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Minas Gerais é o estado que mais
emprega presos na região Sudeste

Sistema Prisional do estado tem mais de 17 mil detentos trabalhando em 109 tipos de atividades, produzindo desde roupas até eletroeletrônicos. Em São Lourenço, cerca de 40 detentos trabalham externamente. População carcerária é de cerca de 400.
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EDITORIAL
A carência de lideranças políticas, que não apenas dificulta a superação da atual crise,
mas afeta o bom funcionamento do regime democrático, tem
várias causas. Certamente, o
mundo político tem responsabilidade por isso. Ao invés de
promover o surgimento de novas lideranças, os partidos e
seus caciques criam empecilhos
para essa fundamental renovação. O problema, no entanto, não está apenas nos partidos. A ausência de lideranças
políticas é também resultado
de um processo social mais amplo, em que se constata um
paulatino distanciamento da
população em relação à política. O interesse público fica limitado a ralos debates partidários e as preocupações da
sociedade concentram-se em
outras áreas.
Exemplo desse fenômeno
ocorre na educação. Cada vez
mais se nota um esforço das
famílias e das empresas para
formar bem seus filhos e seus
quadros dirigentes. Em muitas
cidades brasileiras há escolas
altamente qualificadas para a
formação de crianças e jovens
que nada deixam a desejar em
relação às melhores instituições
de ensino dos países desenvolvidos. Proliferam, também, escolas de formação de executivos, de onde, com comprovada
eficiência, saem líderes empresariais do mais alto gabarito,
aptos a enfrentar os grandes
desafios dos nossos tempos.
São adequadamente preparados para não ter medo das mu-
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danças tecnológicas e sociais
e, principalmente, a não ter
medo da velocidade dessas mudanças.
Ou seja, a preocupação com
a educação leva a que famílias
e empresas atuem de forma
muito competente e profissional nessa área, o que é extremamente positivo para o País.
Esse empenho contrasta, no
entanto, com a quase absoluta
falta de esforços para a formação de lideranças políticas. Para o mundo da empresa prepara-se espetacularmente bem.
Já a política continua tratada
como uma tarefa para amadores, sem exigências de uma mínima preparação. Bastariam
para o mister da coisa pública
o carisma e certa capacidade
de comunicação. Ou, como sugere o cenário político nacional, seriam suficientes o apadrinhamento ou a hereditariedade. Nesse caso, o sobrenome
correto é um verdadeiro tesouro.
Os desafios de maior complexidade e de maior impacto
para a sociedade estão antes
na política do que em outras
áreas. Seria ingenuidade, portanto, pensar que para a formação de uma liderança política são suficientes boa vontade, bom senso e um pouco de
ética. É preciso investir, de forma continuada, tempo e dinheiro.
Não faltam meios para essa
empreitada. A formação profissional dos executivos evidencia a abundante oferta de métodos e instrumentos de ensi-

MONS. JONAS ABIB

Reflexão
Entenda mais sobre o dom da fé

AfééumdomdadoporDeus,mas
muitasvezes,nãoacultivamoLembre-se de que, de todos os lugares lindos,
exuberantes,maravilhososqueexistem
na face da terra,Deus escolheu morar
emseucoração.Façaumtrabalhopessoalparacresceraomáximonasuafé,
para ser aquilo que Deus desejou de
você:umapessoadeféinabalávelem
um Deus vivo, que está no meio de
nós. Não O abafe em seu peito que,
muitas vezes, está desanimado.
Tenha fé! As coisas de Deus são alcançadas pela fé e não pelos sentidos
ou pela inteligência. O que é material
vocêatingepelossentidos podetocar,
sentir o gosto, ver e ouvir -, mas o que
é de Deus não. Além da inteligência,
você tem outra graça, que Deus lhe
deu, maior que os sentidos e que a
própria inteligência: a fé. Ela faz o im-

possível tornar-se possível, mas é preciso aplicá-la. Se você não aplicar seus
sentidos,elesnãoirãosedesenvolver;
o mesmo ocorre com esse dom de
Deus. Você precisa crescer na fé, precisaaplicar-senela.Sevocênãodesenvolvê-la [fé], não verá o que só quem
tem fé confiante e viva pode viver e
experimentar. A vitória não acontecerá.
Rezecomigo:Renovaminhafé,Senhor.Desperta-me,Senhor,querocrer
de todo o meu coração e, assim, ser
realmente feliz.
Creia: a fé é a vitória que vence o
mundo e é capaz de vencer todas as
situações do mundo. È o que nos afirmam as Sagradas Escrituras: “Crê no
Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua
família” (Atos 16, 31).Senhor, nós cremos, mais aumentai a nossa fé!

A responsabilidade pela política
A falta de lideranças políticas é também resultado de um processo social
mais amplo, em que se constata um paulatino distanciamento da população
em relação à política

no, capazes de abordar os mais
variados temas. O que parece
fazer falta às elites nacionais é
uma real preocupação com o interesse público, que vá além da
torcida por determinada posição
político-partidária.
Sintoma dessa falta de interesse pela coisa pública é a ausência de um amplo e produtivo
debate sobre o projeto de país
que se quer implementar. Perdeu-se a capacidade de olhar os
problemas e as deficiências a
partir de uma perspectiva de Nação. Cada um parece preocupado – não sem razão, já que também é sua responsabilidade – em
levar adiante seus negócios, seu
trabalho, sua família. Os problemas surgem e se agravam quando a discussão sobre a condução
do País é terceirizada, ficando
por conta exclusiva de políticos
que, por sua vez, têm uma visão
percuciente de seus próprios interesses e escassa preocupação

com o interesse nacional.
Ainda que, com frequência
crescente, se fale em responsabilidade social e ambiental,
perdeu-se a dimensão da responsabilidade pela coletividade. Ou, ao menos, essa responsabilidade já não é vista como
parte da política, sendo encarada tão somente em sua relação com projetos e causas
não governamentais.
Devolver ao País a capacidade de gerar e formar lideranças políticas passa, portanto, por ultrapassar a visão da
política como coisa de outros,
de terceiros. São direitos e são
deveres de cada cidadão o envolvimento e a preocupação
com a política, que nada mais
é do que esse cuidado e essa
estima pelo interesse público
– por tudo aquilo que afeta não
apenas a família ou um restrito círculo social, mas todos.
(Texto: O Estado de São Paulo)

