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Especialista em Direito Tributário fala sobre cobrança
abusiva do ICMS na conta de luz; conheça seus direitos

As companhias de energia elétrica vêm cobrando o imposto de ICMS de forma errada nas contas de luz do Brasil todo, há muito tempo, inclusive. Isso lhe dá o direito de ajuizar uma ação
judicial e receber todo o valor pago indevidamente além de diminuir a sua conta de luz em até 30% (trinta por cento).Advogados especialistas em Direito Tributário têm obtido vitórias em vários tribunais para derrubar a cobrança de ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD). Entre eles, está a Dra. Cristiane de Oliveira Marques Gonzaga, do escritório Cristiane Oliveira Advocacia. A advogada explica que a ação não é de defesa do consumidor, mas tributária, com o objetivo de ressarcir os contribuintes.
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EDITORIAL Erro grave na hora errada
jornalismo@portalalternativa.com.br

O imbróglio jurídico envolvendo a nomeação de Moreira Franco como ministro da
Secretaria-Geral da Presidência – até ontem, eram duas
liminares suspendendo o ato
presidencial – é apenas parte
do problema, e nem é a principal. A ascensão do amigo a
um cargo com foro privilegiado foi um erro não trivial de
Michel Temer, voltando a expor de forma acintosa as graves fragilidades do primeiro
escalão do governo.
Ocioso dizer que o governo não precisava passar por
isso justamente neste momento. O País começava a manifestar uns primeiros sinais de
melhora, depois de meses de
ansiosa expectativa por estancar a crise econômica. O
governo de Michel Temer ganhava contornos de estabilidade até então inédita – afinal não faz muito ainda havia
vozes a sustentar que Temer
não chegaria a 2018. O Executivo havia colocado seus
candidatos prediletos nas presidências da Câmara e do Senado, preparando terreno para as reformas. Pois bem, justamente nesse contexto de
virada de jogo, Temer, certamente entusiasmado com as
vitórias recém-conquistadas,
nomeou como ministro o então secretário do Programa
de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco, personagem frequente em documentos da Operação Lava Jato.
Isso não significa dizer que
as liminares suspendendo a
nomeação de Moreira Franco
foram corretas. Evidentemente os juízes da 14.ª Vara Federal em Brasília e da 6.ª Vara Federal no Rio de Janeiro
não têm competência para
sustar um ato do presidente
da República. Caberia ao Supremo Tribunal Federal, se
fosse o caso, analisar a legalidade da nomeação. Seria in-

governável o país em que qualquer juiz federal de primeira
instância pudesse suspender
a nomeação de um ministro
de Estado.
Ganha então contornos de
ironia quando a juíza da 6.ª
Vara Federal do Rio, logo após
o Tribunal Regional Federal
da 1.ª Região ter cassado a
primeira liminar, concede outra, dizendo: “Não se afigura
coerente que suas promessas
ao assumir o mais alto posto
da República sejam traídas
exatamente por quem as lançou no rol de esperanças dos
brasileiros, que hoje encontram-se indignados e perplexos ao ver o seu presidente
adotar a mesma postura da
ex-presidente impedida e que
pretendia, também, blindar o
ex-presidente Lula. Ao mestre
com carinho”. O presidente
Temer poderia ter-se poupado – e aos brasileiros que confiam em seu governo – desse
reproche.
A nomeação de Moreira
Franco é um erro de governo.
Em primeiro lugar, o ato afronta a opinião pública, alienando ainda mais parte considerável da população que, com
acerto, julga o governo não
apenas pelas lentes da eficiência, mas também pelas da
moralidade. É evidente que a
população não deseja tolerância com a corrupção. E, com
razão, sente-se indignada com
esse tipo de nomeação, que
transmite uma mensagem
afrontosa a todos os que enfrentam as dificuldades cotidianas sem fazer a mínima
concessão à honra. Afinal, é
o presidente dizendo que não
encontrou nenhum cidadão
sem o passivo que pesa sobre
o ex-governador que estivesse em condições de assumir
o cargo.
Além de ignorar a opinião
pública, a nomeação de Moreira Franco desestabiliza o
governo. A estabilidade – es-

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Somos convocados para a
guerra santa do Senhor
O Senhor dos exércitos nos
convoca para guerra santa.
Deus diz claramente: nós,
que fomos alcançados pela graça do derramamento do Espírito Santo de Deus, o qual vem
acontecendo na Igreja Católica,
desde 1967, somos também
convocados para uma “guerra
santa”, e já fomos enviados para a frente de batalha. Aproximem-se, subam todos os homens de guerra!
O Senhor nos dá um nome:
“Somos homens de guerra”. Em
hebraico, esse termo é “guibor”.
Somos guerreiros, somos da tropa de elite do Senhor, convoca-

dos e adestrados pelo Espírito
Santo que recebemos. Somos
impulsionados para a frente de
batalha como os �valentes
guerreiros� do Senhor dos Exércitos.
Somos convocados para a
guerra santa! Lembrando que
as nossas lutas não são contra
homens de carne e sangue, mas
contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Vamos combater, com as armas espirituais
que o Senhor nos deu, a Palavra
de Deus, a Eucaristia, o Santo
Rosário, a conﬁssão, o jejum e
tantos outros meios de estar
com Ele no nosso dia a dia.

A nomeação de Moreira Franco afronta a opinião pública

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

Direcione seu olhar

“Quando estiver em diﬁculdade e pensar em desistir, lembre-se dos obstáculos que já superou. Olhe para trás.
Se tropeçar e cair, levante, não ﬁque prostrado, esqueça o
passado. Olhe para frente.
Ao sentir-se orgulhoso por alguma realização pessoal, sonde
suas motivações. Olhe para dentro de si.
Antes que o egoísmo o domine, enquanto seu coração é sensível, socorra aos que o cercam. Olhe para os lados.
Na escala rumo às posições, no afã de concretizar seus sonhos, observe se não está pisando em alguém. Olhe para baixo.
Em todos os momentos da vida, seja qual for a sua atividade,
busque a aprovação de Deus. Olhe para cima!”

se bem tão necessário ao País, do qual o presidente é o
primeiro garantidor – não depende só dele. Seus auxiliares
diretos podem pôr a perder
esse bem tão precioso. E é de
justiça reconhecer que, na matéria, Moreira Franco não tem
o pior currículo. Há outros, no
círculo de colaboradores próximos de Temer, com maior
potencial de dano. E, se o presidente acha que a fórmula
para se proteger é a divulgação das delações, urge abandonar essa doce ilusão. O volume é tal que impede qualquer sonho de instantaneidade. Quando começarem os
vazamentos, começarão longas semanas, talvez meses, de
doloroso sofrimento.
A realidade sempre restringe a liberdade de atuação,

também a um presidente.
Fazer política, no sentido nobre da palavra, é ter um diagnóstico claro do que é possível a cada momento. Muitas vezes as melhores decisões para o País estão bem
distantes de ideais de companheirismo e amizade, que
são os sentimentos que parecem unir o sr. Michel Temer a algumas pessoas que
o cercam. Na Presidência,
ele tem obrigações maiores
que as da camaradagem, do
convívio de longos anos. Seu
dever, agora, é com cada um
– e com todos – dos brasileiros que governa. Não pode mais manter seu destino
ligado a pessoas que, no mínimo, têm muito a esclarecer à Justiça e à sociedade.
(Estadão)

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Dicas Imperdíveis Para os olhos

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Quem é ela?

