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Celebrações da Semana Santa reúne
e emociona fiéis em São Lourenço

O pároco da Basílica Menor, Padre Bruno César Dias Graciano, faz um balanço de como foi esta semana em um entrevista exclusiva ao São Lourenço Jornal.
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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

O atendimento de 100% da
população com água tratada e
com coleta e tratamento de esgotos reduziria substancialmente o número de internações na
rede do Sistema Único de Saúde (SUS) por infecções gastrointestinais, diminuiria ainda mais
o índice de mortalidade infantil e eliminaria graves problemas de saneamento básico que
ainda afetam milhões de brasileiros. Esses esperados impactos positivos do saneamento
básico na saúde pública e nas
condições de vida da população já deveriam ter estimulado
os gestores públicos a concentrar mais recursos na construção ou ampliação de redes de
água e de coleta de esgotos e
nos sistemas de tratamento dos
resíduos, para que a universalização desses serviços seja alcançada em 20 anos, como prevê o plano nacional para o setor lançado em 2014. Mas há
outros possíveis benefícios que
igualmente justificam a aceleração dos planos de saneamento básico no País. Além dos efeitos sociais óbvios, o atendimento de toda a população com
sistemas públicos de água e
esgotos propiciaria resultados
financeiros que o Instituto Trata Brasil estima em mais de R$
500 bilhões em 20 anos.
Formado por empresas do
setor, o Trata Brasil vem fazendo estudos periódicos sobre a
situação do saneamento básico no País que mostram a lentidão da melhora dos índices
de atendimento da população,

a escassez dos recursos investidos nos sistemas de água e
esgotos e as dificuldades para
alcançar a universalização dos
serviços no prazo estabelecido
pelo plano nacional para o setor. Estudo divulgado no início
deste ano, com dados até 2015
– os últimos disponíveis –, por
exemplo, deixa claro como será difícil cumprir a meta no prazo previsto, por causa da morosidade das obras e da timidez
dos investimentos.
Entre 2007 – ano em que foi
sancionada a Lei do Saneamento Básico, que unificou a legislação para o setor com o objetivo de criar um marco que estimulasse e balizasse os investimentos – e 2015, a população
atendida por sistemas públicos
de água passou de 80,9% para
83,3%. Embora o índice de cobertura seja relativamente alto,
o avanço é muito lento para
prever a universalização até
2033. Já o índice de atendimento com coleta de esgoto evoluiu mais depressa, de 42% para 50,3%, mas continua miseravelmente baixo, a imensa distância da universalização. Mais
baixo ainda é o índice de tratamento do esgoto, que passou
de 32,5% para 42,7%.
Estimativas citadas com frequência pelas autoridades do
setor são de que o custo para
a universalização dos serviços
de água, esgoto, drenagem de
águas pluviais e manejo de resíduos sólidos em 20 anos alcance cerca de R$ 500 bilhões.
Para a universalização de água

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Clame ao Senhor
e a vitória virá!
ta.

Com o Senhor a vitória é cer-

Em geral, quando passamos
por situações difíceis, sentimo-nos angustiados, caímos em
desespero e nos fechamos em
nós mesmos. O problema nos
envolve de tal forma, que nos
esquecemos de Deus e passamos a alimentar sentimentos
negativos.
Facilmente aceitamos as insinuações do inimigo, que nos
incita a nos revoltarmos contra
o Senhor, acusando-o de ser o
causador de toda dor, doença,
infelicidade e, principalmente,
morte.
Na hora do desespero, não
faltam pessoas que batem em
nossas costas e dizem: “Paciência! É a vontade de Deus”.
Precisamos entender que o Senhor é o nosso maior aliado,
só Ele pode vir em auxílio da
nossa fraqueza.
O livro do Salmo 18 nos ensina a viver abandonados em
Deus e a confiar plenamente
no socorro do Céu. Quando invocamos o nome do Senhor, Ele

se compadece de nossas misérias e se inclina em nossa direção.
O amor de Deus é tão grande, que Ele vem ao nosso encontro, pega-nos no colo, cuida
de nossas feridas, restabelece
nossa dignidade de filhos e cura
o nosso coração de toda desesperança. Se confiarmos nossos problemas a Jesus e proclamarmos o seu senhorio sobre toda e qualquer situação,
não seremos abalados de forma
nenhuma.
Creia que para Deus nada é
impossível, pois o único impossível para Ele é deixar de nos
amar.