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Mãe do silêncio

Mãe do silêncio! Aceita-nos
na tua escola, ensina-nos a falar menos com os homens e
mais contigo e com o bom Deus.
Ensina-nos este silêncio perante o mundo e as suas vaidades, suas atrações e ruídos, suas vozes estridentes e maneiras
insensatas.
Mãe, ensina-nos o silêncio,
a quietude, a ordem, a tranquilidade no nosso trabalho, nas
nossas preocupações, nas nossas atividades e no nosso falar.
No nosso anterior e à nossa volta, naquilo que começamos e
naquilo que acabamos.
Mãe, ensina-nos como devemos exigir silêncio dos nossos olhos, para que não queiram ver em especial o que não
é belo e que é pecaminoso.
Mãe, ensina-nos como devemos exigir silêncio de nossa
língua, para que nunca fale contra o amor, a verdade, a justiça,
a pureza; que conserve sempre
os segredos que nos confiaram
e só falemos, se for para à maior
glória de Deus e proveito do
próximo.
Ajuda-nos a exigir “silêncio”
da nossa vontade, a fim de que
só queira o que Deus quer, quan-

do e como Ele quer.
Ajuda-nos a fazer calar o nosso coração, para que ele somente ame a Deus, ame o que Ele
ama e como Ele ama. Amém
Autor Desconhecido.

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

NESTE DIA...

Neste dia tão especial, todas
as homenagens se tornam pequenas, perante a grandeza de
cada mãe que Deus colocou sob
a face da terra, com sua capacidade inexplicável de gerar,
amamentar, cuidar, educar,
amar...
Quando Deus inventou a mãe,
Ele certamente estava muito
inspirado e deve ter imaginado
que, a primeira pessoa com a
qual a criança deveria ter contato neste mundo teria de ser
explendidamente, especial...
Quando abrimos os olhos
pela primeira vez, ela está lá a
nos contemplar, como se fôssemos uma verdadeira obra de
arte.
Quando choramos, ela nos
acalma e tranquiliza, dando-nos
tudo o que precisamos para repor nossas energias, desde o
leite materno até uma palavra
carregada de sabedoria que ficará ecoando em nós para todo
o sempre.
Quando sentimos frio, ela

nos aquece.
Quando não sabemos usar
perfeitamente as palavras, ela
nos interpreta e compreende
nossos sentimentos e anseios.
Quando queremos andar, ela
nos estende a mão e conduz
nossos passos por um caminho
seguro.
Quando queremos brincar,
ela se transforma em brinquedo...Quando queremos falar
sério, ela se converte em mestra.
Mãe é alguém que jamais
pode ser substituída...é presença viva do amor infinito que
Deus tem pela humanidade...é
simplesmente tudo o que precisamos para aprender a viver...
Parabéns a todas as mães.
Que a exemplo de Maria todas
nós aprendamos a dizer Sim
aos planos do Pai, a servir, a
nos doar, a permanecermos de
pé diante das cruzes do dia a
dia, confiantes de que tudo concorre para o bem dos que amam
a Deus...

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Blogueiras famosas

Quem nunca visitou um blog ou comprou um produto indicado por elas? Assim como as blogueiras de moda, as donas de
blogs e canais de vídeo chegaram para ficar. Os seus vários tutoriais e dicas de produtos de maquiagem alavancam vendas e
rendem muito dinheiro.
Algumas blogueiras de maquiagem se tornaram muito famosas com o passar dos anos. Mulheres de todas as idades as seguem no Facebook, Youtube, Instagram e tantas outras redes
sociais. Tudo isso para não perder uma única novidade. Veja
abaixo as blogueiras mais badaladas e que você não pode deixar de acompanhar.
Bruna Tavares do Pausa para Feminices
Ela é graduada em Jornalismo pela PUC Campinas desde
o ano de 2009. Já trabalhou em
muitas revistas de moda e beleza como a GLOSS, M de Mulher, Revista Caras e hoje faz
parte de um time de campeãs
blogueiras que integram uma
rede de blogs chamada de Caras Blogs.
Camila Coelho
quiagem. A Camila trabalhava
como maquiadora nos Estados
Unidos e começou a postar vídeos no Youtube para as suas
clientes. Em pouco tempo ela
já tinha milhares de seguidores
e o sucesso estourou. A blogueira também passou a postar
Ela é quase uma unanimi- muito sobre moda e se destadade quando o assunto é ma- cou também nesse segmento.
Julia Petit
Ela é considerada por muitos a blogueira n° 1 quando se
fala em batons, sombras, bases
e todo o resto que envolve o
universo das maquiadoras. Ela
é a dona do blog Petisco que
conta com vários outros colunistas falando sobre diversos
assuntos.
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Minas Gerais é o estado que mais
emprega presos na região Sudeste

Sistema Prisional do estado tem mais de 17 mil detentos trabalhando em 109 tipos de atividades, produzindo desde roupas até eletroeletrônicos. Em São Lourenço, cerca de 40 detentos trabalham externamente. População carcerária é de cerca de 400.