Sozinha não é nada, como as outras criaturas, mas
por obra de Deus é a mais
perfeita semelhança do ser
Divino em uma criatura puramente humana. Ela deriva, portanto, do Pai, através do Filho e do Espírito
Santo, enquanto Criador,
que do nada, à imagem de
si mesmo, à imagem da
Santíssima Trindade, chama os seres ﬁnitos à existência, por amor às próprias semelhanças ﬁnitas
que eles reproduzem.
Os seres dotados de livre arbítrio e de razão conhecem e reconhecem a
sua proveniência e sabem
ter recebido de Deus tudo
quilo que são, que podem
e que possuem em todo
instante.
Eles retribuem com o
amor, seja por aquilo que
receberam, seja pelo fato
que Ele, como perfeição
inﬁnita, é digno de um amor
inﬁnito. Por consequência,
enquanto seres limitados,
que não são capazes de
render-lhe um amor inﬁnito, ao menos superam
os limites e os esforços deste amor. A Imaculada nunca teve uma mácula de pecado, o que quer dizer que
o seu amor sempre foi total, sem nenhum defeito.
Amou a Deus com todo o
seu ser e o amor a uniu a
Deus de maneira tão perfeita desde o primeiro instante de vida, que no dia

da anunciação o anjo pôde
dirigir-se a Ela dizendo:
“Cheia de graça, o Senhor
está com você” (Lc 1,28).
Ela é, portanto, criatura
de Deus, propriedade de
Deus, semelhança de Deus,
imagem de Deus, ﬁlha de
Deus, da maneira mais perfeita possível par um ser
meramente humano.
Ela é instrumento de Deus.
Com plena consciência deixa-se voluntariamente conduzir por Deus, conforma-se com a sua vontade, deseja apenas aquilo que Ele
quer, opera segundo a sua
vontade e isso da maneira
mais perfeita possível, sem
o mínimo defeito, sem nunca desviar a própria vontade da vontade dele.
“É um instrumento de
Deus” no perfeito uso das
faculdades e dos privilégios a Ela concedidos, para cumprir sempre e em
tudo, unicamente e exclusivamente a vontade de
Deus, por amor a Deus uno
e trino. Este amor a Deus
alcança vértices tais que
produz frutos divinos de
amor.
A sua união de amor
com Deus chega a ponto
dela se tornar mãe de Deus.
O Pai lhe conﬁa o próprio
Filho, o Filho descende de
seu ventre, enquanto o
Espírito Santo forma, a
partir do corpo dela, o corpo santíssimo de Jesus.
(São Maximiliano Kolbe)

1- Para aumentar olhos pequenos: nas pálpebras, passe
sombras claras e lápis no lado
externo dos cílios superiores e
inferiores. Isso dá uma impressão de serem maiores.
2- Para diminuir os olhos
grandes: aplique sombras e lápis em tons mais escuros na
parte interna dos cílios superiores e inferiores.
3- Outro truque para quem
tem olhos pequenos ou simplesmente quer aumentar o
tamanho dos olhos: aplique lápis bege dentro da linha d’água,
depois contorne os olhos por
fora com lápis escuro e esfume
as bordas com uma sombra um
pouco mais clara que o lápis.
4- O côncavo nada mais é
do que o contorno da pálpebra, a parte onde ﬁca o ossinho
em volta dos olhos. Todo mundo tem e é superimportante
saber onde ﬁca o seu. Para encontrar o seu côncavo é só colocar o dedo para sentir a parte que afunda do olho. Isso faz
toda a diferença na hora de
executar alguns truques de maquiagem.
5- Se você quer aumentar o
tamanho dos olhos, o truque
é marcar o côncavo levemente
acima do lugar onde ele real-

mente é. Usando uma sombra
marrom clara, você pode criar
o efeito dos olhos maiores. Mas
o ideal é aplicar a sombra marrom não em cima do côncavo,
mas levemente acima dele. É
só marcar a parte onde o “buraquinho” começa e aplicar
sombra acima daquela região,
esfumando em direção às sobrancelhas (mas sem chegar
até elas).
6- Outro truque que faz toda a diferença: quando o delineador é muito grosso, você
acaba desperdiçando espaço
da pálpebra, e diminuindo o tamanho dos olhos. Então, se a
ideia é aumentar o tamanho dos
olhos, o traço do delineador deve ser bem ﬁninho.
7- O rímel também faz muita
diferença na hora de deixar os
olhos maiores: invista nos de efeito alongadores e capriche na aplicação da raiz até as pontinhas.
Nos cílios de baixo, aplique também em todo o comprimento
(com a escovinha com menos
produto para não empelotar).
8- Exibir cílios longos e volumosos exige paciência. Aplique
uma camada de máscara, espere secar, aplique outra e continue… Faça isso até chegar ao resultado esperado.
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Redução de até 30% de ICMS sobre as contas de energia elétrica e
devolução dos valores pagos indevidamente nos últimos 5 anos
As companhias de energia
elétrica vem cobrando o imposto de ICMS de forma errada nas
contas de luz do Brasil todo, há
muito tempo, inclusive. Isso lhe
dá o direito de ajuizar uma ação
judicial e receber todo o valor
pago indevidamente além de
diminuir a sua conta de luz em
até 30% (trinta por cento).
Advogados especialistas em
Direito Tributário têm obtido vitórias em vários tribunais para
derrubar a cobrança de ICMS
sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e
de Distribuição (TUSD). Entre
eles, está a Dra. Cristiane de Oliveira Marques Gonzaga, do escritório Cristiane Oliveira Advocacia. A advogada explica que a
ação não é de defesa do consumidor, mas tributária, com o objetivo de ressarcir os contribuintes:
-Os processos são baseados
na determinação legal de que o
ICMS só pode incidir sobre o que
de fato é consumido, sendo que
há inúmeras decisões judiciais
favoráveis aos contribuintes do
imposto nos tribunais e esse entendimento foi conﬁrmado, inclusive, pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ).
Importante falar que não se
trata da isenção ou da restituição do valor total do ICMS sobre
a energia elétrica, mas somente
de algumas parcelas, tendo em
vista que a isenção total vem
sendo discutida há muito tempo, alegando que a energia não
é mercadoria e que por isso não
caberia a incidência do imposto,
mas o assunto já está resolvido
e o pedido da ação não é este.
Primeiro é necessário entender o que é o ICMS:
É o imposto de circulação de
mercadorias e serviços cobrado