Os ganhos com o saneamento
Estudo indica que, além dos efeitos sociais óbvios, o atendimento de toda
a população com sistemas públicos de água e esgotos propiciaria resultados
financeiros de mais de R$ 500 bilhões em 20 anos

e esgoto, estimam-se investimentos de R$ 303 bilhões.
O mais recente trabalho do
Instituto Trata Brasil sobre os
custos e os benefícios da universalização acrescenta aos investimentos (que estima em R$
316,8 bilhões, pouco acima do
valor geralmente citado pelo
governo) o aumento das despesas familiares com as tarifas
de água e esgotos, chegando
ao total de R$ 537 bilhões.
O trabalho estima também
os benefícios decorrentes da
universalização, como a redução das despesas com saúde,
os ganhos da produtividade do
trabalho decorrentes da melhora das condições físicas e de
habitação das pessoas, a valorização imobiliária e a renda
propiciada pelos investimentos
na expansão da rede de água
e esgoto. O valor a que o trabalho do instituto chega é de

pouco mais de R$ 1 trilhão
nos próximos 20 anos. Feitas as contas, a universalização, de acordo com o estudo, propiciaria a diferentes beneficiários ganhos superiores a R$ 500 bilhões no
período. Seriam os efeitos
financeiros diretos e indiretos do atendimento de toda
a população com rede de
água e sistemas de coleta e
tratamento de esgotos.
Independentemente de
sua dimensão monetária,
porém, qualquer desses benefícios somente será alcançado se os administradores
públicos, nos três níveis de
governo, tiverem consciência da necessidade e, em
particular, da urgência de
estender a rede de saneamento básico. Não é isso,
infelizmente, o que se tem
visto. (Estadão)

VERA GANNAM

Maria Nossa Mãe

Eis a tua Mãe!

Maria, a mais santa das criaturas, a Mãe de Jesus, é também nossa Mãe. Ele mesmo
no-la deu momentos antes de
sua morte na cruz: Quando Jesus viu sua Mãe e perto dela o
discípulo que amava, disse à
sua Mãe: “Mulher, eis aí teu filho”. Depois disse ao discípulo:
“Eis aí tua Mãe” (Jo 19,26 e 27).
Assim, Jesus entrega Maria como Mãe à humanidade na pessoa de João. A partir deste instante e para sempre, temos uma
Mãe por expressa e última vontade do Senhor: a própria Mãe
de Jesus, Maria é nossa Mãe.
Na Pátria Celeste, vela constantemente por nós, seus diletos filhos. Ama-nos com a ternura do próprio Deus, infinitamente mais do que a mais perfeita e amorosa das mães. Sempre presente em nossa vida, nos
ampara e protege na caminhada, conduzindo-nos com amor,
pelas estradas da vida que nos
levam a Deus.
Como filhos de Maria, que
creem nela e nela esperam, que
a amam e a Ela rezam, temos
a dignidade e a responsabilidade de bendizê-la.
Saudemos a Mãe Celeste,
com as palavras do Anjo Ga-

briel: “Ave, cheia de graça, o
Senhor é contigo” (Lc 1,28). “Se
o Anjo a saudou, por que nós,
seus filhos, não podemos fazer
o mesmo? Se o Evangelho saúda a Mãe de Cristo, não será
essa saudação uma forma legitimamente assumível por nós,
os beneficiários da Encarnação? Seria desonroso fazermos
aquilo que o próprio Deus ordenou ao Anjo que fizesse? ”.
Sabemos que Maria quer que
rezemos o terço todos os dias.
Através desta oração, tão agradável ao coração de Maria, estaremos bendizendo a Mãe das
mães, como também teremos
a certeza de podermos contar
sempre com o seu amparo e
proteção.

