.
(ªª) Ralph de Castro Junqueira
(Diretor Presidente)
Estatuto Social vigente:
Art. 8º ...
I – São Direitos dos associados:
§ único – O associado admitido após a convocação da Assembléia Geral, assim como aquele que não estiver entregando toda a sua produção à Cooperativa, nos termos do item
seguinte e suas alíneas, quando da convocação, poderá participar da Assembléia Geral, porém sem direito a votar e ser
votado, ...
II – São obrigações dos associados:
b) Entregar à Cooperativa a totalidade da sua produção
colhida em propriedade(s) situada(s) dentro da área de abrangência da Sociedade, em condições normais e em estado integral, deduzindo-se apenas a quantidade reservada ao consumo de seus familiares e empregados, salvo motivos de extrema necessidade que deverão ser submetidos e, se aceitos,
aprovados pelo Conselho de Administração.
Art. 33 ...
§4º - O associado em atraso com o pagamento de seus débitos junto à Cooperativa não está em pleno gozo de seus direitos, em razão do que, não tem direito a voto nas Assembléias e nem de ser votado para os cargos eletivos da Sociedade.

Carmen Dolores Barcia
Diretora Gerente
Débora Maciel de Magalhães Moreira
Téc. Contabilidade
CRC/MG - 63.190
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
sando sobre o pedido de exoneração;
DECRETA:

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ANEXO DE PORTARIA
PORTARIA N.º SAAE/SLO- 0¬¬¬¬23/2017
ANEXOI
TABELA GERAL DE VALORES DE DIÁRIAS DE VIAGEM DO
SAAE
VIGÊNCIA: __/01/2017

Art.1º. Fica exonerada, a pedido, a servidora pública municipal, concursada, Srª. Ruth Ribeiro Dias Nogueira, nomeada pelo Decreto nº. 1.373 de
21/07/2000, das atribuições do cargo de “Professor I”,Símbolo CE-VIII, previsto no Anexo V, da Lei Complementar nº. 002/11 de 01/08/2011 e suas alterações, a partir de 23/02/2017.
Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 19 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.296 EXONERA ASSISTENTE DE PARQUES E JARDINS.
Exonera Assistente de Parques e Jardins.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII, do Art.90, da Lei Orgânica Municipal
- LOM; considerando que a Chefe do Executivo compete decidir sobre as nomeações e exonerações dos titulares de cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações;
DECRETA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.285 NOMEIA ASSISTENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
Nomeia Assistente de Proteção Social Básica.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII, do Art.90, da Lei Orgânica Municipal
- LOM; considerando que a Chefe do Executivo compete decidir sobre as nomeações e exonerações dos titulares de cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações;
DECRETA:
Art.1º. Fica nomeada a Srª. FABÍOLA RENÓ RIBEIRO, para responder pelas
atribuições do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum, de “Assistente de
Proteção Social Básica”, Código “APSB”, previsto no Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11.
Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/01/2017.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 19 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.303 DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SEM
REMUNERAÇÃO
Dispõe sobre concessão de licença sem remuneração e contém outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes do Art.90, incisos IX, XII, XIII, XVII, da Lei Orgânica Municipal - LOM;
considerando a solicitação de licença sem remuneração de servidora pública
municipal, concursada, pelo período de 02 (dois) anos, através do protocolo
nº. 033/GRH de 24/01/2017, da Gerência de Recursos Humanos; considerando
o disposto no art.78, da Lei Complementar nº. 002/11; considerando as normas estabelecidas no Decreto nº. 4.236 de 01/08/2011; considerando que
compete a Prefeita a expedição de atos relativos à situação funcional dos servidores públicos;