pelos estados sendo que é legal
o referido imposto ser cobrado
sobre a energia porque ela é sim
uma mercadoria. O que está errado é a cobrança do ICMS sobre
outras parcelas que vem na conta de luz além da energia em si.
Está sendo cobrado o imposto
sobre as tarifas e tarifa não é
mercadoria.
Explicando melhor:
Hoje a conta de luz em qualquer lugar do Brasil é formada
por 5 parcelas:
-ENERGIA
-TARIFA DE TRANSMISSÃO
-TARIFA DE DISTRIBUIÇÃO
-ENCARGOS
-IMPOSTOS
O CERTO é calcular o ICMS
apenas sobre a energia, mas o
que está acontecendo é que o
cálculo está sendo feito sobre a
energia, a tarifa de transmissão,
distribuição e encargos
A distribuição de energia é dividida entre transmissão e distribuição, que no fundo é o “transporte” da energia, sendo que a
transmissão acontece quando a
energia sai da geradora de energia e vai até as distribuidoras de
energia, que em Minas Gerais é
a Cemig, mas pode ser a Copel,
Eletropaulo, Light, Celesc, enﬁm
existem várias no Brasil. Já a distribuição acontece quando a
energia sai da distribuidora de
energia e vai para a casa das pessoas ou para as empresas.
E existem duas tarifas que são
aplicadas sobre a transmissão e
distribuição que são a TUST (tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão) e a TUSD
(tarifa de uso dos sistemas elétricos de distribuição). Essas tarifas em si são devidas, o que é
indevido e que vem acontecendo é a cobrança do ICMS sobre
a tarifa.
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Ou seja, no ﬁm das contas nós
brasileiros, estamos pagando imposto sobre a infra-estrutura das
companhias de energia elétrica,
pagamos imposto sobre o poste,
o ﬁo, o cabo, enﬁm sobre todos
os materiais utilizados para “transportar” a energia da distribuidora para sua casa ou para a sua
empresa, o que não é certo.
COMO PROCEDER
Para que isso pare de acontecer, para que as contas sejam
calculadas de forma correta e
que o seu dinheiro seja devolvido referente aos últimos 5 (cinco) anos, é necessário ajuizar
uma ação judicial, sendo que todas as pessoas físicas e jurídicas
que pagam energia elétrica, qualquer pessoa mesmo pode ajuizar essa ação. Inclusive, o Estado
de MG é onde se aplicam as tarifas mais caras do país e também uma das maiores alíquotas
de ICMS do Brasil, então consequentemente nós mineiros temos mais dinheiro para receber
porque pagamos mais. Lembrando que essas alíquotas variam
de estado para estado e de acordo com o percentual de energia
que a pessoa efetivamente consome, ou seja se consumir mais
energia vai pagar mais imposto,
é proporcional. No entanto, independente do lugar em que esteja ninguém pagou pouco e vale a pena se informar.
Somente o Judiciário pode
corrigir o ocorrido e vale constar
que a inércia do povo é o que
faz prosperar uma sociedade que
cultua a ilegalidade e a injustiça!
É nosso direito pagar impostos
justos!
ADVOGADO
Quem desejar ingressar com
uma ação deve procurar um advogado, pois, nesse caso, não é
possível entrar na Justiça por

conta própria.
JUSTIÇA
Como as ações são interpostas contra o Governo Estadual
e contra a Companhia de energia elétrica, os processos correm nas Varas da Fazenda Pública.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Para ajuizar a ação são necessários os documentos de
identidade, CPF, comprovante
de residência que pode ser a
própria conta de luz e as 60 últimas contas de luz para pedir
a devolução dos valores nesse
período e um demonstrativo de
cálculo.
Se você não tem as últimas
60 contas, pode ser feito um requerimento na agência da CEMIG para fornecer essas contas
aos consumidores, sendo que
o advogado contratado para ingressar com a ação pode requerer em nome do cliente. No que
diz respeito ao demonstrativo
de cálculo o mesmo pode ser
elaborado pelo advogado que
vai ajuizar a ação ou por um contador.
Efetivamente, o consumidor
precisa apresentar apenas o RG,
CPF e a conta de luz.
Vale ressaltar que são 60 contas porque a prescrição para pedir os valores que o consumidor
pagou indevidamente é de 5
anos, ou seja, ele pode receber
os valores de 5 anos antes do
ajuizamento da ação.
VALOR QUE POSSO RECEBER
Uma dúvida muito comum
é qual o valor que a pessoa tem
para receber e isso depende de
quanto o consumidor paga na
fatura da conta de luz, quem
paga mais vai ter mais para receber,
quem paga menos vai receber menos. Todavia, como disse, ninguém
paga pouco e todo mundo está pagando alguma coisa indevidamente.

Falecimento
Comunicamos, o falecimento
da professora Maria Magda Mota Silva Ferreira, ocorrido no último dia 03.
Magda tem lugar de destaque
na história da educação em São
Lourenço, tendo sido professora
da Escola Melo Viana e diretora
da antiga Escola Nossa Senhora
de Fátima e da Escola Professor
Antonio Magalhães Alves (Polivalente). Lecionou também no curso normal do Colégio Imaculado
Coração de Maria.
Fazendo parte da equipe que
inaugurou o Polivalente, foi a responsável pela adminstração da
escola na fase de instalação em
1976. Em 1983 assumiu a direção
até 1989, quando se aposentou.
Foi também a primeira Orientadora Educacional da cidade, cargo que exerceu anteriormente na
Escola Polivalente de Caxambu.
Pessoa de uma bondade extrema, dedicou grande parte de
sua vida a ajudar seus semelhantes, atos que praticava quase anonimamente.
Uma mulher rara, que deixa
uma grande lacuna na vida da cidade e de todos os que tiveram
o privilégio de conhecê-la.
Nossos sentimentos a todos
os familiares, em especial a sua
irmã Márcia. Que nossa grande
Mestra, descanse nos braços de
Jesus!!!
(Crédito Texto: Prof. Jorge Ganann)
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Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
COMARCA DE CARMO DE MINAS. EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL. Prazo 05 dias. Comunica-se que será levado à hasta pública no átrio do Fórum da Comarca de Carmo de Minas
no dia 06/03/2017, às 14 horas, oportunidade em que será
o bem alienado a quem maior lanço oferecer, não podendo
ser vendido por valor inferior ao da avaliação indicado no
presente edital. Não sendo o bem alienado, desde já ﬁca designado o dia 20/03/2017, às 14 horas, oportunidade em
que será o bem alienado a quem maior lanço oferecer, quando serão aceitos lances em valor inferior ao valor da avaliação, não podendo ser inferior a 70% (setenta por cento) da
avaliação, em virtude do Processo nº 0141.09.008832-1, Ação
de Imputação de pagamento, requerida por Luiz Antônio Mira, em desfavor de José Lucyr de Castro Ribeiro e Fernanda
Ferreira de Andrade. Eis o bem: 01) Uma área remanescente de 06,00 (seis hectares), localizado dentro de uma área
maior do loteamento denominado “Jardim América”, com
totalidade de 151.211,60 m², situado à cerca de 05 (cinco)
km do município de Carmo de Minas-MG, no Bairro denominado Jardim Nhá Chica, oriundo da Matrícula nº 3.517, do
Livro 2-M, ﬂs. 168 verso, do Cartório de Registro de Imóveis
de Carmo de Minas, MG, não havendo na referida área acima, qualquer tipo de benfeitorias, tratando-se de uma área
rural composta de pastagem, com ótima localização, fácil
acesso, de topograﬁa razoável, divisa na sua parte de baixo
com um pequeno riacho em toda a extensão do terreno, fundos por cerca de arame e moirões, e, frente próxima a um
loteamento ali existente, sendo ao ﬁnal, o imóvel com área
de 06,00 (seis hectares), avaliado pelo valor de R$ 270.000,00
(Duzentos e setenta mil reais). CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Nos termos do art. 886, II, do CPC/2015, as condições de pagamento são: 50% (cinquenta por cento) à vista e o restante,
no prazo de 30 (trinta) dias. A hasta pública será realizada
pela nomeada Empresa Minas Gerais Leilões – CNPJ nº
04.836.165/0001-59, com sede na Rua Idalina Dornas, nº 13,
Bairro Universitário, Itaúna-MG, Cep: 35.681-156 - Telefone:
(37) 3243-6174 – e-mail: minasgeraisleilões@minasgeraisleilões.com.br, caso em que poderá ser cobrado apenas e tão
somente o valor equivalente à 5% (cinco por cento) sobre o
valor da arrematação, por conta do arrematante, o que deverá ser esclarecido no ato da realização do leilão. Dado e
passado nesta cidade de Carmo de Minas, em 16 de fevereiro de 2017. Eu,, Silêda de Oliveira Castro Gonçalves, Oﬁcial
de Apoio Judicial, o digitei. Eu, Marília Célia Nogueira Junqueira, Escrivã Judicial, o conferi e assino.
Afonso Carlos Pereira da Silva
Juiz de Direito
Mat. 1980-2