Com 67.159 presos, Minas
Gerais tem hoje 17.088 detentos que trabalham, ou seja,
25% da população carcerária.
Em comparação com os outros estados da região Sudeste do Brasil, Minas sai na frente, enquanto São Paulo tem
21%; Espírito Santo, 13% e Rio
de Janeiro, 4%.
Em Minas Gerais, são 109
tipos de atividades em penitenciárias, presídios e Apac’s.
Entre elas, se destacam: cozinha, confecção de roupas,
móveis, eletroeletrônicos,
construção civil, indústria alimentícia, autopeças, horta,
artesanato, etc. Em entrevista ao São Lourenço Jornal, José Henrique Martins (diretor
de atendimento do Presídio
Local), diz que os detentos do
município exercem atividades
de pintor, pedreiro, eletricista e mecânico. “Eles também
atuam na parte externa do
Presídio (fábrica de blocos),
galpão de artesanatos e na
horta. Desenvolvem suas profissões. Além de trabalhar,
também estudam”, explica.
Para trabalhar, o custodiado precisa ser aprovado pela
Comissão Técnica de Classifi-

cação (CTC), equipe formada
por servidores dos setores de
saúde, segurança, jurídico e
social, que avaliam os quesitos correspondentes a cada
área.
Pelo serviço exercido, os
presos têm direito à remição
da pena. Para cada três dias
trabalhados, um é descontado
da sentença. E também há atividades em que os detentos
são remunerados.
A nova Secretaria de Estado
de Administração Prisional (Seap), criada em julho de 2016,
tem como um dos seus principais compromissos aumentar as oportunidades de ressocialização dos detentos. O
secretário Francisco Kupidlowski pontua que dar essas chances às pessoas privadas de liberdade é um jogo em que todos vencem.
“O trabalho é um dos instrumentos legais do Estado. E,
do nosso ponto de vista, é um
ganho muito grande. É o Governo fomentando aquilo a que
ele se propôs, que é ressocializar ao invés de só encarcerar.
A sociedade também colhe
muitos frutos com isso. Devolvemos um indivíduo apto ao

DOM ZECA
A notícia é...

convívio social”, afirma Francisco Kupidlowski, secretário
de Estado de Administração
Prisional
Atualmente, o Estado conta com 186 unidades prisionais. Em todas elas, há indivíduos privados de liberdade
trabalhando. Os presos conhecidos como “faxina” são os que
trabalham em prol dos estabelecimentos penais e exercem
atividades de limpeza e manutenção do local. Toda unidade possui ao menos um “faxina”. Só no Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em
Contagem, são 255 detentos
nessa função. Em São Lourenço, de acordo com José Henrique Martins, quatro detentos
trabalham como “faxina” na
unidade. “Fazem limpeza da
área administrativa e escola.
Também ajudam na distribuição dos cafés da manhã e da
tarde, almoço e jantar”.
A Penitenciária Francisco
Floriano de Paula, em Governador Valadares, é a que possui mais indivíduos privados
de liberdade exercendo algum
ofício. São 787 presos trabalhando. Há também outras seis
unidades prisionais em que
mais da metade dos encarcerados desenvolvem atividades

laborais.
A Região Metropolitana de
Belo Horizonte (RMBH) é a que
concentra a maior parte da
mão de obra carcerária, com
3.840 presos, 22,47% do total
do estado.
O segmento mais comum
nas unidades é o têxtil, com
22 frentes de trabalho. O Presídio de Floramar, em Divinópolis, conta com duas confecções. E o Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto,
em Belo Horizonte, com três.
São produzidas desde peças
para empresas privadas até
produtos têxteis para a própria secretaria.
O trabalho de pessoas privadas de liberdade está previsto na Lei de Execução Penal.
Segundo a subsecretária de
Humanização do Atendimento, Emília Castilho, a Seap depende da iniciativa privada para isso se concretizar.
“O Estado não tem como finalidade a atividade industrial
e não consegue absorver toda
essa mão de obra. Por isso, dependemos dos parceiros e das
empresas quererem se instalar nas unidades. Estamos de
portas abertas”, salienta Emília.
Parcerias privadas
A parceria mais antiga em
funcionamento é a da empresa de móveis, Detalhes Antiguidades, que está instalada

maestromartins@yahoo.com.br

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

EXPEDIENTE

Convite

Convite

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo.
Jornalista Responsável: João Vicente Nogueira (MTB 18.220/MG). Diagramação: João Vicente Nogueira. Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula
Dutra. Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra. Assessor Jurídico: José Manoel Pereira. Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
Colaboradores: Anderson Joinha, Vera M. Gannam de Castro, Simone Gannam L. Ribeiro, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa M. D. de Almeida, Filipe
Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha, Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira,
Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

no Complexo Penitenciário Nelson Hungria desde 2002.
Além do tempo de funcionamento, ela se destaca por
uma curiosidade. O dono, conhecido como Toninho Tocafundo, é um ex-presidiário. Ele
é marceneiro e trabalhava na
área quando foi encarcerado.
Na unidade prisional, teve a
oportunidade de continuar fazendo o serviço e vislumbrou
a possibilidade de ajudar outros presos depois que saísse
da prisão.
Em São Lourenço, o Presídio tem uma parceria com a
Prefeitura. Os detentos trabalham na garagem, Canil Municipal, Tiro de Guerra e Cemitério, além da parceria com a
Maninhos Artesanato (no próximo dia 27 será inaugurado
o galpão de trabalho externo).
Atualmente, em todo o estado, são 356 parcerias. A meta da nova gestão da Seap é
dobrar esse número em dois
anos. Para isso, a Superintendência de Trabalho e Produção
tem promovido encontros com
empresários de todas os territórios de Minas Gerais para
apresentar o modelo de trabalho.
A parceria é benéfica para
ambas as partes, tanto para o
Poder Público como para a iniciativa privada. É o que afirma
a subsecretaria de Humanização do Atendimento.