Art.1º. Fica exonerado o Sr. CRISPIM NOGUEIRA FERNANDES das atribuições do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum, de“Assistente de Parques
e Jardins”, Código “APJ”, previsto no Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11
de 01/08/2011e suas alterações, a partir desta data.
Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 25 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.240 - ERRATA
DECRETO Nº 6.240 - ERRATA
Onde Se-Lê: Pedro da Rocha Fragoso
Leia-se: Pedro Augusto da Rocha Fragoso
DECRETO Nº 6.240
Dispõe sobre a nomeação de titulares de cargos em Comissão e Ad Nutuns,
constantes do Anexo III da Lei Complementar nº. 002/11 e contém outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII do art. 90, da Lei Orgânica Municipal
- LOM; considerando que ao Chefe do Executivo compete decidir sobre as nomeações e exonerações dos titulares dos cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações;
DECRETA:
Art.1º Ficam nomeadas as pessoas abaixo relacionadas, conforme ordem
de correlação estabelecida entre as colunas de nome, denominação do cargo
e código do cargo, para exercerem as atribuições dos cargos previstos no Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, como segue:

Continua folha 03
DECRETO Nº 6.240
Folha 03
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/01/2017.
Prefeitura Municipal de São Lourenço 02 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.300 - ERRATA

RESOLVE:

Onde se-lê: Srª. CARLA BACHA DE LORENZO

Art.1º. Fica concedida licença sem remuneração, pelo período de 02 (dois)
anos, a servidora pública municipal, concursada, Srª. Alice Cordeiro Rodrigues
da Silveira, ocupante do cargo de “Professora II - Geograﬁa”, Símbolo “CE-SA”,
a partir de 01/02/2017.

Leia-se: Srª. CARLA BACHA DE LORENZO DO NASCIMENTO
PORTARIA Nº 2.300
Dispõe sobre delegação de poderes para autorizações de compras e contém
outras providências.

Art.2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 25 de janeiro de 2017.

A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes do Art.90, incisos IX, XII, XVII, da Lei Orgânica Municipal - LOM; considerando que o cargo de Diretor Geral de Planejamento, Orçamento e Gestão
encontra-se vago, até a presente data; considerando a necessidade de autorização dos pedidos de compra no âmbito municipal; considerando que compete a Prefeita designar pessoas capacitadas para atender as necessidades da
administração, provisoriamente, com o intuito de dar andamento dos trabalhos
no Poder Executivo, considerando que a expedição de atos relativos à organização e funcionamento da administração, na forma da lei, é de responsabilidade da Chefe do Executivo;

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2017
Processo 0023/2017 - Pregão Presencial 0002/2017 – Objeto: Permissão
de uso remunerada por tempo determinado de área de propriedade da Prefeitura Municipal de São Lourenço, localizada no Estacionamento ao lado do Parque das Águas de São Lourenço, para permissão de uso e exploração de área
para ﬁns de Praça de Alimentação durante a realização da "# Vem curtir na Rua
- Carnaval 2017". Credenciamento: até as 13h do dia 15/02/2017. Sessão pública: 13h30min do dia 15/02/2017. Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na
sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 33392781, ou no site www.saolourenco.mg.gov.br .

RESOLVE:
Art.1º. Fica delegada a Srª. CARLA BACHA DE LORENZO DO NASCIMENTO,
a competência das assinaturas, temporariamente, das autorizações de compras
no âmbito municipal, a partir desta data.
Art.2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 16 de janeiro de 2017.

ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oﬁcial

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeiro Substituto.

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.295 EXONERA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL

LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 0001/2017

Exonera Servidora Pública Municipal e contém outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII, do Art.90, da Lei Orgânica Municipal
- LOM; considerando que a Chefe do Executivo compete decidir sobre assuntos
que envolvem a vida funcional dos servidores públicos; considerando o pedido
formulado pela servidora pública municipal, concursada, junto a Gerência de
Recursos Humanos, sob o protocolo nº. 032/GRH, datado de 24/01/2017, ver-

