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Detentos de São Lourenço fazem limpeza
e manutenção do cemitério municipal
Em São Lourenço, 22 presos trabalham em parceria com a Prefeitura e executam serviços de mecânica dos carros oficiais, cuidam dos cães recolhidos nas ruas da cidade e fazem
a manutenção do cemitério.O detento Thales Alves Breviário, de 22 anos, é um dos presos responsáveis pela pintura e limpeza do cemitério. Ele ainda realiza serviços de coveiro.
“Estou neste trabalho somente há um mês. Nem sinto o dia passar. Faço de tudo um pouco”, contou.
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EDITORIAL Os efeitos da má política
jornalismo@portalalternativa.com.br

A aparente tendência da base governista na Câmara de dificultar a aprovação das reformas propostas pelo governo
Temer, como revelou o Estado
em reportagem publicada na
sexta-feira passada, é um dos
sintomas mais preocupantes
da má política praticada, em
particular, por quem tem a responsabilidade da representação popular. Deputados da bancada governista têm levado ao
Palácio do Planalto a avaliação
de que está cada vez mais difícil aprovar a reforma da Previdência, porque “as bases estão contra”. É fácil transferir
para o eleitor anônimo a culpa
pela rejeição de uma proposta
governamental que, por definição, o deputado da base aliada tem o dever político – e,
neste caso, também o dever
cívico – de viabilizar.
A legítima representação
popular implica não apenas o
representante eleito ter sensibilidade para conhecer os anseios de seus representados,
mas também capacidade e determinação para orientá-los
sobre o que ele, com a responsabilidade que o mandato parlamentar lhe impõe, entende
ser o melhor para si, para o
eleitor e para a comunidade,
ainda que isso exija a busca da
conciliação de eventuais interesses divergentes. Esse é o
papel da liderança responsável. Negligenciá-lo é praticar a
má política.
É fácil, também, atribuir ao
caráter “impopular” da agen-

da do governo a tendência dos
cidadãos de rejeitarem as reformas propostas. Quem alardeia a “impopularidade” dos
projetos governamentais é a
oposição, à qual só interessa
destruir ou paralisar todas as
iniciativas do governo, qualquer
que seja o preço que o País terá de pagar por essa irresponsabilidade. À base aliada cabe
refutar os argumentos de quem
tem interesse eleitoral no combate a reformas que, se é verdade que podem significar sacrifícios no presente, representam a garantia da manutenção
de benefícios que, sem as mudanças ora em discussão, estarão comprometidos no futuro. Basta o eleitor não estar intoxicado pelo populismo irresponsável para entender que
reformas como a da Previdência são essenciais à busca do
equilíbrio das finanças públicas,
ou seja, para que a União tenha condições de continuar pagando os benefícios previdenciários sem precisar interromper suas ações e seus planos
em áreas igualmente vitais, como saúde, educação, segurança e infraestrutura sob sua responsabilidade.
Decerto muitos aproveitam
a oportunidade para chantagear o governo, cobrando vantagens às vezes inconfessáveis
em troca de uma fidelidade que
deveria se basear em identidade programática e em compromisso com a governabilidade,
e não em distribuição de vantagens. Esse é o pior aspecto

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Jesus Eucarístico, a
nova Arca da Aliança

Na Arca da Aliança estavam
as tábuas da lei, a coisa mais
preciosa para o povo de Deus.
Por isso, o Senhor se fazia presente. Onde eles chegavam com
a Arca, os inimigos tremiam,
porque sabiam que Deus estava com o Seu povo e guerreava
em favor deles.
Hoje, nossa Arca da Aliança
é muito mais preciosa, porque
contém não apenas as tábuas
da lei, mas o próprio Deus, escondido atrás das aparências
do pão e do vinho. A verdadeira Arca da Aliança, hoje, para
nós, é a Eucaristia. É Jesus vivo
na hóstia consagrada.
A nossa batalha é espiritual
e os nossos inimigos tremem
diante de nós, porque estamos
revestidos do poder de Deus.
Se formos homens e mulheres
eucarísticos, derrubaremos todas as muralhas de nossa vida,
assim como foram derrubadas
as muralhas de Jericó.
A nossa fidelidade à Santa
Missa nos torna guerreiros que
servem ao general Jesus, e se
seguirmos os seus passos, nenhum inimigo nos derrotará. O

sacrifício de Jesus não é uma
repetição: é o mesmo sacrifício
que se renova e se atualiza para nós em cada Missa celebrada.
Em cada Celebração Eucarística, mais uma vez, Jesus está derramando seu sangue por
nós. Neste momento, toda muralha cai por terra e o poder do
inimigo é desfeito. As soluções
chegam e a vitória de Deus se
dá em qualquer situação. A minha palavra para os que me
procuram é:
“Volte-se para a Eucaristia.
Participe da Missa. Comungue
diariamente e Adore o Senhor
no Santíssimo Sacramento”.

Deputados da bancada governista têm levado ao Palácio do
Planalto a avaliação de que está cada vez mais difícil aprovar a
reforma da Previdência, porque “as bases estão contra”

da má política.
Durante muito tempo a capacidade de articulação política do presidente Michel Temer e a experiência no trato
com os deputados desenvolvida nos três mandatos que
exerceu como presidente da
Câmara foram colocadas como
garantias suficientes para manter uma base aliada unida em
torno dos projetos de reforma
que a crise econômica, política e social exige. A aprovação
com relativa folga de votos da
PEC do Teto dos Gastos, na votação em dois turnos tanto na
Câmara como no Senado, em
dezembro, parecia sinalizar
uma tramitação tranquila para as propostas do Planalto.
Mais recentemente, a derrota na Câmara de projetos como o do chamado Cartão Reforma e da PEC que permitia
às universidades públicas cobrar cursos como os de pós-graduação, somada à aprovação apertada do projeto que
regulamenta a terceirização,

tem levado os estrategistas do
governo a rever os termos da
negociação com os parlamentares reticentes da base. A reforma da Previdência impôs ao
governo um novo desafio, o de
negociar – mas sem recuar –
pontos de um projeto naturalmente de grande complexidade e que afeta muitos interesses. O que os cidadãos responsáveis esperam é que a capacidade de negociação e a habilidade política do presidente
da República levem a um projeto que, mantendo a essência
de sua versão original, alcance
a aprovação do Congresso.
O conjunto de episódios inoculados pela má política está
a exigir como antídoto uma ampla e profunda reforma política, especialmente focada na
organização e funcionamento
dos partidos. Se o atual Congresso não for capaz de aprovar tal reforma, será imperativo que o próximo, eleito pelo
voto consciente dos cidadãos
brasileiros, o faça. (Estadão)

VERA GANNAM

Maria Nossa Mãe

Semana Santa
Durante a Semana Santa é
oportuno, nos lembrarmos das
últimas palavras pronunciadas
por Jesus, na cruz, palavras que
são para nós um testamento de
confiança, de amor e de perdão.
-“Pai, perdoa-lhes, porque
não sabem o que fazem” (Lc
23,34). Cristo era inocente. Entretanto, foi condenado. A todos dirige uma palavra de perdão. Com seu exemplo, Jesus
nos ensina a perdoar.
-“Em verdade te digo, ainda
hoje estarás comigo no paraíso” (Lc 23,43). O bom ladrão
teve a felicidade de ouvir ainda
em vida aquelas palavras que
todos nós desejamos ouvir no
momento da nossa morte: ainda hoje estarás comigo no paraíso.
-“Mulher eis aí o teu filho”...
“Eis aí tua Mãe” (Jo 19,26). Com
estas palavras, Jesus nos entrega Maria Santíssima, no sentido
próprio da palavra, porque dela recebeu seu corpo, assim nós
somos filhos de Maria Santíssima num sentido espiritual, porque delas recebemos o Redentor que nos deu a vida espiritual e sobrenatural.