“É um ganha, ganha, ganha.
O Estado ganha por ocupar o
tempo dos presos e atuar como ressocializador. O privado
de liberdade ganha por poder
diminuir a pena, aprender um
novo ofício e mudar perspectivas. E o parceiro também
ganha, empregando nossa mão
de obra por um custo mais
baixo e cumprindo um dever
social”, diz Emília Castilho,
subsecretária de Humanização do Atendimento
A remuneração dos presos
é de, pelo menos, ¾ do salário mínimo. Os empresários
não têm encargos trabalhistas
nem gastos com aluguel. E ainda podem ganhar um Selo Social. A certificação possibilita
à empresa associar a própria
imagem e a de seus produtos
e serviços a uma conduta de
responsabilidade social, traduzida na contribuição para
a reintegração saudável de
condenados à vida livre.
Para se tornar parceiro do
Sistema Prisional, é muito simples. Basta o empresário procurar Superintendência de
Trabalho e Produção da Seap
com uma proposta e ter em
dia todos os documentos, como CNPJ, Certidão de Débitos
Tributários (Estadual), cópia
do Contrato Social e cópia de
Comprovante de Endereço.
(Com informações Agência
Minas Gerais)

JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA – COMARCA DE SÃO LOURENÇO –
SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL – EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO, COM
PRAZO DE 20 DIAS. Comunica-se que será levado a leilão no dia
01 de junho de 2017, às 13:00 horas, por preço não inferior ao
da avaliação, no átrio do Fórum desta Comarca, em virtude dos
autos de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, que tomou o nº 0637.11.000168-1, em fase de Execução de Sentença,
tendo como exequente, V.A.D.S, em face do Executado, F.G.C.B,
o seguinte bem: 01 veículo Marca GM Chevrolet, Modelo Kadett
GLS 2.0 MPFI, ano 1998, à gasolina, placa GPM-3651, em nome
do executado, que se encontra à Avenida Antônio Junqueira de
Souza, 386, Edifício Varandas, centro, nesta cidade, avaliado em
R$ 9.000,00 (nove mil reais), encontrando-se o referido veículo
em débito com IPVA e taxas, com último pagamento ocorrido em
2010. Não havendo licitante, seguir-se-á, no dia 22 de junho de
2017, no mesmo horário, no mesmo local, o segundo leilão, quando o referido bem será alienado a quem mais der, desde que não
seja preço vil. Para conhecimento de todos, especialmente dos
interessados, afixei o presente edital no átrio do Fórum local. São
Lourenço, 31 de março de 2017. Eu, Sônia N.B. de Carvalho, Oficial de Apoio Judicial, o digitei. Eu, Rosemary Aparecida Bittencourt, Escrivã Judicial, o subscrevo. Eu, Cecília Natsuko Miahira
Goya, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, o assino.

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
ti Freitas Lima – Prefeito Municipal.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.366 - ERRATA
Onde se-lê:
Art.1º. Ficam nomeadas as pessoas abaixo relacionadas, conforme ordem
de correlação estabelecida entre as colunas de nome, denominação do cargo
e código do cargo, das atribuições dos cargos previstos no Anexo III, da Lei
Complementar nº. 002/11 de 01/08/2011 e suas alterações, como segue:

Leia-se:
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PP 002/2017
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica a empresa Estefani Rangel 04691348603 - CNPJ: 11.569.488/0001-99
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), licitante vencedor do processo licitatório
nº 0023/2017, Pregão Presencial nº 0002/2017. São Lourenço, 16 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 0023/2017,
Pregão Presencial nº 0002/2017, que tem como objeto Permissão de uso remunerada por tempo determinado de área de propriedade da Prefeitura Municipal de São Lourenço, localizada no Estacionamento ao lado do Parque das
Águas de São Lourenço, para permissão de uso e exploração de área para fins
de Praça de Alimentação durante a realização da "# Vem curtir na Rua - Carnaval 2017".
São Lourenço, 16 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeito Municipal.
LICITAÇÕES E COMPRAS
ERRATA

Leia se:
DECRETO Nº 6.366
Dispõe sobre a nomeação de titulares de cargos em Comissão e Ad Nutuns,
constantes do Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11 e suas alterações.
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 dos cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11 de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações; considerando que compete a Prefeita Municipal dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Municipal;
DECRETA:
Art.1º. Ficam nomeadas as pessoas abaixo relacionadas, conforme ordem
de correlação estabelecida entre as colunas de nome, denominação do cargo
e código do cargo, das atribuições dos cargos previstos no Anexo III, da Lei
Complementar nº. 002/11 de 01/08/2011 e suas alterações, como segue:

Errata na edição do dia, 24 de Fevereiro de 2017 - Diário Oficial dos Municípios Mineiros - ANO VIII | Nº 1947, PÁGINA 149:
Onde se lê:
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PP 004/2016
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica a empresa Nova Comunicação Visual Serviços Serigráficos Ltda - CNPJ:
07.237.038/0001-21 R$ 3.000,00 (três mil reais), licitante vencedor do processo licitatório nº 0030/2017, Pregão Presencial nº 0004/2017.
São Lourenço, 17 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 0030/2017,
Pregão Presencial nº 0004/2017, que tem como objeto Permissão Remunerada
à Título Precário, para Exclusividade de Divulgação de Marca Comercial em Peças Publicitárias e de Propaganda, Alusivas ao Evento "# Vem curtir na Rua Carnaval 2017".
São Lourenço, 17 de fevereiro de 2017.

Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/03/2017.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 03 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
LICITAÇÕES E COMPRAS
ERRATA
Errata na edição do dia, 24 de Fevereiro de 2017 - Diário Oficial dos
Municípios Mineiros - ANO VIII | Nº 1947, PÁGINA 148:
Onde se lê:
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PP 001/2016
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica a empresa Mauricio Augusto Flauzino da Fonseca - CNPJ: 13.932.194/000105 R$ 318.300,00 (trezentos e dezoito mil e trezentos reais), licitante vencedor
do processo licitatório nº 0019/2017, Pregão Presencial nº 0001/2017. São
Lourenço, 16 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 0019/2017,
Pregão Presencial nº 0001/2017, que tem como objeto Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização, coordenação e
execução do evento denominado "# Vem Curtir na Rua - Carnaval 2017", com
fornecimento de toda a estrutura, equipamentos, materiais, mão de obra, e
outros. São Lourenço, 16 de fevereiro de 2017. Célia Shiguematsu Cavalcanti
Freitas Lima – Prefeito Municipal.
Leia-se:
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PP 001/2017
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica a empresa Mauricio Augusto Flauzino da Fonseca - CNPJ: 13.932.194/000105 R$ 318.300,00 (trezentos e dezoito mil e trezentos reais), licitante vencedor
do processo licitatório nº 0019/2017, Pregão Presencial nº 0001/2017. São
Lourenço, 16 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 0019/2017,
Pregão Presencial nº 0001/2017, que tem como objeto Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização, coordenação e
execução do evento denominado "# Vem Curtir na Rua - Carnaval 2017", com
fornecimento de toda a estrutura, equipamentos, materiais, mão de obra, e
outros.
São Lourenço, 16 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeito Municipal.
LICITAÇÕES E COMPRAS
ERRATA
Errata na edição do dia, 24 de Fevereiro de 2017 - Diário Oficial dos Municípios Mineiros - ANO VIII | Nº 1947, PÁGINA 148:
Onde se lê:
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PP 002/2016
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica a empresa Estefani Rangel 04691348603 - CNPJ: 11.569.488/0001-99
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), licitante vencedor do processo licitatório
nº 0023/2017, Pregão Presencial nº 0002/2017. São Lourenço, 16 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 0023/2017,
Pregão Presencial nº 0002/2017, que tem como objeto Permissão de uso remunerada por tempo determinado de área de propriedade da Prefeitura Municipal de São Lourenço, localizada no Estacionamento ao lado do Parque das
Águas de São Lourenço, para permissão de uso e exploração de área para fins
de Praça de Alimentação durante a realização da "# Vem curtir na Rua - Carnaval 2017". São Lourenço, 16 de fevereiro de 2017. Célia Shiguematsu Cavalcan-

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeito Municipal.
Leia-se:
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PP 004/2017
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica a empresa Nova Comunicação Visual Serviços Serigráficos Ltda - CNPJ:
07.237.038/0001-21 R$ 3.000,00 (três mil reais), licitante vencedor do processo licitatório nº 0030/2017, Pregão Presencial nº 0004/2017.
São Lourenço, 17 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 0030/2017,
Pregão Presencial nº 0004/2017, que tem como objeto Permissão Remunerada
à Título Precário, para Exclusividade de Divulgação de Marca Comercial em Peças Publicitárias e de Propaganda, Alusivas ao Evento "# Vem curtir na Rua Carnaval 2017".

2.05.02.12.366.0007.2.0130 - 3.1.90.04.00 Desenvolv.Educação De Jovens
E Adultos/FUNDEB - - - - - - - - - - - - - - R$ 3.000,00
Total da Sub-Unidade 02 - - - - - - - - - R$ 116.000,00
Total da Unidade 5 - - - - - - - - - - - - - R$ 234.000,00
Unidade 06 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal De Saúde
2.06.01.10.122.0001.2.0067 - 3.1.90.04.00 Gestão Do SUS - - - - -- - - - - -- - R$ 15.000,00
2.06.01.10.301.0002.2.0068 - 3.3.90.30.00 Atenção Básica - - - - -- - - - - - R$
50.000,00
2.06.01.10.302.0004.2.0076 - 3.3.90.91.00 Apoio E Diagnóstico - - - - -- - - R$ 12.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - R$ 77.000,00
Total da Unidade 6 - - - - - R$ 77.000,00
Unidade 08 - Fundo Municipal de Assistência Social
DECRETO Nº 6.368
Sub-Unidade 01 - Serviço De Proteção Social Básica
2.08.01.08.244.0021.2.0103 - 3.3.90.39.00 Manutenção E Operacionalização Do CRAS/PAIF- R$ 378,00
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - - - R$ 378,00
Total da Unidade 8 - - - - - - R$ 378,00
Total Geral - - - - - - - - - R$ 330.432,25
Art. 2º- Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada 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 03 - Diretoria Geral de Planejamento,Orçamento e Gestão
Sub-Unidade 01 - Diretoria de Administração
2.03.01.04.122.0001.2.0018 - 3.3.90.39.00 Gestão Da Diretoria De Administração - - - - - -- R$ 19.054,25
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - -- - - - R$ 19.054,25
Total da Unidade 3 - - - - - R$ 19.054,25
Unidade 05 - Secretaria Municipal de Educação
Sub-Unidade 01 - Educação Básica
2.05.01.12.361.0005.2.0052 - 3.1.90.11.00 Desenvolvimento Do Ensino Fundamental - - - - R$ 32.000,00
2.05.01.12.365.0006.2.0165 - 3.1.90.11.00 Desenvolvimento Da Educação
Infantil Creche - R$ 86.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - R$ 118.000,00
Sub-Unidade 02 - FUNDEB
2.05.02.12.365.0006.2.0170 - 3.1.90.11.00 Valorização Prof. Magist. Educ.
Inf. Pré-Esc FUNDEB - -- - - - - - - - - - - - R$ 116.000,00
Total da Sub-Unidade 02 - - - - - - - - - R$ 116.000,00
Total da Unidade 5 - - - - - - - - - - - - R$ 234.000,00
Unidade 06 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal De Saúde
2.06.01.10.301.0002.2.0068 - 3.1.90.11.00 Atenção Básica - - - R$ 27.000,00
2.06.01.10.301.0002.2.0068 - 3.3.90.39.00 Atenção Básica - - - R$ 50.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - R$ 77.000,00
Total da Unidade 6 - - - - - R$ 77.000,00
Unidade 08 - Fundo Municipal de Assistência Social
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$ 378,00
DECRETO Nº 6.368
Total da Sub-Unidade 01 - - - - R$ 378,00
Total da Unidade 8 - - -- - - R$ 378,00
Total Geral - - - - - - - - - R$ 330.432,25
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, 06 de março de 2017.