Falecimento

No último dia primeiro, a cidade de São Lourenço, se despediu de Vicentina Diniz de Lorenzo.
Casada com José de Lorenzo, onde dessa união teve seus
cinco ﬁlhos: Robertinho e Angela (já falecidos), Wagner, Josélia
e Ana Paula.
Vicentina, participou de diversos movimentos sociais em nossa cidade, onde junto com seu esposo, cativaram o carinho e a
amizade de muitos.Sempre tinha um sorriso e uma palavra de
conforto para com cada um que com ela conviveu.
Hoje, temos certeza, que ela partiu com a missão cumprida.
Está feliz ao lado de Deus, já recebeu a coroa da vitória, e agora, pede para todos os que aqui ﬁcaram.
Nossos sentimentos a seus ﬁlhos e familiares.
Paz a sua alma!!!

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom Viçoso,
Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto, Itamonte,
Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br / jornalismo@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
cam-se os princípios maiores da MORALIDADE e da RAZOABILIDADE; considerando os efeitos decorrentes dos restos a pagar inscritos do Balanço Geral;
considerando a necessidade de convalidação da legitimidade do crédito face a
veriﬁcação dos requisitos estabelecidos pelo art.63, da Lei Federal n.º 4.320/64;
considerando, por ﬁm, a possibilidade de cancelamento dos restos a pagar
constituídos de forma ilegítima (Súmula 473/STF);

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.268 ALTERA A FONTE DE RECURSOS NAS SEGUINTES
DOTAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DECRETO Nº 6.268
Altera a fonte de recursos nas seguintes dotações do Município de São Lourenço
A Prefeita de São Lourenço, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei Municipal nº. 3.260, de 08 de Dezembro de 2016;
DECRETA:
Art. 1º - Fica alterada a fonte de recursos das seguintes dotações do Município de São Lourenço:

DECRETA:
Art.1º. Fica nomeada a Comissão Especial de Avaliação da Relação de Restos a Pagar inscritos, relativos ao Exercício 2016, que ﬁca assim composta, sob
a presidência do primeiro:
I- Leila Miranda Pereira da Silva
II- Eliana Rodrigues
III- Angélica da Silva Lino
Parágrafo Único. A Comissão Especial composta por este artigo poderá requisitar sempre que necessário apoio técnico da Assessoria Jurídica e Contábil
do Município de São Lourenço, além dos responsáveis das Secretarias Municipais e Autarquias, para execução dos trabalhos.
Art.2º. A Comissão Especial possui as seguintes atribuições:
I – veriﬁcar se para a despesa contraída nos últimos dois quadrimestres do
mandato, não cumprida integralmente dentro dele, existe suﬁciente disponibilidade de caixa;
II – veriﬁcar a legitimidade de cada crédito inscrito no Demonstrativo de
Restos a Pagar em cumprimento ao art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64, especialmente para análise dos contratos, notas de empenho e comprovação da
entrega do material ou da prestação efetiva do serviço.
Continua folha
DECRETO Nº 6.270
Folha 02
III – informar a Diretoria Contábil os créditos considerados processados (liquidados) e legítimos objetivando a programação do pagamento;
IV – informar ao setor contábil dos Restos a Pagar com necessidade de cancelamento, para que sejam feitas as escriturações contábeis necessárias;
IV – notiﬁcar imediatamente ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais e Ministério Público quanto a qualquer ato ilegal, ilegítimo ou
anti-econômico veriﬁcado.
Art.3º. A Comissão é constituída em caráter especial e temporário, com
prazo de 30 (trinta) dias podendo ser prorrogado se o Secretário Municipal de
Administração autorizar.
Art.4º Os Secretários Municipais e respectivas Diretorias devem disponibilizar servidores suﬁcientes à obtenção dos resultados que se esperam da Comissão.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, 09 de janeiro de 2017
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
ELIANA RODRIGUES
Tesoureira
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.263 EXONERA GERENTE ADMINISTRATIVA.
DECRETO Nº 6.263
Exonera Gerente Administrativa.
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. GIOVANNA MIRANDA RANGEL,das atribuições
do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum, de “Gerente Administrativa”,
Código “GA”, previsto no Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011,
a partir desta data.
Art.2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 09 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.270 NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL PARA AVALIAÇÃO E
APURAÇÃO DA VERACIDADE DOS DADOS E VALORES INCLUÍDOS EM
“RESTOS A PAGAR.
DECRETO Nº 6.270
Nomeia Comissão Especial para avaliação e apuração da veracidade dos
dados e valores incluídos em “restos a pagar.
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 o disposto nos artigos 36, da Lei Federal n.º 4.320/64, que considera
Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas; considerando o
preceituado no art.37, da legislação citada, que determina que “As despesas
de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suﬁciente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação especíﬁca consignada no
orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a
ordem cronológica; considerando o disposto no art.42, da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, que veda “ao
titular de Poder ou órgão referido no art.20, nos últimos dois quadrimestres
do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida
integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício
seguinte sem que haja suﬁciente disponibilidade de caixa para este efeito; considerando a necessidade de observar os princípios norteadores da Administração Pública insertos no art.37, da Constituição Federal, dentre os quais desta-

Art.5º. Ficam suspensos os pagamentos relativos a restos a pagar até a ﬁnalização dos trabalhos da Comissão instituída no art. 1º, ressalvados os casos
de serviços e materiais essenciais, desde que devidamente comprovada a prestação de serviços e/ou entrega dos respectivos materiais.
Art.6º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em ¬¬11 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.259 INSERE NO ORÇAMENTO VIGENTE A NATUREZA DE DESPESA QUE MENCIONA
DECRETO Nº 6.259
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$ 108.824,31 (cento e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos) as seguintes dotações do Município de São
Lourenço:
Órgão 02 - Prefeitura Municipal De São Lourenço
Unidade 01 - Secretaria Municipal de Governo
Sub-Unidade 01 - Gabinete do Prefeito
2.01.01.04.122.0001.2.0010 - 3.3.90.92.00 Gestão Do Gabinete Do Prefeito
- - - - - - - - - R$ 515,82
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - R$ 515,82
Total da Unidade 1 - - - - - - - - - R$ 515,82
Unidade 03 - Diretoria Geral de Planejamento, Orçamento e Gestão
Sub-Unidade 01 - Diretoria de Administração
2.03.01.09.271.0001.2.0022 - 3.1.90.92.00 Pagamento De Encargos Patronais - - - - - - - -R$ 6.770,67
2.03.01.04.122.0001.2.0018 - 3.3.90.92.00 Gestão Da Diretoria De Administração - - - - - - - - -R$ 818,50
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - R$ 7.589,17
Sub-Unidade 02 - Diretoria de Fazenda
2.03.02.04.123.0001.2.0024 - 3.3.90.92.00 Gestão Da Diretoria De Fazenda
- - - - - - -- R$ 2.411,20
Total da Sub-Unidade 02 - -- - - - - - R$ 2.411,20
Sub-Unidade 03 - Diretoria de Contabilidade
2.03.03.04.123.0001.2.0027 - 3.3.90.92.00 Gestão Da Diretoria De Contabilidade - - - - - - - R$ 8.073,52
Total da Sub-Unidade 03 - - - - - - - - R$ 8.073,52
Sub-Unidade 04 - Diretoria Fiscalização e Regulação Urbana
2.03.04.15.122.0001.2.0030 - 3.3.90.92.00 Gestão Diretoria De Fiscalização
e Regulação Urbana -- - - - - - - - - - - - R$ 1.297,80
2.03.04.26.782.0001.2.0031 - 3.3.90.92.00 Gestão De Trânsito E Transporte
Público - - - - - R$ 4.289,05
Total da Sub-Unidade 04 - - - - - - - - - - R$ 5.586,85
Total da Unidade 3 - - - - - - - - - - R$ 23.660,74