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

FELIZ PÁSCOA

Acorde, desperte! Abra a janela, olhe para o céu!
Hoje é dia de Páscoa, dia de
Ressurreição!
Assim como Cristo deixou o
sepulcro vazio, esvazie-se de
seu passado, do ontem, do que
já passou.
E, corajosamente, celebre o
presente, a vida, as novas possiblidades!
Assim como as pedras rolaram, impedindo que a morte
detivesse Jesus, permita que
as amarras do egoísmo, do comodismo, da inveja, da rancor
e da ambição sejam definitivamente banidas de seu dia a dia!
A exemplo de Maria Madalena, que acreditou na Ressurreição e espalhou a todos esta
boa notícia, seja porta voz de
boas novas e boas palavras sempre, independente do descrédito geral das pessoas, na certeza de que Deus existe e olha
por cada um de nós com imenso amor.
Em vez de destruir esperanças, construa certezas de novos
caminhos a serem trilhados,
acreditando e buscando constante renovação.
Ajude o descrente a acredi-

tar que é possível ser feliz, cumprindo seu papel de cristão e
discípulo.
Olhe para si mesmo e reconheça-se como obra prima da
criação. Reveja seus passos e
lembre-se de que Cristo deu a
vida para que você pudesse viver e viver bem.
Hoje você tem a possibilidade de ser melhor do que ontem, de plantar sementes que
darão frutos certamente, ainda
que a longo prazo, e poderão
ser colhidos num futuro espiritualmente promissor.
Hoje é o dia da vitória da vida sobre a morte, da luz sobre
as trevas, da verdade sobre a
mentira, da realidade sobre a
ilusão, da necessidade de mudança sobre a apatia e a acomodação.
Celebre, cante, ame sem restrições. Dê um basta na vida
velha e nos velhos hábitos. Empurre a pedra e deixe vazio o
sepulcro.
Faça a difícil e ao mesmo
tempo maravilhosa experiência de renascer, ressurgir, reviver!
Tente fazer da sua vida uma
eterna e Feliz Páscoa!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

CRIOFREQUENCIA
Com a tecnologia a favor da
beleza, não param de aparecer
supermáquinas para atacar o
trio inimigo do corpo perfeito:
Celulite, gordura localizada e
flacidez.
Considerada pelos especialistas como uma das 5 máquinas mais poderosas da atualidade, a CRIOFREQUÊNCIA, tem
como objetivo renovar as fibras
de colágeno e garantir firmeza.
Esta máquina SUPERPODEROSA tem uma ponteira ultracongelada, que esfria a epiderme a menos 10 Cº, provocando
a contração imediata das fibras
de colágeno, o que garante o
efeito lifting no corpo. Já o calor da Radiofrequência atinge
a pele, eleva a temperatura,
retrai o colágeno existente e
estimula a formação de novas
fibras elásticas a médio prazo
O encontro do frio na epiderme e do calor nos tecidos
internos, além de garantir a se-

gurança do cliente, produz milhões de choques térmicos gerando um terceiro efeito fisiológico, desestabilizando o metabolismo local.
Esta energia mobiliza tanto
o colágeno quanto as células
de gordura, sendo indicado para tratamento da flacidez tissular facial e corporal e também para redução da gordura
localizada.
Para o tratamento, são necessárias de quatro a seis sessões, de acordo com cada quadro, com intervalo de 20 dias
entre elas. Iniciei meu tratamento na Labella Centro de Estética (3331-7324), com sessões
no rosto e na barriga e já deslumbrei com o resultado. A sensação da ponteira congelada
não é ruim e senti a pele “esticando” durante o procedimento. Seguirei com o tratamento
e contarei a minha experiência
para vocês.
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57º BPM garante segurança
no feriado da Semana Santa