São Lourenço, 17 de fevereiro de 2017.

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeito Municipal.

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE CONTRATO

ELIANA RODRIGUES
Tesoureira

Contrato nº. SAAE/SLO-023/2017.
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Banco do Brasil S/A
Modalidade: Credenciamento nº. 001/2016
Objeto: prestação de serviços para recebimento de contas de água e
esgoto e outros serviços devidos ao SAAE
Valor por guia recebida: R$ 0,94
Forma de pagamento: parcelada
Vigência: 12 meses a partir da assinatura.
Data da assinatura: 07/03/2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.368 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 330.432,25

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.370 ALTERA A FONTE DE RECURSOS NAS SEGUINTES DOTAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DECRETO Nº 6.370
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. 3.254, de 21 de julho de 2016;
DECRETA:
Art. 1º - Fica alterada a fonte de recursos das seguintes dotações do Município de São Lourenço:

DECRETO Nº 6.368
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 330.432,25 as dotações do Município de São Lourenço
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 aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 330.432,25 ( trezentos e trinta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos)
as seguintes dotações do Município de São Lourenço.
Órgão 02 - Prefeitura Municipal De São Lourenço
Unidade 03 - Diretoria Geral de Planejamento,Orçamento e Gestão
Sub-Unidade 03 - Diretoria de Contabilidade
2.03.03.04.123.0001.2.0027 - 3.3.90.35.00 Gestão Da Diretoria De Contabilidade - - - - - R$ 19.054,25
Total da Sub-Unidade 03 - - - - - - - - - R$ 19.054,25
Total da Unidade 3 - - - - - R$ 19.054,25
Unidade 05 - Secretaria Municipal de Educação
Sub-Unidade 01 - Educação Básica
2.05.01.12.361.0005.2.0052 - 3.1.90.04.00 Desenvolvimento Do Ensino Fundamental- - - - R$ 32.000,00
2.05.01.12.365.0006.2.0165 - 3.1.90.04.00 Desenvolvimento Da Educação
Infantil Creche - R$ 86.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - R$ 118.000,00
Sub-Unidade 02 - FUNDEB
2.05.02.12.361.0005.2.0059 - 3.1.90.04.00 Valorização Profissionais Do Magistério E.F.FUNDEB - - - - - - - - - - - - - - R$ 90.000,00
2.05.02.12.365.0006.2.0170 - 3.1.90.04.00 Valorização Prof. Magist. Educ.
Inf. Pré-Esc FUNDEB - - - - - - - - - - - - - - R$ 23.000,00

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, 09 de Março de 2017
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
ELIANA RODRIGUES
Diretora de Contabilidade
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.371 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 244.048,50
AS DOTAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DECRETO Nº 6.371
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 244.048,50 as dotações do Município de São Lourenço
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 012/2017

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 aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 244.048,50 ( duzentos e quarenta e quatro mil, quarenta e oito reais e cinquenta 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
2.06.01.10.302.0004.2.0076 - 3.3.93.39.00 Apoio E Diagnóstico - - - - R$
244.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - R$ 244.000,00
Total da Unidade 6 - - - - - - - - - R$ 244.000,00
Unidade 07 - Secretaria de Desenvolvimento Social
Sub-Unidade 05 - Secretaria de Desenvolvimento Social
2.07.05.08.122.0001.2.0091 - 3.3.90.36.00 Gestão Da Secretaria De Desenvolvimento Social - R$ 48,50
Total da Sub-Unidade 05 - - - -- - R$ 48,50
Total da Unidade 7 - - - - - - - - - - R$ 48,50
Total Geral - - - - - - - - - R$ 244.048,50
Art. 2º- Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada 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 06 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal De Saúde
2.06.01.10.301.0002.2.0068 - 3.1.90.11.00 Atenção Básica - -- - - R$ 244.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - R$ 244.000,00
Total da Unidade 6 - - - - - - - - - - - - R$ 244.000,00
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$ 48,50
Total da Sub-Unidade 05 - - - -- - - R$ 48,50
DECRETO Nº 6.371
Total da Unidade 7 - - - - - - R$ 48,50
Total Geral - - - - - - - - R$ 244.048,50
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, 09 de março de 2017.

Processo 0076/2017 - Pregão Presencial 0012/2017 – Objeto Contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, reciclagem, incineração e destinação final dos resíduos de saúde, Lixo Hospitalar,
Classe I, atendendo a solicitação da Secretaria de Saúde. Credenciamento: até
as 13h do dia 29/03/2017 Sessão pública: 13h30min do dia 29/03/2017. 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.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.361 - ERRATA
DECRETO Nº 6.361 - Errata
Onde se lê:

Leia-se:
DECRETO Nº 6.361
Dispõe sobre a nomeação de titulares de cargos em Comissão e Ad Nutuns,
constantes do Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11 e suas alterações.
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 dos cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11 de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações; considerando que compete a Prefeita Municipal dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Municipal;
DECRETA:
Art.1º. Ficam nomeadas as pessoas abaixo relacionadas, conforme ordem
de correlação estabelecida entre as colunas de nome, denominação do cargo
e código do cargo, das atribuições dos cargos previstos no Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11 de 01/08/2011 e suas alterações, a partir desta data, como segue:

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
ELIANA RODRIGUES
Diretora de Contabilidade
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO

Artigo 2º.- Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições
em contrário.
São Lourenço - MG, 15 de Março de 2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.379 DELEGA PODERES ESPECIAIS AO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DECRETO Nº 6.379
Delega poderes especiais ao Secretário Municipal de Turismo e Cultura 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;

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
nº 6.319 de 01/02/2017, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/03/2017.
DECRETO Nº 6.361

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 15 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ERRATA DA PORTARIA Nº. 025/2017

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

PORTARIA Nº. SAAE/SLO- 025/2017

LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 028/2017

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA COMPOREM A COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRÔNICOS E PRESENCIAIS NO SAAE.