Unidade 06 - Fundo Municipal de Saúde
Continua folha 02
DECRETO Nº 6.259
Folha 02
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal De Saúde
2.06.01.10.301.0002.2.0068 - 3.1.90.92.00 Atenção Básica - - - - - - - - - - - - R$ 10.605,46
2.06.01.10.301.0002.2.0070 - 3.1.90.92.00 Saúde Da Família PSF/NASF/Saúde Bucal/PACS-- - - - - - - - - - - - R$ 36.134,73
2.06.01.10.302.0004.2.0073 - 3.1.90.92.00 Centro De Especialidades Odontológicas - - - - - R$ 6.600,06
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - R$ 53.340,25
Total da Unidade 6 - - - - - - - - R$ 53.340,25
Unidade 07 - Secretaria de Desenvolvimento Social
Sub-Unidade 05 - Secretaria de Desenvolvimento Social
2.07.05.08.122.0001.2.0083 - 3.3.90.92.00 Manutenção Do Conselho Tutelar - - -- - - - - - R$ 109,90
2.07.05.08.122.0001.2.0091 - 3.3.90.92.00 Gestão Da Secretaria De Desenvolvimento Social-- - - - - - - - - - R$ 29.495,20
Total da Sub-Unidade 05 - - - - - - - - - - R$ 29.605,10
Total da Unidade 7 - - - - - - - R$ 29.605,10
Unidade 08 - Fundo Municipal de Assistência Social
Sub-Unidade 00 - Fundo Municipal De Assistência Social
2.08.00.08.244.0042.2.0102 - 3.3.90.92.00 Gestão Do Programa Bolsa Família - - - - -- - - - R$ 489,70
Total da Sub-Unidade 00 - - - - - - - - R$ 489,70
Sub-Unidade 01 - Serviço De Proteção Social Básica
2.08.01.08.244.0021.2.0093 - 3.3.90.92.00 Manutenção Do Projeto CRER-SER - - - - -- - - - R$ 189,90
2.08.01.08.244.0021.2.0103 - 3.3.90.92.00 Manutenção E Operacionalização Do CRAS/PAIF -R$ 912,90
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - R$ 1.102,80
Sub-Unidade 02 - Proteção Social Especial
2.08.02.08.244.0027.2.0107 - 3.3.90.92.00 Manutenção E Operacionalização Do CREAS/PAEFI - - - - - - - - - R$ 109,90
Total da Sub-Unidade 02 - - - - - - - R$ 109,90
Total da Unidade 8 - - - - - - - - - - - R$ 1.702,40
Total Geral - - - - - - - - - - R$ 108.824,31
Art. 2º - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizado como
fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Município na
forma do parágrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Órgão 02 - Prefeitura Municipal De São Lourenço
Unidade 01 - Secretaria Municipal de Governo
Continua folha 03
DECRETO Nº 6.259
Folha 03
Órgão 02 - Prefeitura Municipal De São Lourenço
Unidade 01 - Secretaria Municipal de Governo
Sub-Unidade 01 - Gabinete do Prefeito
2.01.01.04.122.0033.2.0012 - 3.3.90.30.00 Prefeitura Itinerante - - - - - - - - - R$ 515,82
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - R$ 515,82
Total da Unidade 1 - - - - - - - - - - - - R$ 515,82
Unidade 03 - Diretoria Geral de Planejamento, Orçamento e Gestão
Sub-Unidade 00 - Diretoria Geral de Planejamento, Orçamento, Gestão
2.03.00.04.122.0001.2.0176 - 3.3.90.39.00 Gestão Da Diret. Geral De Planejamento, Orçam. Gestão -- - - - - - - - - - - - R$ 16.890,07
Total da Sub-Unidade 00 - - - - - - - - R$ 16.890,07
Sub-Unidade 01 - Diretoria de Administração
2.03.01.09.271.0001.2.0022 - 3.1.90.13.00 Pagamento De Encargos Patronais - - - - - - - R$ 6.770,67
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - R$ 6.770,67
Total da Unidade 3 - - - - - - - R$ 23.660,74
Unidade 06 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal De Saúde
2.06.01.10.301.0002.2.0068 - 3.3.90.39.00 Atenção Básica - - - - - - - - R$
46.740,19
2.06.01.10.303.0004.2.0154 - 3.3.93.39.00 Atenção Farmacêutica - - - - - - - -R$ 6.600,06
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - R$ 53.340,25
Total da Unidade 6 - - - - - - - - - - R$ 53.340,25
Unidade 07 - Secretaria de Desenvolvimento Social
Sub-Unidade 05 - Secretaria de Desenvolvimento Social
2.07.05.08.122.0001.2.0083 - 3.3.90.30.00 Manutenção Do Conselho Tutelar - - - - - - - R$ 109,90
2.07.05.08.122.0001.2.0091 - 3.3.90.36.00 Gestão Da Secretaria De Desenvolvimento Social - - - -- - - - - - - R$ 29.495,20
Total da Sub-Unidade 05 - - - - - - - R$ 29.605,10
Total da Unidade 7 - - - - - - - R$ 29.605,10
Unidade 08 - Fundo Municipal de Assistência Social
Sub-Unidade 00 - Fundo Municipal De Assistência Social
2.08.00.08.244.0042.2.0102 - 3.3.90.30.00 Gestão Do Programa Bolsa Família - - -- - - - - - R$ 489,70
Total da Sub-Unidade 00 - - - - - - R$ 489,70
Continua folha 04
DECRETO Nº 6.259
Folha 04
Sub-Unidade 01 - Serviço De Proteção Social Básica
2.08.01.08.244.0021.2.0146 - 3.3.90.30.00 Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculo - - -- - - - - - - R$ 1.022,80
2.08.01.08.244.0021.2.0093 - 3.3.90.39.00 Manutenção Do Projeto CRER-SER - - - - - R$ 189,90
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
nicipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781, ou no site
www.saolourenco.mg.gov.br
ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oﬁcial e
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - - - R$ 1.212,70
Total da Unidade 8 - - - - - - - - - R$ 1.702,40
Total Geral - - - - - R$ 108.824,31
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO CAETANO CORREIA
Pregoeiro
Substituto
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE CONTRATO

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

Contrato nº. SAAE/SLO-003/2017.
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Poli & Toledo Comércio de Combustíveis Ltda.
Modalidade: Pregão Presencial nº. 011/2016
Objeto: fornecimento de combustíveis (gasolina, etanol e óleo diesel)
Valor global: R$ 112.529,00
Forma de pagamento: parcelada
Vigência: 12 meses a partir da assinatura.
Data da assinatura: 02/01/2017.

ELIANA RODRIGUES
Tesoureira

HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente.