Continua folha 02
DECRETO Nº 6.240
Folha 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO – Processo 0022/2017 – Concorrência Pública 0001/2017 - A Prefeitura Municipal de São Lourenço torna
público que os membros da CPL e da Comissão Especial se reunirão às 12h (doze horas), do dia 16/03/2017 - A Prefeitura Municipal de São Lourenço torna
público que os membros da CPL e da Comissão Especial se reunirão às 12h (doze horas), do dia 16/03/2017 com a ﬁnalidade de processar e julgar a licitação
para delegação de permissão para exploração do serviço de transporte remunerado individual de passageiro em veículos de aluguel, mototáxi. Maiores in-
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
formações na Gerência de Licitações, Compras e Contratos, localizado na Praça
Duque de Caxias, nº 61 - 3º Piso, diariamente das 12h às 17h. ou pelo e-mail
licitacoesecompras@saolourenco.mg.gov.brou pelos telefones (35) 3339-2744
e (35) 3339-2781(35) 3339-2781. O inteiro teor do edital está disponível no site www.saolourencoprefeitura.com.br– 31 de janeiro de 2017.
ANA MARIA MATIAS DE PAULA
- Presidente da Comissão Permanente de Licitações
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 011/2017
Processo 0028/2017 - Pregão Eletrônico 0011/2017 – Objeto: Registro de
preço para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de pão e margarina para atender diversos setores da Administração
Municipal. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP. Sessão pública: 14h30min do dia 16/02/2017. Credenciamento: até as 12h do dia 16/02/2017. Apresentação das propostas: até
as 13h do dia 16/02/2017. Início dos lances: às 14h30min até as 15h do dia
16/02/2017. Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781, ou no site www.
saolourenco.mg.gov.br –
ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA –
Pregoeiro Oﬁcial e
CÁSSIA CARNEIRO MANGIA –
Pregoeiro Substituto.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.300 NOMEIA ASSISTENTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULO.
Nomeia Assistente do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII, do Art.90, da Lei Orgânica Municipal
- LOM; considerando que a Chefe do Executivo compete decidir sobre as nomeações e exonerações dos titulares de cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações;
DECRETA:
Art.1º. Fica nomeada a Srª. GEOVANA BERNARDES TOME, para responder
pelas atribuições do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum, de “Assistente do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo”, Código “ASCFV”, previsto no Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11 e suas respectivas
alterações, a partir de 01/02/2017.
Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 27 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII, do Art.90, da Lei Orgânica Municipal
- LOM; considerando que a Chefe do Executivo compete decidir sobre as nomeações e exonerações dos titulares de cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações;
DECRETA:

Art.1º. Fica exonerado o Sr. HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA das atribuições do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum, de “Secretário Municipal de Saúde”, Código “SMS”, previsto no Anexo III, da Lei Complementar nº.
002/11 de 01/08/2011e suas alterações, a partir desta.
Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 31 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 003/2017
Processo 0006/2017 - Pregão Eletrônico 0003/2017 – Objeto: Registro de
preço para futura e eventual aquisição de material gráﬁco para atendimento
de diversos setores da Administração Municipal. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP. Sessão pública: 15h30min do dia 16/02/2017. Credenciamento: até as 12h do dia 16/02/2017.
Apresentação das propostas: até as 13h do dia 16/02/2017. Início dos lances:
às 15h30min até as 16h30min do dia 16/02/2017. Para todas as referências de
tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781, ou no site www.saolourenco.mg.gov.br –
ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA –
Pregoeiro Oﬁcial e
CÁSSIA CARNEIRO MANGIA –
Pregoeiro Substituto.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.305 NOMEIA COORDENADOR DE GESTÃO COM PESSOAS.
Nomeia Coordenador de Gestão com Pessoas.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII, do Art.90, da Lei Orgânica Municipal
- LOM; considerando que a Chefe do Executivo compete decidir sobre as nomeações e exonerações dos titulares de cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações;
DECRETA:
Art.1º. Fica nomeado o Sr. PAULO APARECIDO COTA, para responder pelas
atribuições do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum, de “Coordenador
de Gestão com Pessoas”, Código “CGP”, previsto no Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11 de 01/08/2011e suas alterações, a partir de 01/02/2017.

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.303 NOMEIA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 6.303