-“Meu Deus, meu Deus, por
que me abandonastes? ” (Mt
27,46). Deus Pai quis que seu
divino Filho, nascido como homem, sofresse tanto no corpo
como na alma, como se estivesse totalmente abandonado,
para salvar a humanidade do
pecado e restituí-la a Deus.
-“Tenho sede” (Jo, 19,30).
Nenhum sofrimento foi poupado a Jesus. Por tudo Ele passou
por amor a nós, pecadores.
-“Pai, em tuas mãos entrego
o meu espírito” (Lc 23,46). Quando chegou o momento em que
sua alma ia separar-se do corpo, o ponto culminante de sua
vida e de sua morte de Redentor, as palavras de Jesus nos
mostram como Ele fez sempre
a vontade do Pai. - Está tudo
consumado” (Jo 19,30). A morte de Cristo é vida para nós.
Podemos chegar ao céu, depois
da vida presente.Ao meditarmos nos sofrimentos de Jesus
por amor a nós, esforcemo-nos
em permanecer fiéis a Deus.
Aprendamos com Maria, a permanecer de pé, nos momentos
difíceis de nossa vida.
Fonte: Leituras da Doutrina
Cristã

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

A QUEIMA DO JUDAS
Era um sábado de aleluia,
mas não como qualquer outro...foi um dia que ficou na
história da minha vida! Tio
Toninho, como sempre alegre
e amigo, chamou as crianças
_nós!_ para descer até o quintal da casa da vovó. Qual não
foi nossa surpresa ao chegarmos lá e nos depararmos com
um boneco de pano amarrado na árvore enforcado por
uma corda, que logo em seguida seria queimado. Quem
era aquele homem? O que ele
representava? Judas Iscariotes, o traidor do Cristo.
Vovó Leleta, uma exímia
cristã e uma catequista nata,
contou-nos o que Judas havia
feito com Jesus e como ele
havia morrido. E suscitou em
nosso coração um sentimento de indignação com aquele
que entregou o Filho de Deus
à morte. Ela então, com toda
a pureza, deu início a um coro que nós reforçamos, acompanhados de muitas palmas
e cujo som pareço estar escutando novamente agora:
“Passou, passou, passou um
avião, e nele estava escrito
que o Judas é bobão.”!
Esse episódio do qual me
recordo com tanta saudade
e alegria, que marcou minha
infância, faz me pensar no
quanto temos nos esquecido
dos traidores de hoje em dia,
como se não mais existissem,

enquanto são tantos, próximos e distantes de nós! Quantos Judas existem por aí que
se utilizam de uma amizade,
de um cargo de confiança, de
uma porta aberta por alguém
de boa índole, da inocência
e credibilidade do outro, do
voto do povo, para entregar
aos bandidos, tesouros, riquezas, pessoas em troco de
algumas moedas que de nada servirão, pois seu destino
fatalmente será triste como
o de Judas. Quantos há por
aí que através de um beijo
falso, de uma palavra falsa,
de um carinho hipócrita, de
uma amizade infundada, armam emboscadas para o próximo, sem dó nem piedade?
Quantas vezes nós também
não traímos os que convivem
conosco?
Gostaria hoje de voltar
aquele cenário inocente e ver
ali enforcados todos os Judas
de nossos dias! Tenho certeza de que esse episódio aparentemente insignificante renova em nós a esperança de
que, apesar de parecerem ficar impunes, todos os que
agirem traiçoeiramente não
terão um destino diferente
do Judas, que, ao final, foi
queimado por nós naquele
quintal! Lembrando que, no
domingo de páscoa, um dia
depois, Jesus ressuscitou!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

MODA OUTONO INVERNO
2017 – algumas tendências

Prepare-se para ficar de
queixo caído com as tendências da moda outono inverno
2017, tem peças para todos
os gostos e estilos.
Mesmo quem não é tão ligado a moda sabe que o que
vemos nas lojas é o reflexo
das chamadas tendências..
O mais interessante é que
tem opções para todos os
gostos e estilos, desde quem
gosta de peças mais extravagantes por seus volumes e
aplicações, até para quem
prefere seguir uma linha sensual elegante.
Preparada para conhecer
essas tendências para arrasar?
1-Puffer Jackets: Talvez você tenha tido uma jaqueta
dessas quando era criança e
nunca imaginou que a veria
com status de fashion e tendência de moda. Esse tipo de
jaqueta é bastante usado por
quem faz esportes na neve,
e para chegar as ruas passou

por uma pequena transformação que tornou seu shape
mais sequinho. Os cortes e
acabamentos também receberam uma repaginada. O
melhor é que essas jaquetas
esquentam com muita eficiência.
2. Tom rosa pastel
3. Sobreposição de vestido e t-shirt: Uma das tendências da moda outono inverno
2017 mais vistos em desfiles
foi a sobreposição de t-shirt
podrinha e básica com vestido.
4. Oxford metalizado com
sola tratorada + vestido: A
dica fashionista é combinar
esse sapato tendência com
peças mais femininas, como
vestidos ajustados ao corpo.
5. Tendência militar: esqueça o caricato e já ultrapassado camuflado, agora a
tendência é seguir um visual
mais sintético e com referências mais conceituais.
6. Look comfy: Essa tendência vai fazer muitas mulheres sorrirem, pois é praticamente a liberdade para
usar peças que priorizem o
conforto. Claro que é legal
fazer combinações cool como
o uso de cores que tem contraste interessante como o
cinza e o vermelho e calçados mais estilosos.
Mas, lembre-se estar confortável é uma tendência e
você pode começar a seguir
desde já.
7. Moletom fashionista
8. Tricô: assim como o moletom, está vendo seu status
de básico ser elevado para
fashionista.
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Presos de São Lourenço e mais 44 municípios Faculdade Victor Hugo
fazem limpeza e manutenção urbana em MG fará viagem à Petrópolis
Em São Lourenço, 22 presos trabalham em parceria
com a Prefeitura e executam
serviços de mecânica dos carros oficiais, cuidam dos cães
recolhidos nas ruas da cidade
e fazem a manutenção do cemitério.
O detento Thales Alves Breviário, de 22 anos, é um dos
presos responsáveis pela pintura e limpeza do cemitério.
Ele ainda realiza serviços de
coveiro. “Estou neste trabalho somente há um mês. Nem
sinto o dia passar. Faço de tudo um pouco”, contou.
Flávio Júnior da Silva, de
35 anos, também atua no local. Foi condenado a 16 anos
e já cumpriu quatro anos e
cinco meses. “É a chance de
prestarmos um serviço à comunidade e, aos poucos, experimentarmos a liberdade”,
comentou.
Mais 500 presos e presas
do regime semiaberto estão

nas ruas de 45 municípios do
Estado. Quase todas as regiões estão representadas na
iniciativa: Sul, Zona da Mata,
Vale do Rio Doce, Mucuri, Triângulo, Norte, Noroeste, Oeste Metropolitana e Central.
Os detentos trabalham no
combate à dengue, limpeza
de lotes vagos e córregos, varrição de ruas e manutenção
de cemitérios. Essas atividades são realizadas por meio
de parcerias entre as Prefeituras e a Secretaria de Estado
de Administração Prisional
(Seap).
Os homens e mulheres saem de manhã e retornam no
fim da tarde. Nas ruas, vestem o uniforme das Prefeituras ou uma camiseta e calça
jeans. O uniforme vermelho
de detento fica na unidade
prisional, mas em todos os
municípios a população sabe
que há presos cuidando da
limpeza de avenidas e ruas.

Juiz de Fora, na Zona da
Mata, tem o maior número de
presos em uma parceria de
trabalho com o Sistema Prisional. O diretor operacional
do Departamento Municipal
de Limpeza Urbana (Demlurb),
Tiago Rocha dos Santos, diz
que os moradores apoiam as
atividades.
Os presos têm direito à remição de pena. Para cada três
dias de atividades, um a me-

nos na condenação. A remuneração é de ¾ do salário mínimo.
Eles devem estar no regime semiaberto e ser aprovados pela
Comissão Técnica de Classificação (CTC): grupo multidisciplinar
de profissionais da unidade prisional, das áreas de segurança,
jurídica, saúde e psicossocial.
Há casos especiais, autorizados pelo juiz da Comarca, de presos do regime fechado em atividades externas de trabalho.