17ª RPM promoverá a Operação Tiradentes
entre os dias 20 e 21 de abril
Polícia Militar fará operação especial durante o feriado

Houve apreensão de crack na cidade vizinha de Carmo de Minas

Durante o feriado, em comemoração ao dia de Tiradentes, a 17ª Região da Polícia Militar realizará diversas
ações e operações, dentre
elas:
•
Prevenção criminal
com o combate ao tráfico e
uso de drogas;
•
Cumprimento de mandados de busca e apreensão;

•
Batidas policiais;
•
Blitz de trânsito;
•
Abordagens;
•
Prevenção à eclosão
de delitos.
A operação tem por objetivo de impactar o tráfico e
o uso de drogas, reduzir a criminalidade violenta nos municípios e aumentar a sensa-

ção de segurança da população, por meio da retirada de
circulação de criminosos contumazes e de objetos comumente utilizados na prática
de crimes, garantindo a preservação da ordem pública.
A operação acontecerá nos
dias 20 de abril de 2017 (quinta-feira) e no dia 21 de abril
(sexta-feira).

O 57º Batalhão da Polícia
Militar afirmou que o feriado
da Semana Santa aconteceu
de forma segura. O policiamento foi reforçado com militares da Unidade e com alunos do Curso de Formação de
Soldados da Polícia Militar de
Minas Gerais, em Pouso Alegre.
Durante o período foram
distribuídas dicas de segurança para a população e realizadas diversas ações e operações policiais que culminaram nos seguintes resultados:
• 02 adultos presos e 01
adolescente apreendido por
tráfico de drogas e 01 pessoa
presa em virtude de mandado;
• Apreensão de 46 papelotes de cocaína;
• Apreensão de 02 tabletes de maconha e mais 01
porção, 08 buchas da substância e folhas da planta;
• Apreensão de 05 pedras
de crack;
• Apreensão de 02 balanças de precisão;
• Além da recuperação de
01 motocicleta com queixa
de furto.

Festival Sô Minas traz exposição, música e
gastronomia para o feriado de Tiradentes
A Prefeitura de São Lourenço, através da Secretaria
de Turismo e Cultura está
promovendo o Festival Sô Minas que vai acontecer entre
os dias 20 e 22 de Abril no
Calçadão Silvério Sanches Neto. O Festival vai trazer música, gastronomia, história e
entretenimento durante todo o feriado.
Para homenagear o mês
de aniversário de emancipação político-administrativa
da cidade, será inaugurada
a exposição “90 anos em 90
Histórias”, na qual serão ex-

postas fotos históricas, relembrando a memória e valorizando a cultura local. As
fotos foram gentilmente cedidas pelo grupo Memórias
de São Lourenço, e estarão
em exposição em outros locais da cidade após o feriado.
Como não poderia faltar
música boa, o primeiro artista a se apresentar, no dia
20/04 será o Tunai, mineiro
de Ponte Nova, suas composições já foram gravadas por
Milton Nascimento, Emílio
Santiago, Fagner, Gal Costa,

DOM ZECA
A notícia é...

Simone, Nana Caymmi e muitos outros. No dia 21/04 será a vez da cantora e compositora francesa Valerie Lu,
que está apresentando seu
novo álbum pela gravadora
Sony Music, reinventando
clássicos da música francesa
tais como: La vie en rose –
Fascination – Été 42 que fizeram sucesso no Brasil em
décadas passadas. E para fechar, no dia 22/04, se apresentará o cantor Lô Borges,
artista mineiro que marcou
presença na MPB nas décadas de 70 e 80. Ele é considerado um dos compositores
mais influentes da música

Semana Santa reúne e
emociona fiéis de São Lourenço

brasileira, tendo sido gravado por Elis Regina, Milton
Nascimento, Flávio Venturini, Beto Guedes, Nenhum de
Nós, Ira, 14 Bis, Skank, Nando Reis, entre outros.
Além da boa música, o
evento contará com um festival de Food Truck com diversas opções de comidas e
bebidas para os visitantes.
A exposição terá início a partir das 19h e os shows a partir das 21h, com entrada franca.
Para mais informações, o
telefone da Secretaria de Turismo e Cultura é 3332-4490.