Processo 0060/2017 - Pregão Eletrônico 0028/2017 – 2ª Chamada –Objeto: Registro de preços para futura e eventual Aquisição de medicamentos constantes na tabela da CMED - Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da ANVISA, para eventual e futuro fornecimento para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pela Farmácia de Minas. Sessão pública: 14h30min do dia 31/03/2017. Credenciamento: até as 12h do dia 31/03/2017.
Apresentação das propostas: até as 13h do dia 31/03/2017. Início dos lances:
às 14h30min até as 15h do dia 31/03/2017. 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 –

O Diretor Presidente do SAAE de São Lourenço/MG, Sr. Henrique Ramon
Poli de Almeida, no uso de suas atribuições legais, outorgadas pelo Decreto
Municipal nº 6.236 de 02/01/2017 e,
R E S O L V E:
Art.1º – Em cumprimento ao Artigo 3º, inciso IV e seu parágrafo 1º da lei
10.520 de 17/07/2002, designar o Servidor André Ricardo Barroso para exercer a função de Pregoeiro desta Autarquia, e para compor a sua equipe de
apoio, os Servidores Paulo César Degani Machado e Fabiana Aparecida de
Castro Brito, sendo, Primeira Suplente, a Sra. Elizete de Almeida Archanjo, e
Segunda Suplente, a Servidora Maria de Fátima Rangel.

São Lourenço-MG, 06 de Fevereiro de 2017.

Artigo 1º. - Nomear, nos termos da Lei Municipal nº 3.157 de 09/07/2014,
e Lei Complementar nº 005/14 de 21/07/2014, a Srta.NATÁLIA DA SILVA COSTA, para exercer o Cargo de Livre Nomeação e Exoneração de Assistente de
Administração do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO LOURENÇO-MG, a partir de 15 de Março de 2017.

Art.2°. O Ordenador de Despesas exercerá as atividades sem prejuízo das
demais atribuições do seu cargo ou função.

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO

Art.5º - Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente a Portaria
Nº. SAAE/SLO- 030/2016, esta Portaria entrará em vigor a partir desta data.

Considerando as Leis Municipais nº. 3.157 e 3.158 de 09/07/2014, Lei Complementar nº 005 de 21/07/2014 e anexos, bem como, inciso V do artigo 37 da
Constituição Federal.

Parágrafo Único. Fica autorizado o Secretário Municipal de Turismo e Cultura, 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.

Pregão Eletrônico nº. SAAE/SLO-004/2017
Objeto: aquisição de compactadores de solo.
Data: 04/04/2017 às 14:00 horas
Edital na íntegra disponível pelo tel. (35) 3332-3600 ramal 03, ou e-mail:
licitacao@saaesaolourenco.mg.gov.br e nos sites www.saaesaolourenco.mg.gov.
br e www.bll.org.br

Art.4º - Quando necessário, e em casos específicos, o Pregoeiro poderá
convidar um elemento de notório conhecimento para integrar a equipe de
Apoio.

O Diretor Presidente do SAAE de São Lourenço/MG, Sr. Henrique Ramon
Poli de Almeida, no uso de suas atribuições legais, outorgadas pelo Decreto
Municipal nº 6.236 de 02/01/2017 e,

Art.1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura ao Secretário Municipal de Turismo e Cultura ficando autorizado 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.

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO

Art.3º - O Pregoeiro em seus impedimentos será substituído pela Servidora
Fabiana Aparecida de Castro Brito, com capacitação específica para exercer as
suas atribuições.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETA:

Pregão Eletrônico nº. SAAE/SLO-002/2017
Objeto: aquisição de copos e selos para envase de água.
Data: 29/03/2017 às 14:00 horas
Edital na íntegra disponível pelo tel. (35) 3332-3600 ramal 03, ou e-mail:
licitacao@saaesaolourenco.mg.gov.br e nos sites www.saaesaolourenco.mg.
gov.br e www.bll.org.br

Art. 2º - O Pregoeiro convocará qualquer um dos suplentes da equipe de
apoio para substituir o membro titular em seus impedimentos eventuais ou
regulares.

PORTARIA N.º SAAE/SLO- 031/2017

RESOLVE:

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

Pregão Eletrônico nº. SAAE/SLO-005/2017
Objeto: aquisição de equipamentos diversos de informática.
Data: 30/03/2017 às 14:00 horas
Edital na íntegra disponível pelo tel. (35) 3332-3600 ramal 03, ou e-mail:
licitacao@saaesaolourenco.mg.gov.br e nos sites www.saaesaolourenco.mg.
gov.br e www.bll.org.br

Pregão Presencial nº. SAAE/SLO-003/2017
Objeto: inversores de frequência.
Data: 05/04/2017 às 14:15 horas
Edital na íntegra disponível pelo tel. (35) 3332-3600 ramal 03, ou e-mail:
licitacao@saaesaolourenco.mg.gov.br e no site www.saaesaolourenco.mg.gov.
br
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PUBLICAÇÃO DE PORTARIA

ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oficial e

Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
Prefeitura Municipal de São Lourenço 01 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeiro Substituto.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 013/2017
Processo 0078/2017 - Pregão Presencial 0013/2017 – Objeto Contratação
de empresas especializadas para a prestação de serviço e fornecimento de materiais para a realização do desfile no dia emancipação política de São Lourenço, atendendo a solicitação da Secretaria de Turismo e Cultura. Credenciamento: até as 15h do dia 30/03/2017 Sessão pública: 15h30min do dia 29/03/2017.
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
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Conselho Municipal de São Lourenço se reúne para discutir
e avaliar as principais necessidades do município