Prefeitura realiza reunião prévia para apresentação
das Leis de Diretrizes Orçamentárias

A Prefeitura Municipal de São
Lourenço, através da Secretaria
de Planejamento apresentou uma
prévia das Leis de Diretrizes Orçamentárias do município. Foram
apresentadas as propostas de
todas as Secretarias Municipais

para a população presente, que
pode participar com perguntas
aos Secretários Municipais.
A reunião pública aconteceu
no plenário da Câmara Municipal e contou com a participação
de representantes da Secretaria

de Saúde (Cid Pinheiro), Secretaria de Desenvolvimento Social
(Fabíola Renó), Secretaria de Infraestrutura Urbana (Marcelo
Flori) e Secretaria de Planejamento (Leila Miranda).
A Lei de Diretrizes Orçamen-

tárias é o instrumento de
planejamento do governo,
que orienta a elaboração do
orçamento anual, estabelecendo prioridades na administração e orientando a elaboração de propostas.

A Faculdade Victor Hugo levará no dia 11 de maio (5ª f) um
grupo de alunos para conhecer a Cervejaria Itaipava, que é a
segunda cervejaria do Brasil e a única grande empresa com capital 100% nacional do setor.
O Grupo Petrópolis produz cervejas, bebidas alcóolicas e não
alcóolicas que primam pela qualidade e são identificadas com
o gosto do consumidor brasileiro.
Com 7 fábricas e inúmeros Centros de Distribuição, os alunos
conhecerão todo o processo da produção de uma cerveja produzida com malte e lúpulo selecionados, que utiliza somente
água cristalina.
Na parte da tarde a Faculdade Victor Hugo visitará o Museu
Imperial, conhecido como Palácio Imperial, museu histórico-temático, que é o antigo Palácio de Verão do Imperador Dom
Pedro II.
Ao calçar as famosas pantufas os alunos passearão pelos pisos originais de carrara, mármore belga e madeiras nobres, e
apreciarão relíquias como móveis, joias e documentos do 2º
Reinado (1840/1889). Conhecerão na sala de joias, o cetro (Bastão de apoio usado pelos reis) feito para a consagração de D.
Pedro I, com a coroa de brilhantes e pérolas de D. Pedro II ou
com a pena de ouro e rubis usada pela Princesa Isabel para assinar a abolição da escravatura.
Visitarão um dos mais importantes arquivos históricos do
Brasil, com mais de 200 mil documentos. Terão possibilidade de
entrar em uma Biblioteca especializada em história brasileira
dos séculos XVIII e XIX, que conta com mais de 50 volumes, e 8
mil obras raras. No pavilhão das Viaturas, que reúne meios de
transporte do século XIX, ficarão deslumbrados com as carruagens e locomotivas. Tudo isso visualizando um belo jardim que
valoriza ainda mais a construção do Palácio.
Coroando a viagem irão na Casa de Santos Dumont (Pai da
Aviação Brasileira), gênio da engenharia que revolucionou o
mundo. Sua casa foi batizada por Santos Dumont como “A Encantada”. Suas formas geométricas, com a escada íngreme de
degraus cortados em forma de raquete, os móveis projetados
como extensão da madeira utilizada nas paredes e o famoso
chuveiro feito com um balde perfurado, dividido ao meio para
água quente e fria, integram a casa que não tem cozinha e foi
feita em peça única com 3 andares e um terraço. Tal projeto que
inspira visitas de turistas do mundo todo serão apreciadas pelos alunos para compreenderem a importância da perpetuação
da memória deste inventor.

Coordenador de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável participa de
reunião do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde
OCoordenadordeMeioAmbiente e Desenvolvimento Sustentável de
SãoLourenço,ValterLúciodeOliveira,
participou da reunião do Comitê da
BaciaHidrográficadoRioVerde(CBH-Verde), que dará início aos trabalhos
em 2017.
A reunião aconteceu na última
quinta-feira (06/04) na Câmara Mu-

nicipal da cidade de São Sebastião do
Rio Verde. Dentre os propósitos do
encontro, estava a elaboração do regimentointernodoComitêesuasatividades para o ano vigente. Valter é
Conselheiro titular e explicou que o
CBH-Verdetemporfinalidadepromover a gestão dos recursos hídricos e
asaçõesdesuacompetência,propor-

DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

cionarodebatedasquestõesrelacionadas. Além disso, articular a integraçãodagestãodosSistemasEstaduais
e Nacional de Gerenciamento de RecursosHídricoseseusrespectivosinstrumentos,noâmbitodaBaciaHidrográfica do Rio Verde.
O Comitê é um órgão colegiado,
deliberativo, normativo e consultivo,
de Estado, instituído por Decreto pelo Governador, com atuação na área
territorial compreendida pela Bacia
HidrográficadoRioVerde.São31municípios participantes do CBH- Verde:
Aiuruoca,Alagoa,Baependi,Cambuquira, Campanha, Carmo da Cacho-

Falecimento

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

EXPEDIENTE

A cidade de São Lourenço
recebeu com pesar no último
dia 04, a noticia do falecimento de Serafim Framil Neto, o
"Framilzinho do Banco do Brasil", ocorrido na cidade do
Rio de Janeiro, onde se encontrava em tratamento de
saúde. Seu corpo foi transladado para São Lourenço, onde foi sepultado na manhã
do dia 06, no jazigo de seus
familiares.
Framil, foi funcionário do
Banco do Brasil até se aposentar. Participou do Coral
Santa Cecília da Paróquia de
São Lourenço, do Coral Bach
e ultimamente participava do
Coral Mauricio França Mendes.
Enviamos aos seu familiares, nossos sentidos pêsames,
em especial a seus irmãos:
Maria Aparecida, Gilda, Telma, Emilinha, Isa, Adriana e
Carlos.
Que Deus console a cada
um com sua misericórdia.
Paz a sua alma!!!

eira,CarmodeMinas,Caxambu,Conceição do Rio Verde, Cristina, Cruzília,
Dom Viçoso, Eloi Mendes, Itamonte,
Itanhandu, Jesuânia, Lambari, MonsenhorPaulo,OlímpioNoronha,Passa Quatro, Pedralva, Pouso Alto, São
Gonçalo do Sapucai, São Lourenço,
SãoSebastiãodoRioVerde,SãoTomé
das Letras, Soledade de Minas, Três
Corações, Três Pontas, Varginha, Virgínia,ondeselocalizamassub-bacias:
Alto Rio Verde, Rio Passa Quatro, Rio
Capivari, Ribeirão de Pouso Alto, Ribeirão Caeté, Ribeirão do Aterrado,
MédioRioVerde,RibeirãodoCarmo,
Rio Baependi, Baixo Rio Verde, Rio
Lambari, Rio São Bento, Rio do Peixe
Rio Palmela e Ribeirão da Espera.

Aniversário

Professor Jorge Gannan, comemorou no último dia 12, mais um aniversário.
Desejamos ao aniversariante nossos votos de saúde, paz e felicidades.Deus o abençoe!!!
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DOMINGO, 09 DE ABRIL DE 2017