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE CONTRATO

Prefeitura Municipal de São Lourenço, 09 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

O Diretor Presidente do SAAE, no uso de suas atribuições, ratiﬁca a adjudicação da Pregoeira à empresa:
Vivane Crestan de Oliveira. EPP – valor total de R$ 24.490,00;
E homologa o Processo Licitatório nº 259/2016, Pregão Eletrônico nº 014/2016,
que tem como objeto: a aquisição de motor trifásico.
São Lourenço/MG, 13/01/2017.
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº. SAAE/SLO-015/2017
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Miika Nacional Ltda.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 011/2016
Objeto: fornecimento de equipamentos em comodato.
Vigência: 12 meses a partir da assinatura.
Data da assinatura: 09/01/2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente.
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº. SAAE/SLO-011/2017.
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Casa Ferreira Ltda. ME
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: 02/01/2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº. SAAE/SLO-010/2017.
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Brito e Guilhermino Informações Cadastrais Ltda. ME
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: mensal
Vigência: 12 meses a partir da assinatura.
Data da assinatura: 02/01/2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 002/2017
Processo 0004/2017 - Pregão Eletrônico 0002/2017 – Objeto: Aquisição de
veículo automotivo, zero quilometro, ano de fabricação 2016/2016, tipo oﬀ
Road, monocilíndrico, 04 tempos, para uso da Gerencia de Trânsito e Transportes Público. Sessão pública: 15h30min do dia 30/01/2017. Credenciamento:
até as 12h do dia 30/01/2017. Apresentação das propostas: até as 13h do dia
30/01/2017. Início dos lances: às 15h30min até as 16h do dia 30/01/2017. 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
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº. SAAE/SLO-001/2017.
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Rio Verde Materiais de Construção Ltda. ME
Modalidade: Pregão Presencial nº. 015/2016
Objeto: registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais
diversos de construção
Valor global: R$ 47.448.80
Forma de pagamento: parcelada
Vigência: 12 meses a partir da assinatura.
Data da assinatura: 02/01/2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 001/2017
Processo 0003/2017 - Pregão Eletrônico 0001/2017 – Objeto: Aquisição de
material de sinalização viária, para utilização da Gerencia de Transito e Transportes Públicos. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou
Empresa de Pequeno Porte - EPP. Sessão pública: 14h30min do dia 30/01/2017.
Credenciamento: até as 12h do dia 30/01/2017. Apresentação das propostas:
até as 13h do dia 30/01/2017. Início dos lances: às 14h30min até as 15h do dia
30/01/2017. Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Mu-

Contrato nº. SAAE/SLO-012/2017.
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Banco Bradesco 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: 02/01/2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente.
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº. SAAE/SLO-004/2017.
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Posto Arco Iris Ltda.
Modalidade: Pregão Presencial nº. 011/2016
Objeto: fornecimento de combustíveis (diesel S-10)
Valor global: R$ 184.740,00
Forma de pagamento: parcelada
Vigência: 12 meses a partir da assinatura.
Data da assinatura: 02/01/2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente.
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº. SAAE/SLO-016/2017.
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: GR Indústria, Comércio e Transportes de Produtos
Químicos Ltda.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 011/2016
Objeto: fornecimento de produtos químicos para tratamento de água (
ácido ﬂuossilícico e cloro gás)
Valor global: R$ 34.645,00
Forma de pagamento: parcelada
Vigência: 12 meses a partir da assinatura.
Data da assinatura: 09/01/2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente.
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº. SAAE/SLO-001/2017.
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: MR Faustino e Cia. Ltda. ME
Modalidade: Pregão Presencial nº. 010/2016
Objeto: fornecimento de materiais diversos de construção (areia e
cimento).
Valor global: R$ 80.450,00
Forma de pagamento: parcelada
Vigência: 12 meses a partir da assinatura.
Data da assinatura: 02/01/2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente.
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº. SAAE/SLO-008/2017.
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: G.M.C. Atacadista de Mercadorias em Geral Ltda. EPP
Modalidade: Pregão Presencial nº. 016/2016
Objeto: fornecimento de produtos de limpeza
Valor global: R$ 7.693,80
Forma de pagamento: parcelada
Vigência: 12 meses a partir da assinatura.
Data da assinatura: 02/01/2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente.
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº. SAAE/SLO-013/2017.
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Itaú Unibanco 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: 02/01/2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente.
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº. SAAE/SLO-009/2017.

Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Rivaldo Valério Neto - EPP
Modalidade: Pregão Presencial nº.
Objeto: fornecimento de produtos de limpeza
Valor global: R$ 8.800,00
Forma de pagamento: parcelada
Vigência: 12 meses a partir da assinatura.
Data da assinatura: 02/01/2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente.
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº. SAAE/SLO-007/2017.
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Dimipel Ltda. ME
Modalidade: Pregão Presencial nº. 016/2016
Objeto: fornecimento de produtos de limpeza
Valor global: R$ 12.219,94
Forma de pagamento: parcelada
Vigência: 12 meses a partir da assinatura.
Data da assinatura: 02/01/2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente.
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº. SAAE/SLO-014/2017.
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Miika Nacional Ltda.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 011/2016
Objeto: fornecimento de produto químico para tratamento de água (
hidróxido de cálcio em suspensão aquosa)
Valor global: R$ 72.000,00
Forma de pagamento: parcelada
Vigência: 12 meses a partir da assinatura.
Data da assinatura: 09/01/2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente.
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº. SAAE/SLO-005/2017.
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Paniﬁcadora San Remo Ltda. EPP
Modalidade: Pregão Presencial nº. 012/2016
Objeto: fornecimento de gêneros alimentícios (leite, margarina, pão)
Valor global: R$ 29.498,25
Forma de pagamento: parcelada
Vigência: 12 meses a partir da assinatura.
Data da assinatura: 02/01/2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente.
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº. SAAE/SLO-002/2017.
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: JSA Mineração Ltda.
Modalidade: Pregão Presencial nº. 010/2016
Objeto: fornecimento de materiais diversos de construção (brita e pó
de pedra)
Valor global: 83.894,50
Forma de pagamento: parcelada
Vigência: 12 meses a partir da assinatura.
Data da assinatura: 02/01/2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente.
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº. SAAE/SLO-006/2017.
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Dimipel Ltda. ME
Modalidade: Pregão Presencial nº. 012/2016
Objeto: fornecimento de gêneros alimentícios (açúcar e pó de café)
Valor global: R$ 8.733,00
Forma de pagamento: parcelada
Vigência: 12 meses a partir da assinatura.
Data da assinatura: 02/01/2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente.
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº. SAAE/SLO-017/2017.
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: T.Q.A. Indústria e Comércio Ltda.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 011/2016
Objeto: fornecimento de produto químico para tratamento de água
(sulfato de alumínio ferroso líquido)
Valor global: R$ 108.800,00
Forma de pagamento: parcelada
Vigência: 12 meses a partir da assinatura.
Data da assinatura: 09/01/2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.269 DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE PESSOAL
COMPETENTE PARA MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E DEMAIS
OPERAÇÕES FINANCEIRAS JUNTO AO BANCO BRASIL
DECRETO Nº 6.269
Dispõe sobre a designação de pessoal competente para movimentação das
contas bancárias e demais operações ﬁnanceiras junto ao Banco Brasil e contém outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos II, IX e XII, todos do art. 90, da Lei Orgânica Municipal
(LOM); considerando que a Prefeitura Municipal de São Lourenço movimenta
várias contas-correntes junto ao Banco Brasil, visando, inclusive, o recebimento de recursos com base em convênios ﬁrmados e adesão de programas do
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 12 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
Governo Estadual e Federal, em especial as contas do Fundo Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ sob o nº. 14.766.214/0001-88; considerando
a necessidade de designação de pessoal competente para a movimentação das
contas bancárias; considerando que cabe a Prefeita Municipal a organização
da Administração Municipal, incluindo a demanda do Setor Contábil;
DECRETA:
Art. 1º Terão poderes para movimentação das contas-correntes pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ sob o nº.
14.766.214/0001-88, junto ao Banco Brasil, a Prefeita Municipal, o titular do
cargo de Diretor de Administração, o titular do cargo de Tesoureiro e o Sr. José
Rubens Sacramento, Técnico Contábil.
Art. 2º Os titulares dos cargos citados no artigo 1º deste Decreto, terão poderes para:
I – emitir cheques;
II – abrir contas de depósito;
III – autorizar cobrança;
IV – receber, passar recibo e dar quitação;
V – requisitar talonários de cheques;
VI– retirar cheques devolvidos;
VII – endossar cheques;
VIII – sustar/contra-ordenar cheques;
IX – cancelar cheques;
X – baixar cheques;
XI – efetuar resgates/aplicações ﬁnanceiras;
XII – cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
XIII – consultar contas/aplicações;
XIV – liberar arquivos de pagamentos no Ger. Financeiro/AASP;
XV – solicitar saldos/extratos, exceto investimentos e op. crédito;
XVI – solicitar saldos/extratos de investimentos;
XVII – emitir comprovantes;
XVIII – encerrar contas de depósito;
XIX – consultar obrigações do débito direto autorizado – DDA;
XX – efetuar transferências por meio eletrônico;
XXI – efetuar pagamentos por meio eletrônico.
Art. 3º Fica estabelecido que os poderes delegados aos ocupantes dos cargos citados no artigo 1º deverão ser exercidos sempre conjuntamente, sendo
de caráter obrigatório constar à assinatura de no mínimo 02 (dois) titulares,
em todo documento emitido para o seu cumprimento.
Continua folha 02
DECRETO Nº 6.269
Folha 02
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 02/01/2017.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 09 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.272 INSERE NO ORÇAMENTO VIGENTE A NATUREZA DE
DESPESA QUE MENCIONA
DECRETO Nº 6.272