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

Nomeia Secretário Municipal de Saúde.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII, do Art.90, da Lei Orgânica Municipal
- LOM; considerando que a Chefe do Executivo compete decidir sobre as nomeações e exonerações dos titulares de cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações;
DECRETA:
Art.1º. Fica nomeado o Sr. CID PINHEIRO DE OLIVEIRA, para responder pelas atribuições do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum, de “Secretário
Municipal de Saúde”, Código “SMS”, previsto no Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11 de 01/08/2011e suas alterações, a partir de 01/02/2017.
Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 31 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.305 NOMEIA COORDENADOR DE GESTÃO COM PESSOAS
Nomeia Coordenador de Gestão com Pessoas.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII, do Art.90, da Lei Orgânica Municipal
- LOM; considerando que a Chefe do Executivo compete decidir sobre as nomeações e exonerações dos titulares de cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações;
DECRETA:
Art.1º. Fica nomeado o Sr. PAULO APARECIDO COTA, para responder pelas
atribuições do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum, de “Coordenador
de Gestão com Pessoas”, Código “CGP”, previsto no Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11 de 01/08/2011e suas alterações, a partir de 01/02/2017.
Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 31 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.302 EXONERA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Exonera Secretário Municipal de Saúde.

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 31 de janeiro de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.307 ALTERA A FORMAÇÃO DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS
DECRETO Nº 6.307
Altera a formação da Junta de Recursos Fiscais e dá outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII e XVII do art.90, da Lei Orgânica Municipal (LOM);
considerando o disposto na Lei Municipal Complementar 01/2010 que instituiu
o novo Código Tributário Municipal, considerando que constitui competência
da Chefe do Poder Executivo Municipal a regulamentação da legislação municipal, no que couber; considerando o Ofício DF nº 010/2017 encaminhado pelo Diretor de Fazenda;
DECRETA:
Art.01. Ficam nomeados para compor a Junta Administrativa de Recursos
Fiscais, conforme indicação do Diretor de Fazenda:
Titulares:
I – Robson Soares de Souza, Advogado, Matrícula 3709, a exercer a função
de Presidente da Junta;
II – Túlio Marcos Fernandes Oliveira, Fiscal de Tributos, Matrícula 3661;
III – Vinícius Chinait de Almeida, Fiscal de Posturas, Matrícula 1090.
Suplentes, pela ordem:
I – Priscilla Simões Reis, Fiscal de Tributos, Matrícula 3660;
II – Marilaine Aparecida Ferreira, Fiscal de Tributos, Matrícula 3823;
III – Claudenir Martins Ribeiro, Auxiliar Administrativo, Matrícula 0133.
Art.19. Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente o artigo 17,
do Decreto nº. 6.286, de 19/01/2017, este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2017.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 31 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº. SAAE/SLO-018/2017.
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Banco Santander (Brasil) S.A.
Modalidade: Credenciamento nº. 001/2016
Objeto: prestação de serviços para recebimento de contas de água e esgoto e outros serviços devidos ao SAAE
Valor por guia recebida: R$ 0,94
Forma de pagamento: parcelada
Vigência: 12 meses a partir da assinatura.
Data da assinatura: 27/01/2017.
Henrique Ramon Poli de Almeida (Diretor Presidente)