Prefeitura Municipal de São Lourenço
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.346 INSERE NO ORÇAMENTO VIGENTE A NATUREZA DE
DESPESA QUE MENCIONA
DECRETO Nº 6.346
Insere no Orçamento vigente a natureza de despesa que menciona e dá outras providencias.
A Prefeita de São Lourenço, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizada pelo disposto na Lei Municipal nº. 3.260, de 08 de Dezembro de 2016;
DECRETA:
Art. 1º - Fica inserido no orçamento vigente, conforme discriminação abaixo, a seguinte natureza de despesa, abrindo-se para este fim Crédito Suplementar no valor total de R$ 36.958,95 (trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e
oito reais e noventa e cinco centavos) as seguintes dotações do Município de
São Lourenço:
Órgão 02 - Prefeitura Municipal De São Lourenço
Unidade 08 - Fundo Municipal de Assistência Social
Sub-Unidade 00 - Fundo Municipal De Assistência Social
2.08.00.08.244.0042.2.0145 - 3.3.90.36.00 Manutenção Do ACESSUAS Trabalho - - - - - - R$ 4.311,30
Total da Sub-Unidade 00 - - - - - - - R$ 4.311,30
Sub-Unidade 01 - Serviço De Proteção Social Básica
2.08.01.08.244.0021.2.0103 - 3.3.90.30.00 Manutenção E Operacionalização Do CRAS/PAIF - - - - - - - - - - - - - - - - -- -R$ 10.000,00
2.08.01.08.244.0021.2.0093 - 3.3.90.39.00 Manutenção Do Projeto CRER-SER - - - - - - - - - R$ 1.147,65
2.08.01.08.244.0021.2.0103 - 3.3.90.39.00 Manutenção E Operacionalização Do CRAS/PAIF - - - - - - - - - - - - - -- - -- -R$ 5.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - R$ 16.147,65
Sub-Unidade 02 - Proteção Social Especial
2.08.02.08.244.0027.2.0107 - 3.3.90.36.00 Manutenção E Operacionalização Do CREAS/PAEFI - - - - - - - - - - - - - - - R$ 16.500,00
Total da Sub-Unidade 02 - - - - - - R$ 16.500,00
Total da Unidade 8 - - - - - - - - - - R$ 36.958,95
Total Geral - - - - - - - - - - - - - - - R$ 36.958,95
Art. 2º - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizado como
fonte de recurso: SUPERÁVIT FINANCEIRO na forma do parágrafo 1, inciso I a
IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, 15 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
ELIANA RODRIGUES
Tesoureira
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
RESOLUÇÃO 001/2017 APROVA O TERMO DE ACEITE DO PROGRAMA
CRIANÇA FELIZ , DO GOVERNO FEDERAL
RESOLUÇÃO 001/2017
Aprova o Termo de Aceite do Programa Criança Feliz , do Governo Federal
O Conselho Municipal de Assistência Social de São Lourenço- MG- CMAS,
no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 2.019, de 20
de dezembro de 1995 e suas posteriores alterações, conforme reunião plenária
extraordinária do CMAS, realizada no dia 08 de fevereiro de 2017;
CONSIDERANDO: O Decreto Federal nº 8.869, de 5 de Outubro de 2016
que instituiu o Programa Criança Feliz;
CONSIDERANDO:O Caráter inter-setorial, com a finalidade de promover o
desenvolvimento integração das crianças na primeira infância, considerando
sua família e seu contexto de vida, em consonância com a lei nº 13.257, de 8
de março de 2016.
RESOLVE:
ART.1º Aprovar o termo de aceite DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ;
ART. 2º Após publicação pelo Governo Federal das orientações técnica e
metodológica do Programa será novamente apreciado pelo CMAS .
ART 3º Quando da assinatura do Termo de convênio deverá ser submetido
a apreciação do CMAS.
ART.4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço, 08 de fevereiro de 2017.
ELANE MEDEIROS DO ESPÍRITO SANTO
Presidente do CMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.318 INSTITUI COMISSÃO TÉCNICA PARA
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0022/2017 –
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2017
PORTARIA Nº 2.318
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. Adriel Miller Theodoro, 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. Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente a Portaria
nº 2.304 de 27/01/2017, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 17 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO - PROCESSO 0047/2017 DISPENSA 010/2017

Extrato de Ratificação - A Prefeita, no uso de suas atribuições, ratifica o
processo nº 0047/2017, Dispensa 010, artigo 24 inciso XVII da Lei 8666.93 e
alterações, licitante vencedora do processo licitatório Autogerais Distribuidora
de Veículos Ltda Ltda com valor R$197,25 (cento e noventa e sete reais e vinte
e cinco centavos), cujo objeto é Revisão de 10.000 Kms para veículo Chevrolet
Spin 1.8 LTZ ano 2016/2017 Flex Placa PYT-5318 utilizado para transporte de
pacientes da Secretaria de Municipal de Saúde encaminhados para tratamento
em outros municípios., atendendo solicitação da Diretoria de Serviços Urbanos.
São Lourenço, 10 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.316 DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SEM
REMUNERAÇÃO
PORTARIA Nº 2.316
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 06 (seis) meses, através do protocolo
nº. 070/GRH de 09/02/2017, da Gerência de Recursos Humanos; considerando
o disposto no art.78, da Lei Complementar nº. 002/11 e 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, a servidora pública municipal, concursada, Srª. JULIANA FRANCO DA
ROSA, ocupante do cargo de “Cirurgião Dentista”, Símbolo “CE-XII”, a partir de
20/02/2017.
Art.2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 17 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO - PROCESSO 0048/2017 DISPENSA 011/2017
Extrato de Ratificação - A Prefeita, no uso de suas atribuições, ratifica o
processo ratifica o processo nº 0048/2017, Dispensa 011, 24 inciso II da Lei
8666.93 e alterações, cujo objeto Aquisição de vidro em caráter de urgência no
valor de R$90,00 para atender a Prefeitura Municipal de São Lourenço. Atendendo solicitação da Diretora de Administração, São Lourenço 10 de fevereiro
de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA.
Prefeita Municipal.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.349 DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO
COMUM, A TÍTULO PRECÁRIO E SOBRE AS NORMAS PARA REALIZAÇÃO DO
“#VEM CURTIR NA RUA – CARNAVAL 2017”
DECRETO Nº 6.349
Dispõe sobre a permissão de uso de bem público comum, a título precário
e sobre as normas para realização do “#Vem Curtir na Rua – Carnaval 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 Municipal (LOM);
considerando que o Carnaval constitui uma Festa que retrata a cultura Nacional; considerando a necessidade de garantir a ordem e a segurança dos foliões
e expectadores durante os dias de Carnaval; considerando os termos dos Editais voltados à realização de procedimentos licitatórios implementados pelo
Poder Executivo Municipal para a realização do “#Vem Curtir na Rua – Carnaval
2017”;
DECRETA:
CAPÍTULO I
DOS ESPAÇOS UTILIZADOS E DOS HORÁRIOS
Art.1º. Ficam delimitados os seguintes pontos para realização do “#Vem
Curtir na Rua – Carnaval 2017”, no Município de São Lourenço:
I – Parte central da cidade, compreendida pelos seguintes logradouros públicos: Praça João Lage, Calçadão Rui Garcia Machado, Calçadão Silvério Sanches Neto e Avenida Comendador Costa, no trecho compreendido entre as ruas Dr. Melo Viana e Av. Dr. Getúlio Vargas, com término dos bailes, desfiles e
demais festividades às 04h00min, não sendo admitido qualquer outra manifestação ou produção de ruído após o horário estabelecido, estando terminantemente proibida a prática de comércio ambulante.
II – No Parque Municipal Ilha Antônio Dutra, no dia 24/02/2017 (sexta-feira), com início das atividades carnavalescas às 23h00min e término às 04h00min
do dia 25/02/2017 (sábado), não sendo admitido qualquer outra manifestação
ou produção de ruído após o horário estabelecido, estando terminantemente
proibida a prática de comércio ambulante dentro de suas limítrofes, bem como
na Rua Professor Henrique José de Souza, no trecho compreendido entre a en-