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.299 DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO
PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS NOS TERMOS DO ARTIGO
109 DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 002/11, DE 01/08/2011
PORTARIA Nº 2.299
Dispõe sobre a constituição de Comissão Permanente de Avaliação de Bens
Imóveis nos termos do Artigo 109 da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011
e contém outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX e XII, do art. 90, da Lei Orgânica do Município (LOM);
considerando o disposto no Artigo 109 da Lei Complementar nº. 002/11, de
01/08/2011; considerando as medidas adotadas pela Administração Municipal,
visando atender o princípio da economicidade, bem como buscando estabelecer parâmetros administrativos; considerando a necessidade de se conhecer a
realidade dos preços dos imóveis, visando instruir processos de permuta, de
desapropriação, de aquisição, de dação em pagamento e outros, bem como os
preços dos aluguéis que o município recebe e paga; considerando que a Prefeita cumpre zelar pelo patrimônio municipal;
RESOLVE:
Art.1º Fica constituída a Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis nos termos do Artigo 109 da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011,
com a ﬁnalidade de proceder com a avaliação dos valores dos imóveis para instrução dos processos de permuta, de desapropriação, de aquisição, de dação
em pagamento e outros, devendo proceder também, com a avaliação dos valores dos aluguéis de imóveis que porventura o Município tenha interesse em
celebrar contrato de locação, emitindo Laudo de Avaliação para atendimento
às diversas situações narradas neste Artigo, visando estabelecer plena lisura
nos processos implementados pela municipalidade neste contexto, com estrita observância aos princípios constitucionais que norteiam a Administração
Municipal.
Art.2º. A Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis é composta
dos seguintes servidores públicos, atuando sob presidência do primeiro membro:
1 – Sérgio Roberto de Oliveira
2 – Vagner da Silva Ribeiro
3 – Sueli Aparecida Ventura Puriﬁcação
Art.3º. A Comissão lavrará ata de seus trabalhos, consignando as respectivas avaliações que realizar e emitindo parecer conclusivo, sendo assegurado
aos seus membros a percepção da gratiﬁcação de função nos termos do disposto no §7º, do Artigo 19, da Lei Complementar nº.002/11, de 01/08/2011,
com redação concedida pela Lei Complementar nº. 13/2015, de 31/12/2015.
Continua folha 02
PORTARIA Nº 2.299
Folha 02
Art.4º. Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente, a Portaria
nº. 2.229 de 14/01/2016, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 02/01/2017.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 16 de janeiro de 2017.

Insere no Orçamento vigente a natureza de despesa que menciona e dá
outras providencias.

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

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;