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.305 DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO
PORTARIA Nº 2.305
Dispõe sobre concessão de licença sem remuneração e contém outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes do Art.90, incisos IX, XII, XIII, XVII, da Lei Orgânica Municipal - LOM;
considerando a solicitação de licença sem remuneração de servidor público
municipal, concursado, pelo período de 06 (seis) meses, através do protocolo
nº. 036/GRH de 25/01/2017, da Gerência de Recursos Humanos; considerando
o disposto no art.78, da Lei Complementar nº. 002/11e suas alterações; considerando as normas estabelecidas no Decreto nº. 4.236 de 01/08/2011;considerando que compete a Chefe do Poder Executivo a expedição de atos relativos à situação funcional dos servidores públicos;
RESOLVE:
Art.1º. Fica concedida licença sem remuneração, pelo período de 06 (seis)
meses, ao servidor público municipal, concursado, Sr. LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA, ocupante do cargo de “Servente Geral”, Símbolo “CE-I”, a partir de
01/02/2017.
Art.2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 27 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.301 DISPÕE SOBRE A CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO/MG, NOS TERMOS DO ARTIGO
101, DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 002/2011
DECRETO Nº 6.301
Dispõe sobre a cessão de servidor público da Prefeitura Municipal de São
Lourenço/MG, nos termos do Artigo 101, da Lei Complementar nº. 002/2011
de 01/08/2011, para atendimento ao Acordo de Cooperação Técnica nº.
DOS/050/2015, celebrado com o Instituto Nacional de Metereologia e dá outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII, do art.90, da Lei Orgânica Municipal
(LOM); considerando a celebração de Acordo de Cooperação Técnica nº.
DOS/050/2015, entre o Município de São Lourenço/MG e o Instituto Nacional
de Metereologia, que possibilita a cessão de servidor público para auxiliar na
prestação de serviços de extremo interesse público no referido Instituto; considerando os termos do Artigo 101, da Lei Complementar nº. 002/2011 de
01/8/2011 e suas alterações; considerando que cabe a Prefeita Municipal dispor sobre a organização e funcionamento da Administração Municipal;
DECRETA:
Art.1º. Fica o servidor público municipal, concursado, Sr. Antoani de Faria
Pinto, com o cargo de “Auxiliar Administrativo I”, cedido para a prestação de
serviços junto ao Instituto Nacional de Metereologia, com sede neste Município, em atendimento ao Acordo de Cooperação Técnica nº. DOS/0502015, celebrado entre o Município de São Lourenço/MG e o referido Instituto, a partir
de 01/02/2017
Art.2º. Fica estabelecido o pagamento de gratiﬁcação de função ao servidor
público municipal acima designado, nos termos do Artigo 101, da Lei Complementar nº. 002/2011 de 01/08/2011 e suas alterações.
Art.3º. Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente o Decreto
nº 6.045 de 09/08/2016, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 27 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.301 DISPÕE SOBRE A CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO/MG, NOS TERMOS DO ARTIGO
101, DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 002/2011
DECRETO Nº 6.301
Dispõe sobre a cessão de servidor público da Prefeitura Municipal de São
Lourenço/MG, nos termos do Artigo 101, da Lei Complementar nº. 002/2011
de 01/08/2011, para atendimento ao Acordo de Cooperação Técnica nº.
DOS/050/2015, celebrado com o Instituto Nacional de Metereologia e dá outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII, do art.90, da Lei Orgânica Municipal
(LOM); considerando a celebração de Acordo de Cooperação Técnica nº.
DOS/050/2015, entre o Município de São Lourenço/MG e o Instituto Nacional
de Metereologia, que possibilita a cessão de servidor público para auxiliar na
prestação de serviços de extremo interesse público no referido Instituto; considerando os termos do Artigo 101, da Lei Complementar nº. 002/2011 de
01/8/2011 e suas alterações; considerando que cabe a Prefeita Municipal dispor sobre a organização e funcionamento da Administração Municipal;
DECRETA:
Art.1º. Fica o servidor público municipal, concursado, Sr. Antoani de Faria
Pinto, com o cargo de “Auxiliar Administrativo I”, cedido para a prestação de
serviços junto ao Instituto Nacional de Metereologia, com sede neste Município, em atendimento ao Acordo de Cooperação Técnica nº. DOS/0502015, celebrado entre o Município de São Lourenço/MG e o referido Instituto, a partir
de 01/02/2017
Art.2º. Fica estabelecido o pagamento de gratiﬁcação de função ao servidor
público municipal acima designado, nos termos do Artigo 101, da Lei Complementar nº. 002/2011 de 01/08/2011 e suas alterações.
Art.3º. Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente o Decreto
nº 6.045 de 09/08/2016, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 27 de janeiro de 2017.
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
poderes outorgados ou delegar a gestores de outras pastas poderes especiais,
conforme necessidade a ser avaliada pela Administração.