trada de acesso do Parque Municipal Ilha Antônio Dutra até a Praça do Rotary.
CAPÍTULO II
DAS PERMISSÕES
Art.2º. Fica concedido a título precário, à Empresa Maurício Augusto da
Fonseca, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.932.194/0001-05, com sede à Avenida
Dom Pedro II, 1.554, São Lourenço/MG, neste ato representada pelo Sr. Maurício Augusto Flauzino da Fonseca, inscrito no CPF nº. 003.914.716-94, portador do RG nº. MG-9.067.942 – SSP/MG, a permissão para utilização do bem
público de uso comum do povo de São Lourenço, compreendendo trecho da
área da Praça João Lage ,conforme delimitação estabelecida pela Secretaria
Municipal de Turismo, Esportes e Cultura, durante o período de 16/02/2017 à
16/03/2017.
Art.3º. O permissionário citado no artigo 2º deste Decreto, utilizará o trecho da área do Parque João Lage, delimitado pela Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Cultura, para atendimento aos termos do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços – Pessoa Jurídica nº. 2017.02-022, celebrado
com base no Processo nº. 019/2017 – Modalidade: Pregão Presencial, Nº. Modalidade: 1.
DECRETO Nº 6.349
Art.4º. Fica concedido a título precário, à Empresa Estefani Rangel, inscrita
no CNPJ sob o nº. 11.569.488/0001-99, com sede à Rua Gastão Ferreira, 110,
Bairro Vila Pascoal, em São Lourenço/MG, neste ato representada pelo Sr. Estefani Rangel, inscrito no CPF nº. 046.913.486-03, portador do RG nº. MG11.370.437- SSP/MG, a permissão para utilização do bem público de uso comum
do povo de São Lourenço, compreendendo o trecho da área do estacionamento do Parque das Águas de São Lourenço, conforme delimitação estabelecida
pela Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Cultura, durante o período de
16/02/2017 a 16/03/2017.
Art.5º. O permissionário citado no artigo 4º deste Decreto, utilizará o trecho da área do Estacionamento do Parque das Águas de São Lourenço, delimitado pela Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Cultura, para atendimento aos termos do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços - Pessoa
Jurídica nº. 2017.02-023, firmado com base no Processo nº. 0023/2017 – Modalidade: Pregão Presencial, Nº. Modalidade: 2.
Art.6º. Cada permissionário citado neste Decreto arcará com todas as despesas decorrentes da respectiva permissão, de acordo com o estabelecido no
edital de licitação e do contrato firmado entre as partes.
Art.7º. Os permissionários responderão por todos os atos praticados por
eles, seus representantes ou prepostos, nos termos da Lei Civil e Penal e deverão entregar os bens públicos utilizados, após o encerramento do evento, nas
condições que os encontraram, observadas todas as peculiaridades do contrato celebrado com a Prefeitura Municipal de São Lourenço.
Art.8º. Os permissionários deverão apresentar a Diretoria de Fiscalização e
Regulação Urbana, a guia de pagamento dos valores devidos ao ECAD, caso haja a exibição de obras fonográficas, os alvarás expedidos pela Polícia Militar e
Corpo de Bombeiros, até o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas antecedidos da realização do Evento, apurada a necessidade dos Órgãos Fiscalizadores e o recolhimento, antecipado, dos valores relativos ao “Preço Público” e
“ISSQN” aos cofres públicos, conforme disposto nos Decretos nº. 4.900/13 e
5.376/2014.
CAPÍTULO III
DAS NORMAS PARA REALIZAÇÃO
Art.9º. Fica terminantemente proibida a comercialização de bebidas em recipientes de vidro, exceto no interior dos estabelecimentos comerciais localizados no Calçadão Rui Garcia Machado, cujos proprietários deverão adotar as
medidas necessárias para total segurança dos usuários de seus serviços, sendo
vedada a utilização de vasilhames de vidro por parte de foliões, artistas que
farão apresentações, integrantes de blocos carnavalescos e de escolas de samba nas áreas constantes nos incisos I e II, do art. 1º, deste Decreto, devendo
ser dada ampla divulgação pela imprensa local e comunicado aos proprietários
dos estabelecimentos comerciais instalados nas áreas centrais da cidade delimitadas para a realização do evento e adjacências, bem como aos vencedores
dos Processos Licitatórios.
Art.10. É expressamente proibida qualquer tipo de execução sonora por
veículos de particulares, bem como por carros de som de propriedade de Empresas legalmente constituídas para tal fim, e ainda, a instalação de caixas de
som, senão por parte do Poder Executivo Municipal ou dos permissionários
autorizados, nas áreas citadas nos incisos I e II, do art. 1º, deste Decreto.
DECRETO Nº 6.349
Art.11. O Poder Executivo Municipal divulgará na imprensa local e estabelecimentos comerciais, através de sua Coordenadoria de Comunicação Social
e demais Secretarias e/ou Órgãos envolvidos, dicas de segurança e ações de
autoproteção e demais serviços disponibilizados durante a realização do “#Vem
Curtir na Rua – Carnaval 2017”, visando assegurar a integridade de todos os
participantes.
Art.12. O Poder Executivo Municipal procederá com solicitação oficial à Empresa de Transporte Coletivo, para que esta disponibilize ônibus para o final das
festividades, de modo a conduzir todos os foliões aos seus bairros de origem.
Art.13. É expressamente proibida às bandas responsáveis pelas festividades
de carnaval, a execução de músicas que incitem à violência e ou o desrespeito
às autoridades, bem como as que façam apologia às drogas.
Art.14. O Poder Executivo Municipal procederá com solicitação ao Comando da Polícia Rodoviária Federal, para fiscalização das rodovias de acesso ao
Município nos dias do evento, em especial ao final das festividades, inclusive
com utilização de “bafômetro”.
Art.15. Fica expressamente proibido o embarque e desembarque de passageiros e o estacionamento de ônibus, microônibus e vans de fretamento eventual para o período de Carnaval 2017, registrados no Município para tal finalidade, bem como àqueles oriundos de outros municípios, nas seguintes áreas:
I – na Av. Dom Pedro II, no trecho compreendido entre a Rua Olavo Gomes
Pinto e Av. Getúlio Vargas, neste sentido;
II – na Av. Getúlio Vargas, no trecho compreendido entre as Av. Dom Pedro
II e Av. Comendador Costa, neste sentido;
III – na Av. Comendador Costa, no trecho compreendido entre a Av. Getúlio
Vargas e a Dr. Olavo Gomes Pinto, neste sentido;
IV – na Rua Dr. Olavo Gomes Pinto, no trecho entre a Av. Comendador Costa e a Av. Dom Pedro II, neste sentido.
Art.16. Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 20 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO - INEXIGIBILIDADE 0039/2017 PROCESSO 009/2017

LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO - PROCESSO 0050/2017 DISPENSA 012/2017
Extrato de Ratificação - A Prefeita, no uso de suas atribuições, ratifica o
processo nº 0050/2017, Dispensa 0012, 24 inciso II da Lei 8666.93 e alterações,
a licitante vencedora do processo licitatório Mirian de Almeida Mota Silva - ME
com valor R$3.925,00 (três mil novecentos e vinte e cinco reais), cujo objeto é
Aquisição de envelopamento de três (03) carros e cinco (motocicletas) para
atender a solicitação da Gerência de Trânsito e Transporte visto que os veículos
deverão seguir a padronização conforme resolução nacional, atendendo solicitação da Gerência de Trânsito e Transporte.
São Lourenço, 17 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.348 PROÍBE O ACESSO E A PERMANÊNCIA DE FOLIÕES SOBRE OS TRIOS ELÉTRICOS DURANTE O CARNAVAL/2017.
DECRETO Nº 6.348
Proíbe o acesso e a permanência de foliões sobre os Trios Elétricos durante
o Carnaval/2017.
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 as recomendações emitidas pela Empresa CEMIG, contendo as
especificações técnicas da rede de distribuição de energia elétrica instalada no
percurso onde ocorrerá o desfile de blocos carnavalescos durante o “#Vem Curtir na Rua – Carnaval 2017”; considerando as informações contidas nas recomendações supramencionadas, enfatizando que os trios elétricos devem manter distância de segurança de dois metros da rede de distribuição de energia
elétrica; considerando que cabe ao Poder Executivo Municipal exigir o cumprimento das normas técnicas, promovendo as adequações dos eventos realizados no Município, visando garantir a segurança da população;
DECRETA:
Art.1º. Fica terminantemente proibido o acesso e a permanência de foliões
sobre trios elétricos durante o desfile de blocos carnavalescos que compõem
a programação do “#Vem Curtir na Rua – Carnaval 2017”, ficando restrito o
acesso apenas à equipe técnica, em função do risco de acidentes devido a proximidade da rede de energia elétrica.
Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 20 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.317 DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SEM
REMUNERAÇÃO
PORTARIA Nº 2.317
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 pelo período de 03 (três) anos, através do protocolo nº. 083/GRH de
13/02/2017, da Gerência de Recursos Humanos; considerando o disposto no
art.78, da Lei Complementar nº. 002/11 e 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 03 (três)
anos, ao servidor público municipal, Sr. LUIZ ANTÔNIO RABELO DA SILVA, ocupante do cargo de “Supervisor de Setor”, a partir de 20/02/2017.
Art.2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 17 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO
Processo 0051/2017 - Pregão Eletrônico 0020/2017 – Objeto: Contratação
de empresa para prestação de serviços de Dosimetria, atendendo a solicitação
da Secretaria de Saúde do Município de São Lourenço - MG. Sessão pública:
14h30min do dia 06/03/2017. Credenciamento: até as 12h do dia 06/03/2017.
Apresentação das propostas: até as 13h do dia 06/03/2017. Início dos lances:
às 14h30min até as 15h do dia 06/03/2017. 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
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO - PROCESSO 0043/2017 DISPENSA 09/2017
Extrato de Ratificação - A Prefeita, no uso de suas atribuições, ratifica o
processo nº 0043/2017, Dispensa 0009, 24 inciso II da Lei 8666.93 e alterações,
a licitante vencedora do processo licitatório Roseli da Silva Rocha dos Santos
ME com valor R$300,00 (trezentos reais), cujo objeto é Aquisição de 03 (três)
placas para emplacamento das motocicletas Honda XRE 300 cc modelo e ano
2016, atendendo a solicitação da Gerência de Trânsito e Transporte, atendendo solicitação da Gerência de Trânsito e Transporte.
São Lourenço, 17 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal.