Na última segunda-feira (08) o Conselho
do Município de São
Lourenço se reuniu pela primeira vez para
tratar sobre os assuntos e necessidades do
município.
Trata-se de um con-

selho que visa lutar pelo pleno funcionamento da cidade, levantando temas e soluções
para serem encaminhados à Prefeita.
Este Conselho é totalmente apartidário,
sendo assim, ele agre-

ga membros da Câmara Municipal (maioria
e minoria), da comunidade e da prefeitura.
Serão realizadas reuniões mensais com o
objetivo de discutir todos os assuntos vitais

para o município, tais
como: planejamento,
obras e serviços, orçamento, turismo, etc.
Dentre os assuntos
abordados nesta primeira reunião, foram
citados como mais urgentes a situação das

charretes, meio ambiente e saúde de São
Lourenço.
A implementação deste conselho está prevista na Lei Orgânica
do Município (Sessão
IV, do Capítulo II, combinado com os incisos

IX, XII,e XVII do art.90)
considerando o disposto na Lei Municipal nº
3.279 de 22/03/2017
que institui o Conselho. O mandato dos
conselheiros será de
dois anos.

Eleitores que não votaram ou justificaram ausência terão título cancelado
Entre os prejuízos, o eleitor pode ser impedido de assumir cargo público.

Eleitores brasileiros que não
votaram nem justificaram a ausência nas três últimas eleições
terão cancelamento automático do título de eleitor entre 17
e 19 de maio. A irregularidade
desse documento pode impedir
o cidadão a obter passaporte
ou carteira de identidade, ter
dificuldades para investidura e
nomeação em concurso público, receber salários em função
de emprego público, renovação
de matrícula em estabelecimento de ensino oficial e obter certos tipos de empréstimos e ins-

crição. Além de não poder votar.
Em Minas Gerais, segundo o
último levantamento divulgado
em abril pela Justiça, 175.020
eleitores não cumpriram o prazo
Regularização
Para regularizar a situação o
eleitor deverá fazer seu agendamento eletrônico por meio
do site da Justiça Eleitoral: www.
tre-mg.jus.br ou pelo fone 148
(Disque-Eleitor). Depois, basta
comparecer no cartório eleitoral, no dia e hora marcados, com
um documento de identidade

com foto, comprovante de endereço (dos 3 últimos meses),
título de eleitor (se ainda o possuir) e comprovantes de votação, de justificativa ou de quitação da multa. A multa é de
R$ 3,50 por pleito. Somente a
pessoa consegue regularizar o
próprio título.
De acordo com Raimundo, a
suspensão da inscrição é revertida com a quitação da multa,
pedido de transferência de cidade ou revisão. Somente o eleitor que passou 6 anos com o
título cancelado perde o núme-

As recentes reformas trabalhistas e os impactos causados pela terceirização no mercado de
trabalho e na vida dos trabalhadores em geral, têm causado espanto, em certos casos até mesmo terror em certos estudiosos do direito.
Não bastasse o tenso clima político que o pais atravessa, as reformas da previdência social
e da legislação trabalhista preocupam a todos que vivem ou “apenas sobrevivem” do seu trabalho.
A expectativa, até a bem poucos dias se resumia apenas à questão temporal, ou seja, depois de quantos anos e com quantos anos o cidadão poderia deixar de laborar. Muitas charges
e piadas foram criadas sob esta temática. O brasileiro em geral, é um povo criativo que faz
piada com a própria desgraça. Todavia, o momento como todos sabemos é de tensão, incertezas, insegurança e medo. Nem toda hora é boa pra brincar, e as verdades que emergem de
todas estas propostas governamentais e políticas são de fato assombrosas e preocupantes.
Anos de luta e de direitos conquistados estão sendo descartados e junto vão descartando também os sonhos de uma vida e de uma velhice digna. A Carta Magna asseguradora dos direitos
humanos fundamentais vem sendo ignorada e vilipendiada dia após dia, até ser finalmente
rasgada sob nossos narizes.
Não podemos, entretanto, cruzar os braços e esperar que decidam o destino da nação e o
nosso próprio destino sem nada fazer. Assim pensando, e cientes de que uma das missões do
Curso de Direito da Faculdade de São Lourenço é intermediar as relações acadêmicas e as relações sociais, nos dias 26, 27 e 28 de abril, realizou-se a XVI Semana Jurídica, ocasião em que,
por três noites consecutivas, palestrantes de São Paulo, Varginha, Juiz de Fora, Pouso Alegre,
Lorena e Caxambu, falaram sobre temas pontuais, que afligem a comunidade jurídica e a sociedade em geral.
Pode-se dizer que os temas trazidos para as palestras e as discussões levantadas em nada
alteram o cenário de dúvidas e angustias em que vive grande parcela da sociedade; que não
passaram de uma “gota d’água no oceano” , mas a conscientização é mesmo um trabalho de
formiguinha. Estamos conscientes de nosso papel, e convictos e esperançosos de que, “se cada um fizer a sua parte, podemos deixar um pais, um mundo e uma vida digna para as próximas gerações”.
					
					

Silvana S. Gaspar
Coordenadora do Curso de Direito

ro e precisa realizar nova inscrição.
Os eleitores podem consultar a situação do título no
seguinte endereço: www.tre-

-mg.jus.br.
Alerta
A Justiça Eleitoral informa
que não envia mensagens
sobre esse assunto, por exem-

plo: seu título foi cancelado,
clique aqui para regularizar”.
Estas mensagens são vírus e
podem danificar seu aparelho/computador.
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