maestromartins@yahoo.com.br

Chafariz

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

EXPEDIENTE

Graças ao trabalho do Saae, o chafariz da Praça da Federal
volta a funcionar. Como é bonito entrar na cidade, e ver esta
maravilha esquecida a quase oito anos.
Agora é partir para o chafariz do Calçadão e da Praça Brasil.
Parabéns ao Diretor do Saae Henrique Poli e todos os envolvidos no trabalho!!!

Música

O Coral Domus Ecclesiae da Basílica de São Lourenço Mártir,
está recrutando novos cantores.
Os interessados em participar do coral, deverão procurar seu
Maestro, "Zeca", nos ensaios às terças-feiras, 19:00 horas, na
Cripta da Basílica.

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.

A Semana Santa 2017 foi de muita oração, fé, devoção e
emoção para os fiéis de São Lourenço e de outras cidades que
aqui estiveram. “A Semana Santa de 2017 foi um momento muito rico e piedade e espiritualidade, com a presença de um grande número de fiéis que tiveram a oportunidade de ouvir a pregação da Palavra de Deus, através de vários padres presentes
bem como puderam reconciliar-se com Deus e a Igreja, por
meio da confissão. E é muito bom ver as pessoas buscando a
Deus e querendo encontrá-lo”, afirma Padre Bruno César Dias
Graciano, reitor da Basílica Menor de São Lourenço.
Perguntado se da quinta-feira santa (Lava-Pés) até o Domingo de Páscoa houve um maior número de fiéis, Pe. Bruno indica que sim. “Sem dúvida. Estes dias celebram o momento mais
importante da semana santa, pois é o chamado Tríduo Pascal.
Aumentou bastante o número de pessoas naqueles dias, celebrando intensamente a Ressurreição de Jesus”, ressalta e finaliza o pároco.

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
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 009/2016

LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO 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 CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeito Municipal.
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PUBLICAÇÃO DE PORTARIA
PORTARIA Nº SAAE/SLO- 027/2017
DISPÕE SOBRE CREDENCIAMENTO DE SERVIDOR PARA DIRIGIR VEÍCULOS
DA AUTARQUIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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,
R E S O L V E:
ARTIGO 1º - Credenciar, em conformidade com o Artigo 21 da Lei Complementar nº. 005/14 de 21/07/2014, o Servidor JONAS NATAL DE CARVALHO,
para dirigir veículos da Autarquia em apoio ao desenvolvimento de suas atividades.

Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica a empresa Medsul Remoções Ltda - EPP - CNPJ: 11.143.704/0001-30
R$ 59.550,00 (cinqüenta e nove mil quinhentos e cinquenta reais), licitante
vencedor do processo licitatório nº 0018/2017, Pregão Eletronico nº 0009/2017.
São Lourenço, 10 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeito Municipal.
Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0018/2017,
Pregão Eletrônico nº 0009/2017, que tem como objeto Contratação de empresa especializada para eventual e futura prestação de serviços no transporte de
pacientes em UTI MÓVEL, para urgência e emergência em pacientes adultos,
neonatal/infantil, com alto risco de vida e de caráter eletivo, deste Município.
São Lourenço, 10 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeito Municipal.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 011/2016
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica a empresa Dimipel Limitada - ME - CNPJ: 13.751.798/0001-55 R$
16.729,00 (dezesseis mil setecentos e vinte e nove reais), licitante vencedor do
processo licitatório nº 0028/2017, Pregão Eletronico nº 0011/2017.
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 0028/2017,
Pregão Eletrônico nº 0011/2017, que tem como objeto Registro de preço para
futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de
pão e margarina para atender diversos setores da Administração Municipal.
Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP.