Extrato de Ratificação - A Prefeita, no uso de suas atribuições, ratifica o
processo nº 0039/2017, Inexigibilidade 009, artigo 25 caput da Lei 8666.93 e
alterações, cujo objeto Contratação de assessoria jurídica técnica com notória
especialização para assessorar o Município em questões de maior complexidade na área do Direito Público.
São Lourenço, 09 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA.
Prefeita Municipal.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.347 DISCIPLINA O TRÂNSITO E O ESTACIONAMENTO DE
VEÍCULOS EM VIAS PÚBLICAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO
DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL

poderá o infrator ser responsabilizado pelo dano causado por sua conduta, sem
prejuízo das penalidades legalmente impostas em razão da indevida utilização
do espaço público.
Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 21 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

DECRETO Nº 6.347
Disciplina o trânsito e o estacionamento de veículos em vias públicas da área
central do Município durante o período de Carnaval 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, c.c. o inciso VIII, do art.22, todos
da Lei Orgânica Municipal (LOM);considerando a realização de reuniões para o
planejamento do “#Vem Curtir na Rua- Carnaval 2017”, envolvendo os Órgãos
de Segurança Pública e outros seguimentos da sociedade local; considerando
que o evento contará com o desfile de blocos carnavalescos pelas vias centrais
do Município; considerando que cabe ao Poder Executivo Municipal estabelecer normas para a organização do festejo popular de maneira ordeira, zelando
pela segurança dos foliões e buscando inclusive, resguardar a integridade dos
bens pertencentes à terceiros durante a passagens dos blocos;
DECRETA:
Art.1º. Fica terminantemente proibido no dia 24/02/2017 (sexta-feira), a
partir das 18h00min, o estacionamento de veículos dos dois lados, em função
do percurso traçado para o desfile dos blocos carnavalescos, nas seguintes vias
públicas:
I – na Rua Dr. Olavo Gomes Pinto, no trecho compreendido entre a Av. Comendador Costa e a Av. D. Pedro II;
II - na Av. D. Pedro II, no trecho compreendido entre a Rua Dr. Olavo Gomes
Pinto e a Av. Dr. Getúlio Vargas;
III - na Av. Dr. Getúlio Vargas, no trecho compreendido entre a Av. D. Pedro
II e a Av. Comendador Costa;
IV – na Av. Comendador Costa, no trecho compreendido entre a Av. Dr. Getúlio Vargas e a Rua Dr. Olavo Gomes Pinto.
Art.2º. Fica estabelecida a interdição total do trânsito de veículos, a partir
das 22h00min do dia 24/02/2017 até as 04h00min do dia 25/02/2017, na Rua
Professor Henrique José de Souza (via de acesso ao Parque Municipal Ilha Antônio Dutra), ficando igualmente estabelecida a interdição total, nesta mesma
data, a partir das 23h30min, das vias públicas mencionadas neste Decreto, que
compõem o trajeto a ser percorrido pelos foliões, devido ao planejamento traçado para desfile dos blocos carnavalescos.
Art.3.º Fica vedado o estacionamento de veículos do lado direito da Av. D.
Pedro II, no trecho compreendido a partir do “Teleférico” até a Av. Dr. Getúlio
Vargas, no período de 25/02/2017 (sábado) à 28/02/2017 (terça-feira), das
18h00min às 23h00min.
Art.4º. O desrespeito às normas estabelecidas nos Artigos 1º e 3º deste Decreto, será considerado infração de trânsito, ficando o infrator sujeito à aplicação das sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB e ao guinchamento do veículo.
DECRETO Nº 6.347
Art.4º. A sinalização das vias públicas que serão utilizadas para desvio do
trânsito de veículos durante os desfiles dos blocos carnavalescos será realizada
pela Gerência de Trânsito e Transporte Público, através de seu efetivo, que atuará junto aos condutores para orientação dos mesmos.
Art.5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 20 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.353 DISPÕE SOBRE INSTALAÇÃO DE GRADIS NO CALÇADÃO
RUI GARCIA MACHADO NO CARNAVAL 2017
DECRETO Nº 6.353
Dispõe sobre instalação de gradis no Calçadão Rui Garcia Machado no Carnaval 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 Municipal (LOM);
considerando o ofício S/N 2017 da 276ª Cia da PM em 21 de fevereiro de 2017,
onde resta evidenciado pelo Comandante da Policia Militar de São Lourenço o
risco evidente da utilização desregrada do local nos dias de realização do evento “carnaval”, entendendo que qualquer obstáculo que possa reduzir a circulação normal do Público no calçadão é contra indicada;considerando o ofício
nº049/2017 –SSCIP – São Lourenço/MG, Corpo de Bombeiros de Minas Gerais,
onde restam relatados os riscos diante de evacuação do local, demonstrando
ser imprescindível o gerenciamento e o controle do Público, destacando que o
estreitamento das áreas pode comprometer o tempo de dispersão do público
e acarretar prejuízos no tempo de resposta de atendimento das equipes de Segurança Publica e socorro; considerando o Laudo Técnico do Arquiteto e Urbanista Sr. Francisco José de Britto Cunha, a respeito da ocupação do local, onde
resta pormenorizado o espaço mínimo necessário ao trânsito dos pedestres
nos dias da realização do evento, qual seja, 03 (três) metros de cada lado, utilizando como base a banca de jornais, do calçadão livre de obstáculos e obstruções, bem como registra a necessidade da fiscalização ativa de Posturas,
para manutenção deste espaço por todo período do evento, conforme art. 108,
da Lei Complementar nº. 14/2015; considerando que compete a Chefe do Poder Executivo Municipal dispor sobre a regulação do bom uso do espaço Público;
DECRETA:
Art.1º. Fica determinado o espaço mínimo necessário para o trânsito de
pedestres de 03 (três) metros de cada lado, utilizando como base a banca de
jornais, localizada no Calçadão Rui Garcia Machado, com a instalação de gradis
de segurança visando a manutenção do espaço que deverá permanecer desobstruído de mesas, cadeiras, banners, cavaletes e afins, durante a realização
do evento “#Vem Curtir na Rua – Carnaval 2017”.
Parágrafo Único. No caso de obstrução do espaço indicado neste artigo,