Art.4º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.304 INSTITUI COMISSÃO TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0022/2017
PORTARIA Nº 2.304
Institui Comissão Técnica para acompanhamento do Processo Administrativo nº. 0022/2017 – Concorrência Pública nº. 001/2017 e contém outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII e XVII, do art.90, da Lei Orgânica do Município
(LOM), considerando a necessidade de instituir Comissão Técnica para acompanhamento do Processo Administrativo nº. 0022/2017 – Concorrência Pública nº. 001/2017, visando a delegação de permissão para exploração de serviço
de transporte remunerado individual de passageiros para vinte e seis veículos
de aluguel, Mototáxi, no Município de São Lourenço; considerando que a Prefeita compete sobre a organização e o funcionamento da Administração Municipal; considerando que a atual Administração busca atender aos princípios
de economicidade, competência e eﬁciência;
RESOLVE:
Art.1º. Fica instituída Comissão Técnica para acompanhamento do Processo Administrativo nº. 0022/2017 – Concorrência Pública nº. 001/2017, que versa sobre a delegação de permissão para exploração de serviço de transporte
remunerado individual de passageiros para vinte e seis veículos de aluguel,
Mototáxi, no Município de São Lourenço, composta pelos seguintes servidores
públicos do Município: a Srª. Cássia Carneiro Mângia, o Sr. Adalberto da Silva
Nogueira e o Sr. Alexandre Silva Chaves, sob a presidência do primeiro, até sua
homologação, adjudicação e assinatura dos contratos.
Art.2º. Cabe a Comissão acompanhar o andamento do referido Processo e
emitir relatório consubstanciado a respeito de possíveis divergências que tenham sido apontadas, instruindo quanto às medidas necessárias para sua correção.
Art.3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 27 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.304 EXONERA COORDENADOR DE GESTÃO COM PESSOAS.
DECRETO Nº 6.304
Exonera Coordenador de Gestão com Pessoas.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII, do Art.90, da Lei Orgânica Municipal
- LOM; considerando que a Chefe do Executivo compete decidir sobre as nomeações e exonerações dos titulares de cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações;
DECRETA:
Art.1º. Fica exonerado o Sr. THIAGO GRECA MAIA, das atribuições do cargo
de conﬁança, comissionado, ad nutum, de“Coordenador de Gestão com Pessoas”, Código “CGP”, previsto no Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11
de 01/08/2011e suas alterações, a partir 01/02/2017.
Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 31 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.316 DELEGA PODERES ESPECIAIS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DECRETO Nº 6.316
Delega poderes especiais ao Secretário Municipal de Saúde do Município
de São Lourenço e dá outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço/MG, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Artigo 90, da Lei Orgânica Municipal - LOM, e, considerando a necessidade de se distribuir competências no âmbito da própria estrutura administrativa do Município de São Lourenço, a ﬁm de tornar mais ágil e
eﬁciente a prestação dos serviços;considerando os princípios que regem a ﬁscalização contábil, orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial dos recursos
públicos;considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos
praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de deles prestar
contas; considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos
públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos; considerando, por
ﬁm, a possibilidade de delegação de poderes em caráter temporário ou permanente em face do princípio da limitação de responsabilidades;
DECRETA:
Art.1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde, bem como de seus Fundos Municipais, ao Secretário
Municipal de Saúde, ﬁcando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, homologar e adjudicar licitações, assinar balancetes, balanços, orçamentos e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder
diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União
e a prestar contas de convênios com o Estado ou União.
Parágrafo Único. Fica autorizado o Secretário Municipal de Saúde, na condição de ordenador de despesas, a movimentar as contas bancárias por meio
de cheques ou emissão de ordens bancárias eletrônicas em conjunto com o Tesoureiro do Município.
Art.2°. O Ordenador de Despesas exercerá as atividades sem prejuízo das
demais atribuições do seu cargo ou função.
Art.3º. Poderá a Chefe do Poder Executivo, mediante decreto, revogar os

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 01 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.316 DELEGA PODERES ESPECIAIS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DECRETO Nº 6.316
Delega poderes especiais ao Secretário Municipal de Saúde do Município
de São Lourenço e dá outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço/MG, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Artigo 90, da Lei Orgânica Municipal - LOM, e, considerando a necessidade de se distribuir competências no âmbito da própria estrutura administrativa do Município de São Lourenço, a ﬁm de tornar mais ágil e
eﬁciente a prestação dos serviços;considerando os princípios que regem a ﬁscalização contábil, orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial dos recursos
públicos;considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos
praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de deles prestar
contas; considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos
públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos; considerando, por
ﬁm, a possibilidade de delegação de poderes em caráter temporário ou permanente em face do princípio da limitação de responsabilidades;