ARTIGO 2º - Em função da responsabilidade ora assumida e, como incentivo à boa conservação dos veículos, o Servidor credenciado receberá, nos termos do Artigo 22 e seus parágrafos da Lei Complementar nº 005/2014, uma
gratificação mensal no valor expresso no anexo IV da referida Lei.

São Lourenço, 16 de fevereiro de 2017.

ARTIGO 3º - O Servidor ora credenciado obedecerá ao Regulamento de Uso
dos Veículos da Autarquia, cuja cópia lhe será entregue no ato de assinatura
do termo de responsabilidade, e especialmente às seguintes determinações:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.320 - ERRATA

Assinar termo de responsabilidade sobre o veículo entregue para utilização;
Manter o veículo limpo interna e externamente;
Verificar todos os dias os níveis de óleo do motor e água do radiador completando-os se necessário;
Solicitar à Seção de Patrimônio, Material e Transporte, nas datas próprias
todos os serviços de manutenção dos veículos, especialmente:
Alinhamento e balanceamento de rodas (A cada 5.000 km);
Troca de óleo (A Cada 5.000 km) ou de acordo com manual do veículo;
Lavagem Simples (De 02 em 02 meses);
Ducha (Toda vez que for abastecer);
Calibragem dos pneus (De 15 em 15 dias) ou se houver necessidade antes
desse prazo.
ARTIGO 4º - Todo e qualquer prejuízo sofrido pela Autarquia devido a não
observância da legislação de trânsito, será de responsabilidade do Servidor
responsável pelo veículo, e será descontado de seus vencimentos.
ARTIGO 5º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data.
São Lourenço/MG, 06 de Fevereiro de 2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.355 EXONERA GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
PARTICULARES.
DECRETO Nº 6.355
Exonera Gerente de Fiscalização de Obras Particulares.
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. ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADE,das atribuições
do cargo de confiança, comissionado, ad nutum, de“Gerente de Fiscalização
de Obras Particulares”, Código “GFOP”, previsto no Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas alterações, a partir desta data.

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeito Municipal.

Onde se-lê:
Art.1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, bem como de seus Fundos Municipais, ao Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana, ficando autorizado assinar empenhos e ordens de pagamento, homologar e adjudicar licitações, assinar balancetes, balanços, orçamentos e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais
de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado
ou União.
Leia-se:
Art.1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana ao Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana, 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.
DECRETO Nº 6.320
Delega poderes especiais ao Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
do Município de São Lourenço e dá outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço/MG, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Artigo 90, da Lei Orgânica Municipal - LOM, e, considerando a necessidade de se distribuir competências no âmbito da própria estrutura administrativa do Município de São Lourenço, a fim de tornar mais ágil e
eficiente a prestação dos serviços;considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos
públicos;considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos
praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de deles prestar
contas; considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos
públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos; considerando, por
fim, a possibilidade de delegação de poderes em caráter temporário ou permanente em face do princípio da limitação de responsabilidades;
DECRETA:
Art.1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana ao Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana, 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.

Prefeitura Municipal de São Lourenço, 22 de fevereiro de 2017.

Parágrafo Único. Fica autorizado o Secretário Municipal de Infraestrutura
Urbana, 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.

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

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

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

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

LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 022/2017
Processo 0053/2017 - Pregão Eletrônico 0022/2017 – Objeto: Registro de
Preço para futura e eventual aquisição de Tira de Glucômetro e Seringa de Insulina com Agulha. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou
Empresa de Pequeno Porte - EPP. Sessão pública: 14h30min do dia 09/03/2017.
Credenciamento: até as 12h do dia 09/03/2017. Apresentação das propostas:
até as 13h do dia 09/03/2017. Início dos lances: às 14h30min até as 15h do dia
09/03/2017. 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.