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

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$ 73.070,60 (setenta e três mil, setenta reais e sessenta centavos) as seguintes dotações do Município de São Lourenço:
Órgão 02 - Prefeitura Municipal De São Lourenço
Unidade 06 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal De Saúde
2.06.01.10.303.0004.2.0154 - 3.3.90.30.00 Atenção Farmacêutica - - - - - R$ 73.070,60
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - R$ 73.070,60
Total da Unidade 6 - - - - - - - R$ 73.070,60
Total Geral - - - -- - - R$ 73.070,60
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, 12 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
ELIANA RODRIGUES
Tesoureira
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.273 NOMEIA GERENTE DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO.
DECRETO Nº 6.273
Nomeia Gerente de Almoxarifado e Patrimônio.
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. ROSÂNGELA APARECIDA PINTO SILVEIRA, para
responder pelas atribuições do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum,
de “Gerente de Almoxarifado e Patrimônio”, Código “GAP”, previsto no Anexo
III, da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, a partir de 25/01/2017.
Art.2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.297 DESIGNA REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO
AEROPORTUÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO/MG E CONTÉM
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PORTARIA Nº 2.297
Designa Representante da Administração Aeroportuária do Município de
São Lourenço/MG e contém outras providências.
A Prefeita Municipal de São Lourenço, no uso das atribuições legais dispostas no artigo 90, da Lei Orgânica Municipal - LOM; considerando que o Município de São Lourenço/MG ﬁgura como responsável pela administração do Aeródromo Comandante Luiz Carlos de Oliveira no âmbito de convênio celebrado
com a Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República; considerando a
necessidade de designar novo “Representante da Administração Aeroportuária
Local” para dar prosseguimento dos trabalhos afetos ao Aeródromo Municipal;
considerando o Termo de Ajuste de Conduta – TAC nº 13/DECEA/2016, ﬁrmado em 14/07/2016, pelo Poder Executivo Municipal e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo - DECEA; considerando que cabe a Chefe do Poder Executivo Municipal dispor sobre a organização e funcionamento da administração
municipal;
RESOLVE:
Art.1º. Fica designado o Sr. Marcelo da Silva Flori, inscrito no CPF sob o nº.
269.378.898-60, portador do RG. nº. 25.415.003-2 – SSP/SP, para atuar como
Representante da Administração Aeroportuária do Município de São Lourenço/
MG, no âmbito do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC nº. 13/DECEA/2016.
Art.2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 16 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.295 DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SEM
REMUNERAÇÃO E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PORTARIA Nº 2.295
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. 018/GRH de 12/01/2017, 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;
RESOLVE:
Art.1º. Fica concedida licença sem remuneração, pelo período de 02 (dois)
anos, a servidora pública municipal, concursada, Srª. Maria Valquíria Ribeiro,
ocupante do cargo de “Auxiliar Administrativo II”, Símbolo “CE-IV”, a partir de
17/01/2017.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 13 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.298 INSTITUI COMISSÃO ESPECIAL PARA
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO VOLTADO À AQUISIÇÃO
E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO
PORTARIA Nº 2.298
Institui Comissão Especial para acompanhamento do Processo Licitatório
voltado à aquisição e instalação de câmeras de videomonitoramento e contém
outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, do art.90, da Lei Orgânica Municipal (LOM); considerando a realização de processo licitatório voltado à aquisição e instalação
de câmeras de videomonitoramento, fazendo-se necessária a instituição de Comissão Especial para acompanhamento do referido certame implementado no
âmbito municipal, visando assegurar o perfeito atendimento às exigências legais e a lisura no andamento dos trabalhos desenvolvidos; considerando que
o procedimento licitatório em epígrafe visa o atendimento a um projeto de
grande importância voltado à segurança de nossos munícipes e visitantes, envolvendo a participação da Policia Militar; considerando que cabe ao Poder
Executivo Municipal exercer o poder de ﬁscalização, com o intuito de garantir
o ﬁel cumprimento dos termos do Edital;
RESOLVE:
Art.1º. Fica instituída Comissão Especial destinada ao acompanhamento do
processo licitatório implementado pelo Poder Executivo Municipal, voltado à
aquisição e instalação de câmeras de videomonitoramento, composta pelos seguintes membros, presidida pelo primeiro:
1º – Pedro Augusto da Rocha Fragoso
Coordenador Operacional de Turismo e Eventos
2º – Edson Vitorino
Fiscal de Posturas
3º – Natália Nogueira Belém
Gerente Administrativo
Art.2º. Fica estabelecido que a citada Comissão, deverá proceder com o
acompanhamento do processo licitatório de que trata o artigo 1º desta Portaria, com o estudo do Edital, dirigindo especial atenção para os Anexos I e VI,
devendo ainda, conferir as propostas apresentadas e realizar o acompanhamento da visita técnica, bem como da instalação das câmeras de videomonitoramento, visando garantir o ﬁel cumprimento dos termos dos respectivos Editais.
Art.3º. Findo os trabalhos atribuídos à Comissão, a mesma terá um prazo
de 15 (quinze) dias, para emissão de relatório consubstancial das atividades realizadas pela mesma, bem como de possíveis irregularidades apuradas, visando
instruir e embasar a tomada de providências que se façam necessárias, na ótica da Chefe do Poder Executivo Municipal, inclusive na esfera jurídica.
Continua folha 02
PORTARIA Nº 2.298
Folha 02
Art.4º. Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente a Portaria
nº 2.276 de 21/09/2016, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 16 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.275 EXONERA COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
DECRETO Nº 6.275
Exonera Coordenador de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
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. DANIEL DONATO NUNES, das atribuições do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum, de “Coordenador de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável”, Código “CMADS”, previsto no Anexo III, da
Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, a partir desta data.
Art.2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 13 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
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Risco de febre amarela urbana em
MG é real, diz pesquisadora da Uﬂa

O número de casos de febre
amarela em Minas Gerais, tanto
em humanos quanto em macacos, tem trazido uma nova preocupação para os municípios: a de
que a doença volte a circular em
áreas urbanas, meio do qual estava erradicada desde a década
de 1940. Fora das matas, o principal vetor do vírus é um dos maiores vilões das autoridades em saúde nos últimos anos, o mosquito
Aedes aegypti, também transmissor da dengue, febre chikungunya

e zika. "A preocupação é real", aﬁrma a pesquisadora do Departamento de Ciências da Saúde da
Universidade Federal de Lavras
(Uﬂa-MG), Joziana Barçante.
Segundo o último relatório divulgado pela Secretaria de Estado
de Saúde de Minas Gerais, o estado registrava, até sexta-feira (10),
987 notiﬁcações de febre amarela, das quais 57 foram descartadas
e outras 198 estavam conﬁrmadas
em 39 municípios. Do total de conﬁrmações, 68 eram de pessoas

que morreram. Além disso, em 65
cidades foram conﬁrmadas mortes de macacos por febre amarela e, em alguns casos, os corpos
foram encontrados próximos de
áreas urbanas.

No Sul de Minas, foram diagnosticados quatro casos da doença, todos na zona rural de Delﬁnópolis, microrregião de Passos.
A morte de um macaco com febre
amarela também foi conﬁrmada
em Poços de Caldas. O corpo do

Alunos do curso de Ciências Contábeis
apresentam resultados dos projetos de
pesquisas na área contábil
No decorrer desta semana alunos do 8º período de Ciências Contábeis da Faculdade de
São Lourenço, apresentaram os Projetos de Iniciação Cientíﬁca em sua área de formação.
Os constantes avanços ocorridos na sociedade têm provocado alterações substanciais no
ensino da contabilidade, desta forma, torna-se necessário o estímulo à pesquisa cientíﬁca
para o progresso da Contabilidade e para as mudanças que deverão ocorrer no processo de
ensino-aprendizagem para que os alunos possam exercer a autonomia do ato de aprender.
Abordando variados temas como: Previdência Social: sua relevância como fator socioeconômico e a real interação com a contabilidade, Inﬂuência dos Tributos sobre a renda dos
brasileiros, A importância da Contabilidade de Custos para as empresas e MEI: Micro Empreendedor Individual os alunos apresentaram os resultados de suas pesquisas à uma banca de Professores
O interesse pela pesquisa cientíﬁca em Contabilidade está ocorrendo numa velocidade
crescente e com isso proporcionando uma necessidade de mudança no Ensino da Contabilidade. Há por parte dos alunos o entendimento sobre a necessidade de atualização, o que
levou uma equipe a pesquisar “O Ensino da Contabilidade na Perspectiva do Mercado Contábil”, trazendo à tona a reﬂexão sobre as metodologias adotadas pelos professores de contabilidade apontando algumas modiﬁcações essenciais para que o espírito cientíﬁco possa
fazer parte inseparável das Instituições de Ensino Superior.
Para o aluno Thales Pacheco “participar no desenvolvimento da pesquisa gerou, não somente o senso crítico, mas também a possibilidade do crescimento pessoal e proﬁssional.”
Professor Nei Domiciano da Silva – Coordenador do Curso de Ciências Contábeis

animal foi localizado em 25 de janeiro no Centro da cidade.
As cidades de Campestre, Claraval, Andradas , Caldas , Ibitiúra
de Minas , Ouro Fino, Santa Rita
de Caldas , Toledo e Campanha
também tiveram notiﬁcações de
macacos mortos, mas não foi possível coletar material para análise.
Em Lavras e Três Pontas, há casos
em investigação. Na última semana, dois macacos foram encontrados mortos em Varginha, em áre-

as urbanas cercadas por mata, e
no domingo (12), outro caso foi
registrado em Caldas, conforme
informações das prefeituras dessas cidades.
De acordo com Joziana Barçante, há indícios de que o vírus da
febre amarela pode, em breve,
não estar mais restrito a áreas silvestres.
"Se a gente pegar na década
de 1940, quando foi feito o grande trabalho nacional de erradica-

ção do Aedes aegypti no Brasil, o
foco era febre amarela - casos de
febre amarela no ambiente urbano e o Aedes aegypti presente no
ambiente urbano. O ambiente foi
controlado, teve a vacinação e ela
[a doença] passou a ter um ciclo
primariamente silvestre. Como a
gente está começando a ter casos
em relação ao ambiente peri-silvestre [no entorno da mata], existe a preocupação em relação a isso", observa. (G1 Sul de Minas)
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