A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII, do art.90, da Lei Orgânica Municipal
- LOM; considerando que a Chefe do Executivo compete decidir sobre as nomeações e exonerações dos titulares de cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações; considerando o ofício nº. 0057/2017 de 31/01/2017, da Secretaria
Municipal de Educação que solicita a exoneração dos cargos de Diretor e Vice-Diretor Escolar; considerando que compete a Chefe do Poder Executivo dispor
sobre a organização e funcionamento da Administração Municipal;
DECRETA:
Art.1º. Ficam exonerados os abaixo relacionados na tabela constantes deste artigo, conforme ordem de correlação estabelecida entre as colunas de nome, denominação do cargo e código do cargo, das atribuições dos cargos de
Diretor Escolar I, II e III e Vice-Diretor Escolar, previstos nos Anexos III e IV, da
Lei Complementar nº. 002/11 de 01/08/2011 e suas alterações, a partir desta
data:

DECRETA:
Art.1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde, bem como de seus Fundos Municipais, ao Secretário
Municipal de Saúde, ﬁcando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, homologar e adjudicar licitações, assinar balancetes, balanços, orçamentos e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder
diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União
e a prestar contas de convênios com o Estado ou União.
Parágrafo Único. Fica autorizado o Secretário Municipal de Saúde, na condição de ordenador de despesas, a movimentar as contas bancárias por meio
de cheques ou emissão de ordens bancárias eletrônicas em conjunto com o
Tesoureiro do Município.
Art.2°. O Ordenador de Despesas exercerá as atividades sem prejuízo das
demais atribuições do seu cargo ou função.
Art.3º. Poderá a Chefe do Poder Executivo, mediante decreto, revogar os
poderes outorgados ou delegar a gestores de outras pastas poderes especiais,
conforme necessidade a ser avaliada pela Administração.
Art.4º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 01 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 003/2017

Continua folha 02
DECRETO Nº 6.311
Folha 02

Processo 0029/2017 - Pregão Presencial 0003/2017 – Objeto Contratação
de empresa para prestação de serviços mecânicos corretivos com fornecimento de peças originais e acessórios e componentes originais do fabricante da
marca VOLARE para atender as necessidades dos ônibus usados no transporte
escolar da Secretaria Municipal de Educação de São Lourenço. Credenciamento: até as 13h do dia 16/02/2017 Sessão pública: 13h30min do dia 16/02/2017.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF.
Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781, ou no site www.saolourenco.
mg.gov.br –
ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA –
Pregoeiro Oﬁcial
e
LEANDRO CAETANO CORREIA –
Pregoeiro Substituto.
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PUBLICAÇÃO DE PORTARIA
PORTARIA N.º SAAE/SLO- 024/2017
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA ASSINAR CHEQUES E MOVIMENTAR CONTAS BANCÁRIAS DA AUTARQUIA.
O Diretor Presidente do SAAE de São Lourenço/MG, Sr. Henrique Ramon
Poli de Almeida, no uso de suas atribuições legais, outorgadas pelo Decreto
Municipal nº 6.236 de 02/01/2017,
RESOLVE:
I – Designar, para assinar cheques e movimentar as contas bancárias do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO LOURENÇO-MG, os seguintes
Servidores:
Henrique Ramon Poli de Almeida – Diretor Presidente;
José Salatiel Rezende – Diretor Administrativo e Financeiro;
Maria de Fátima Rangel – Agente Administrativo.
II – Os cheques e a movimentação de que trata o item I deverão ser assinados e movimentadas conjuntamente por pelo menos dois dos Servidores designados.
III - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entrará em vigor
a partir desta data.
São Lourenço - MG, 26 de Janeiro de 2016.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.311 DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE TITULARES DOS CARGOS DE DIRETOR ESCOLAR I, II E III E VICE-DIRETOR ESCOLAR CONSTANTES DOS
ANEXOS III E IV, DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 002/11 E SUAS ALTERAÇÕES
DECRETO Nº 6.311
Dispõe sobre a exoneração de titulares dos cargos de Diretor Escolar I, II e
III e Vice-Diretor Escolar constantes dos Anexos III e IV, da Lei Complementar
nº. 002/11 e suas alterações e contém outras providências.

Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 01 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.308 EXONERA GERENTE DE FROTA.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais, constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII, do art.90,
da Lei Orgânica Municipal - LOM; considerando que a Chefe do
Executivo compete decidir sobre as nomeações e exonerações
dos titulares de cargos públicos em consonância com o disposto na Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas alterações;
DECRETA:
Art.1º. Fica exonerada a Srª. ROSEANE APARECIDA DE CARVALHO FORASTEIRO, das atribuições do cargo de conﬁança,
comissionado, ad nutum, de “Gerente de Frota”, Código “GF”,
previsto no Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11 de
01/08/2011e suas alterações, a partir desta data.
Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 01 de fevereiro
de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
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2º SHOW BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL
SÃO LOURENÇO E DA APAE/SÃO LOURENÇO

No dia 22 de março de 2017,
haverá o 2º SHOW BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL SÃO
LOURENÇO E DA APAE/SÃO LOURENÇO, no Centro de Convenções do Hotel Guanabara.
Artistas conﬁrmados:
FERNANDO E SOROCABA
ZÉ NETO E CRISTIANO
EDSON E HUDSON
GIOVANI (da dupla com Gian)
PEDRO PAULO E ALEX
BANDA MALTA
EDU SANTA FÉ
HUGO E TIAGO

CARREIRO E CAPATAZ
SANDAMÍ (ex-vocalista da
banda Sambô)
JOHNY VIANNA
DAY E LARA
THIAGO CARVALHO
TONHO PRADO (o “caipira”
da TV Aparecida, que irá apresentar o Show)
TEIXEIRINHA (o melhor locutor de rodeios do Brasil)

- O evento é 100% BENEFICENTE.
- Os artistas participam de
forma TOTALMENTE VOLUNTÁ-

RIA (não cobram cachê).

APLICAÇÃO DA RENDA DO
SHOW
HOSPITAL: reforma completa do telhado do prédio da instituição
APAE: início da construção
da Clínica Esperança
OUTRAS INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS:
Casa dos Meninos
Casa Lar Mãe Social
Educandário Santa Cecília

Curso Superior em Tecnologia de Recursos
Humanos da Faculdade São Lourenço
O tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos atua no planejamento e gerenciamento dos
subsistemas de gestão de pessoas, tais como: recrutamento e seleção, cargos e salários, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, rotinas de pessoal, benefícios, gestão de carreiras e sistema de informação de recursos humanos. Este proﬁssional promove o
desenvolvimento de competências relacionadas ao comportamento nos níveis individual (motivação), de grupo (negociação, liderança, poder e conﬂitos) e organizacional (cultura, estrutura e tecnologias), catalisando os processos de elaboração de planejamento estratégico,
programas de qualidade de vida do trabalho e avaliação do clima organizacional. O Curso
prevê certiﬁcação a cada módulo concluído pelo aluno, com nomenclatura especíﬁca e diploma de graduação ao ﬁnal da conclusão de todos os módulos que compõem o curso.
O Curso de Gestão de Recursos Humanos da Faculdade de São Lourenço proporciona aos
alunos, o desenvolvimento de habilidades gerenciais como liderança, iniciativa, tomada de
decisão, planejamento, estratégias, empreendedorismo, criatividade, comunicação e relacionamento interpessoal.
De acordo com o Coordenador do Curso, estas habilidades somente poderão ser desenvolvidas, a partir de aulas dinâmicas e interativas, compartilhando vivências com proﬁssionais
atuantes na área de Gestão de Pessoas e visitas técnicas em empresas que desenvolvem políticas de RH e investem em pessoas.
Em consonância com a missão da Faculdade de São Lourenço, o curso segue em seu propósito formando cidadãos competentes e transmitindo valores éticos de disciplina, respeito,
liberdade e seriedade e, é por esta razão que o curso mantém seu conceito elevado perante
o MEC, sociedade e empresas públicas e privadas.
Professor Nei Domiciano da Silva - Coordenador do Curso de Gestão RH

VALOR/MESA: R$ 1.400,00
(04 lugares - buﬀet incluso, bebidas à parte)

VALOR/INGRESSO INDIVIDUAL: R$ 150,00 (buﬀet não incluso, bebidas à parte)

VENDAS E OUTRAS INFORMAÇÕES/HOSPITAL: (35) 988438220 (Oi / Whatsapp)
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