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.349 - ERRATA
Onde se lê:
Art.1º. Ficam delimitados os seguintes pontos para realização do “#Vem
Curtir na Rua – Carnaval 2017”, no Município de São Lourenço:
I – Parte central da cidade, compreendida pelos seguintes logradouros públicos: Praça João Lage, Calçadão Rui Garcia Machado, Calçadão Silvério Sanches Neto e Avenida Comendador Costa, no trecho compreendido entre as ruas Dr. Melo Viana e Av. Dr. Getúlio Vargas, com término dos bailes, desfiles e
demais festividades às 04h00min, não sendo admitido qualquer outra manifestação ou produção de ruído após o horário estabelecido, estando terminantemente proibida a prática de comércio ambulante.
II – No Parque Municipal Ilha Antônio Dutra, no dia 24/02/2017 (sexta-feira),
com início das atividades carnavalescas às 23h00min e término às 04h00min
do dia 25/02/2017 (sábado), não sendo admitido qualquer outra manifestação
ou produção de ruído após o horário estabelecido, estando terminantemente
proibida a prática de comércio ambulante dentro de suas limítrofes, bem como na Rua Professor Henrique José de Souza, no trecho compreendido entre
a entrada de acesso do Parque Municipal Ilha Antônio Dutra até a Praça do Rotary.
Art.8º. Os permissionários deverão apresentar a Diretoria de Fiscalização e
Regulação Urbana, a guia de pagamento dos valores devidos ao ECAD, caso haja a exibição de obras fonográficas, os alvarás expedidos pela Polícia Militar e
Corpo de Bombeiros, até o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas antecedidos da realização do Evento, apurada a necessidade dos Órgãos Fiscalizadores e o recolhimento, antecipado, dos valores relativos ao “Preço Público” e
“ISSQN” aos cofres públicos, conforme disposto nos Decretos nº. 4.900/13 e
5.376/2014.
Leia - se:
Art.1º. Ficam delimitados os seguintes pontos para realização do “#Vem
Curtir na Rua – Carnaval 2017”, no Município de São Lourenço:
I – Parte central da cidade, compreendida pelos seguintes logradouros públicos: Praça João Lage, Calçadão Rui Garcia Machado, Calçadão Silvério Sanches Neto e Avenida Comendador Costa, no trecho compreendido entre as ruas Dr. Cel. Ferraz e Av. Dr. Getúlio Vargas, com término dos bailes, desfiles e
demais festividades às 04h00min, não sendo admitido qualquer outra manifestação ou produção de ruído após o horário estabelecido, estando terminantemente proibida a prática de comércio ambulante de alimentos, bebidas e similares.
II – No Parque Municipal Ilha Antônio Dutra, no dia 24/02/2017 (sexta-feira),
com início das atividades carnavalescas às 23h00min e término às 04h00min
do dia 25/02/2017 (sábado), não sendo admitido qualquer outra manifestação
ou produção de ruído após o horário estabelecido, dentro de suas limítrofes,
bem como na Rua Professor Henrique José de Souza, no trecho compreendido
entre a entrada de acesso do Parque Municipal Ilha Antônio Dutra até a Praça
do Rotary.
Art.8º. Os permissionários deverão apresentar a Diretoria de Fiscalização e
Regulação Urbana, a guia de pagamento dos valores devidos ao ECAD, caso haja a exibição de obras fonográficas, os alvarás expedidos pela Polícia Militar e
Corpo de Bombeiros, até o prazo máximo de 12 (doze) horas antecedidos da
realização do Evento, apurada a necessidade dos Órgãos Fiscalizadores e o recolhimento, antecipado, dos valores relativos ao “Preço Público” e “ISSQN” aos
cofres públicos, conforme disposto nos Decretos nº. 4.900/13 e 5.376/2014.
Dispõe sobre a permissão de uso de bem público comum, a título precário
e sobre as normas para realização do “#Vem Curtir na Rua – Carnaval 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 Municipal (LOM);
considerando que o Carnaval constitui uma Festa que retrata a cultura Nacional; considerando a necessidade de garantir a ordem e a segurança dos foliões
e expectadores durante os dias de Carnaval; considerando os termos dos Editais voltados à realização de procedimentos licitatórios implementados pelo
Poder Executivo Municipal para a realização do “#Vem Curtir na Rua – Carnaval
2017”;
DECRETA:
CAPÍTULO I
DOS ESPAÇOS UTILIZADOS E DOS HORÁRIOS
Art.1º. Ficam delimitados os seguintes pontos para realização do “#Vem
Curtir na Rua – Carnaval 2017”, no Município de São Lourenço:
I – Parte central da cidade, compreendida pelos seguintes logradouros públicos: Praça João Lage, Calçadão Rui Garcia Machado, Calçadão Silvério Sanches Neto e Avenida Comendador Costa, no trecho compreendido entre as ruas Dr. Cel. Ferraz e Av. Dr. Getúlio Vargas, com término dos bailes, desfiles e
demais festividades às 04h00min, não sendo admitido qualquer outra manifestação ou produção de ruído após o horário estabelecido, estando terminantemente proibida a prática de comércio ambulante de alimentos, bebidas e similares.
II – No Parque Municipal Ilha Antônio Dutra, no dia 24/02/2017 (sexta-feira),
com início das atividades carnavalescas às 23h00min e término às 04h00min
do dia 25/02/2017 (sábado), não sendo admitido qualquer outra manifestação
ou produção de ruído após o horário estabelecido, dentro de suas limítrofes,
bem como na Rua Professor Henrique José de Souza, no trecho compreendido
entre a entrada de acesso do Parque Municipal Ilha Antônio Dutra até a Praça
do Rotary.
CAPÍTULO II
DAS PERMISSÕES
Art.2º. Fica concedido a título precário, à Empresa Maurício Augusto da
Fonseca, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.932.194/0001-05, com sede à Avenida
Dom Pedro II, 1.554, São Lourenço/MG, neste ato representada pelo Sr. Maurício Augusto Flauzino da Fonseca, inscrito no CPF nº. 003.914.716-94, portador do RG nº. MG-9.067.942 – SSP/MG, a permissão para utilização do bem
público de uso comum do povo de São Lourenço, compreendendo trecho da
área da Praça João Lage ,conforme delimitação estabelecida pela Secretaria
Municipal de Turismo, Esportes e Cultura, durante o período de 16/02/2017 à
16/03/2017.
Art.3º. O permissionário citado no artigo 2º deste Decreto, utilizará o trecho da área do Parque João Lage, delimitado pela Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Cultura, para atendimento aos termos do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços – Pessoa Jurídica nº. 2017.02-022, celebrado
com base no Processo nº. 019/2017 – Modalidade: Pregão Presencial, Nº. Modalidade: 1.
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
Delega poderes especiais ao Secretário Municipal de Saúde do Município
de São Lourenço e dá outras providências.

DECRETO Nº 6.349
Art.4º. Fica concedido a título precário, à Empresa Estefani Rangel, inscrita
no CNPJ sob o nº. 11.569.488/0001-99, com sede à Rua Gastão Ferreira, 110,
Bairro Vila Pascoal, em São Lourenço/MG, neste ato representada pelo Sr. Estefani Rangel, inscrito no CPF nº. 046.913.486-03, portador do RG nº. MG11.370.437- SSP/MG, a permissão para utilização do bem público de uso comum
do povo de São Lourenço, compreendendo o trecho da área do estacionamento do Parque das Águas de São Lourenço, conforme delimitação estabelecida
pela Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Cultura, durante o período de
16/02/2017 a 16/03/2017.

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.5º. O permissionário citado no artigo 4º deste Decreto, utilizará o trecho da área do Estacionamento do Parque das Águas de São Lourenço, delimitado pela Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Cultura, para atendimento aos termos do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços - Pessoa
Jurídica nº. 2017.02-023, firmado com base no Processo nº. 0023/2017 – Modalidade: Pregão Presencial, Nº. Modalidade: 2.

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, 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.

Art.6º. Cada permissionário citado neste Decreto arcará com todas as despesas decorrentes da respectiva permissão, de acordo com o estabelecido no
edital de licitação e do contrato firmado entre as partes.

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.7º. Os permissionários responderão por todos os atos praticados por
eles, seus representantes ou prepostos, nos termos da Lei Civil e Penal e deverão entregar os bens públicos utilizados, após o encerramento do evento, nas
condições que os encontraram, observadas todas as peculiaridades do contrato celebrado com a Prefeitura Municipal de São Lourenço.
Art.8º. Os permissionários deverão apresentar a Diretoria de Fiscalização e
Regulação Urbana, a guia de pagamento dos valores devidos ao ECAD, caso haja a exibição de obras fonográficas, os alvarás expedidos pela Polícia Militar e
Corpo de Bombeiros, até o prazo máximo de 12 (doze) horas antecedidos da
realização do Evento, apurada a necessidade dos Órgãos Fiscalizadores e o recolhimento, antecipado, dos valores relativos ao “Preço Público” e “ISSQN” aos
cofres públicos, conforme disposto nos Decretos nº. 4.900/13 e 5.376/2014.
CAPÍTULO III
DAS NORMAS PARA REALIZAÇÃO
Art.9º. Fica terminantemente proibida a comercialização de bebidas em recipientes de vidro, exceto no interior dos estabelecimentos comerciais localizados no Calçadão Rui Garcia Machado, cujos proprietários deverão adotar as
medidas necessárias para total segurança dos usuários de seus serviços, sendo
vedada a utilização de vasilhames de vidro por parte de foliões, artistas que
farão apresentações, integrantes de blocos carnavalescos e de escolas de samba nas áreas constantes nos incisos I e II, do art. 1º, deste Decreto, devendo
ser dada ampla divulgação pela imprensa local e comunicado aos proprietários
dos estabelecimentos comerciais instalados nas áreas centrais da cidade delimitadas para a realização do evento e adjacências, bem como aos vencedores
dos Processos Licitatórios.
Art.10. É expressamente proibida qualquer tipo de execução sonora por
veículos de particulares, bem como por carros de som de propriedade de Empresas legalmente constituídas para tal fim, e ainda, a instalação de caixas de
som, senão por parte do Poder Executivo Municipal ou dos permissionários
autorizados, nas áreas citadas nos incisos I e II, do art. 1º, deste Decreto.
DECRETO Nº 6.349
Art.11. O Poder Executivo Municipal divulgará na imprensa local e estabelecimentos comerciais, através de sua Coordenadoria de Comunicação Social
e demais Secretarias e/ou Órgãos envolvidos, dicas de segurança e ações de
autoproteção e demais serviços disponibilizados durante a realização do “#Vem
Curtir na Rua – Carnaval 2017”, visando assegurar a integridade de todos os
participantes.
Art.12. O Poder Executivo Municipal procederá com solicitação oficial à Empresa de Transporte Coletivo, para que esta disponibilize ônibus para o final das
festividades, de modo a conduzir todos os foliões aos seus bairros de origem.
Art.13. É expressamente proibida às bandas responsáveis pelas festividades
de carnaval, a execução de músicas que incitem à violência e ou o desrespeito
às autoridades, bem como as que façam apologia às drogas.
Art.14. O Poder Executivo Municipal procederá com solicitação ao Comando da Polícia Rodoviária Federal, para fiscalização das rodovias de acesso ao
Município nos dias do evento, em especial ao final das festividades, inclusive
com utilização de “bafômetro”.
Art.15. Fica expressamente proibido o embarque e desembarque de passageiros e o estacionamento de ônibus, microônibus e vans de fretamento eventual para o período de Carnaval 2017, registrados no Município para tal finalidade, bem como àqueles oriundos de outros municípios, nas seguintes áreas:
I – na Av. Dom Pedro II, no trecho compreendido entre a Rua Olavo Gomes
Pinto e Av. Getúlio Vargas, neste sentido;
II – na Av. Getúlio Vargas, no trecho compreendido entre as Av. Dom Pedro
II e Av. Comendador Costa, neste sentido;
III – na Av. Comendador Costa, no trecho compreendido entre a Av. Getúlio
Vargas e a Dr. Olavo Gomes Pinto, neste sentido;
IV – na Rua Dr. Olavo Gomes Pinto, no trecho entre a Av. Comendador Costa e a Av. Dom Pedro II, neste sentido.
Art.16. Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 20 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 - ERRATA
Onde se-lê:
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.
Leia-se:
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, 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.
DECRETO Nº 6.316

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SÍNTESE DA APRECIAÇÃO DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELOS
CANDIDATOS DO CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 01/2016 PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO – MG PROVAS REALIZADAS EM 11/12/2016

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.316 - ERRATA
Onde se-le:
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.
Leia-se:
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, 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.
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, 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 - INEXIGIBILIDADE 0046/2017 PROCESSO 011/2017
Extrato de Ratificação - A Prefeita, no uso de suas atribuições, ratifica o processo nº 0046/2017, Inexigibilidade 011, artigo 25 caput da Lei 8666.93 e alterações, cujo objeto Contratação de Assessoria Jurídica Técnica com notória especialização para assessorar o Município em questões de maior complexidade
na área administrativa, contábil e financeira na Prefeitura Municipal de São
Lourenço.
São Lourenço, 16 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA.
Prefeita Municipal.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.324 - ERRATA
Onde se-lê:
Art.1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, bem como de seus Fundos Municipais, ao Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana, ficando autorizado 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.
Leia se:
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, 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.
DECRETO Nº 6.324
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, 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.
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, nomeadamente o Decreto
6.316, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 02 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 008/2016
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica as empresas Nutri Light Suplementos Nutricionais e Dietas Especiais
Ltda - ME - CNPJ: 18.202.450/0001-22 R$ 19.816,00 (dezenove mil oitocentos
e dezesseis reais) e Maria da Aparecida Faria Soares - EPP – CNPJ: 11.050.585/000170 R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), licitantes vencedores do processo licitatório nº 0014/2017, Pregão Eletronico nº 0008/2017. São Lourenço, 10
de fevereiro de 2017. Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima – Prefeito Municipal.
Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0014/2017, Pregão Eletrônico nº 0008/2017, que tem como objeto Registro de Preço para futura e eventual aquisição de suplemento alimentar para pacientes encaminhados a Secretaria de Saúde. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa
- ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP.
São Lourenço, 10 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeito Municipal.
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Mais de 600 ovos de Páscoa são arrecadados
em campanha no Sul de Minas

Há quatro anos, voluntários se unem em projeto para divertir crianças em Poços de Caldas.

Um projeto tem arrecadado
ovos de Páscoa para distribuir
em escolas e creches de Poços
de Caldas . No quarto ano de
campanha, voluntários já reuniram mais de 600 delícias de
chocolate e em alguns lugares
a festa já começou.
O projeto de doação de ovos
de Páscoa começou em 2014
com estudante Thainá Nascimento e era feito de casa em
casa, com foco em famílias ca-

rentes. Com o passar do tempo, a ajuda só foi aumentando.
Neste ano, são 30 voluntários
e pelo menos 50 doadores. Segundo Thainá, famílias carentes continuam recebendo presentes, mas a proposta foi ampliada agora para escolas e creches.
140 crianças fizeram a festa
em uma das creches de Poços.
Música, bate-papo e brincadeiras tornaram o dia delas bem

diferente. Cada abraço vale um
ovo. Afinal, para além de qualquer doce, Páscoa tem um simbolismo religioso de um gesto
de amor e fraternidade. "Vou
dividir com as minhas irmãs",
afirma Doralice Ribeiro, de 8
anos.
"Ver o sorriso no rosto das
crianças é muito gratificante
pra gente", garante Giovana
Barros Costa, uma das voluntárias. (G1 Sul de Minas)

Faculdade São Lourenço recepciona alunos
calouros
O início do semestre letivo na Faculdade de São Lourenço proporcionou aos alunos
ingressantes dos mais diversos cursos um momento de integração com a comunidade
acadêmica.
No dia 20 de fevereiro os calouros foram recepcionados pela direção, coordenação,
professores e funcionários da faculdade. Neste evento, os alunos novatos obtiveram
orientações relevantes à sua vida acadêmica como: sistemas de avaliação e utilização do
Portal Universitário e site, informações de como proceder em relação aos serviços da
secretaria e tesouraria. Foi apresentado ainda, o SAD (Serviço de Apoio aos Discentes) com
o suporte de uma psicóloga e a CPA (Comissão Permanente de Avaliação) órgão responsável pela avaliação interna na instituição, e conheceram ainda os principais projetos da
faculdade.
Após os esclarecimentos da diretora Professora Vanessa Tavares Vale os alunos foram
contemplados com a peça “Educação Financeira” apresentada pelos alunos do 7º período
de Ciências Contábeis, e na sequência o Professor Rodolfo Ribeiro proferiu uma palestra
com o tema sustentabilidade “Homem e Ambiente: um complexo histórico de relacionamento”.
Este evento permite facilitar o acesso ao conhecimento do regimento interno, bem
como integrá-los com a direção, coordenadores, professores, funcionários e serviços de
suporte (cantina, xerox, etc).
Para o coordenador da CPA, professor Nei Domiciano da Silva, “este tipo de evento
promove a interface entre a instituição e os alunos contribuindo para que os processos de
ensino e aprendizagem ocorram mais facilmente”.
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