Art.4º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 01 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.320 - ERRATA
Onde se-lê:
Art.1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, bem como de seus Fundos Municipais, ao Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana, ficando autorizado assinar empenhos e ordens de pagamento, homologar e adjudicar licitações, as-

sinar balancetes, balanços, orçamentos e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais
de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado
ou União.
Leia-se:
Art.1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana ao Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana, 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.
DECRETO Nº 6.320
Delega poderes especiais ao Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
do Município de São Lourenço e dá outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço/MG, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Artigo 90, da Lei Orgânica Municipal - LOM, e, considerando a necessidade de se distribuir competências no âmbito da própria estrutura administrativa do Município de São Lourenço, a fim de tornar mais ágil e
eficiente a prestação dos serviços;considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos
públicos;considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos
praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de deles prestar
contas; considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos
públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos; considerando, por
fim, a possibilidade de delegação de poderes em caráter temporário ou permanente em face do princípio da limitação de responsabilidades;
DECRETA:
Art.1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana ao Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana, 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.
Parágrafo Único. Fica autorizado o Secretário Municipal de Infraestrutura
Urbana, na condição de ordenador de despesas, a movimentar as contas bancárias por meio de cheques ou emissão de ordens bancárias eletrônicas em
conjunto com o Tesoureiro do Município.
Art.2°. O Ordenador de Despesas exercerá as atividades sem prejuízo das
demais atribuições do seu cargo ou função.
Art.3º. Poderá a Chefe do Poder Executivo, mediante decreto, revogar os
poderes outorgados ou delegar a gestores de outras pastas poderes especiais,
conforme necessidade a ser avaliada pela Administração.
Art.4º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 01 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.319 - ERRATA
Onde se-lê:
Art.1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, bem como de seus Fundos Municipais, ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, ficando autorizado
a assinar empenhos e ordens de pagamento, homologar e adjudicar licitações;
assinar balancetes, balanços, orçamentos e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o
Estado ou União.
Leia-se:
Art.1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura, bem como de seus Fundos Municipais, ao Secretário Municipal de Turismo, Esporte 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.
DECRETO Nº 6.319
Delega poderes especiais ao Secretário Municipal de Turismo, Esporte 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;
DECRETA:
Art.1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura, bem como de seus Fundos Municipais, ao Secretário Municipal de Turismo, Esporte 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.
Parágrafo Único. Fica autorizado o Secretário Municipal de Turismo, Esporte 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.
Art.2°. O Ordenador de Despesas exercerá as atividades sem prejuízo das
demais atribuições do seu cargo ou função.
Art.3º. Poderá a Chefe do Poder Executivo, mediante decreto, revogar os
poderes outorgados ou delegar a gestores de outras pastas poderes especiais,
conforme necessidade a ser avaliada pela Administração.
Art.4º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vi-
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Parágrafo Único. Fica autorizado o Secretário Municipal de Governo, 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.
gor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 01 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 017/2017
Processo 0042/2017 - Pregão Eletrônico 0017/2017 – Objeto: Registro de
preço para futura e eventual aquisição de materiais de copa, cozinha e limpeza
para atender diversos setores da Administração Municipal. Sessão pública:
14h30min do dia 10/03/2017. Credenciamento: até as 12h do dia 10/03/2017.
Apresentação das propostas: até as 13h do dia 10/03/2017. Início dos lances:
às 14h30min até as 15h do dia 10/03/2017. Para todas as referências de tempo
será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone
(35) 3339-2781, ou no site www.saolourenco.mg.gov.br
ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oficial e
CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeiro
Substituto.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE 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.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 012/2016
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica as empresas Posto Arco Iris Ltda - CNPJ: 18.915.041/0001-73 R$ 646.585,20
(seiscentos e quarenta e seis mil quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) e Poli & Toledo Comércio de Combustíveis Ltda – CNPJ: 01.020.020/000197 R$ 359.596,80 (trezentos e cinqüenta e nove mil quinhentos e noventa e
seis reais e oitenta centavos), licitantes vencedores do processo licitatório nº
0031/2017, Pregão Eletrônico nº 0012/2017.
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 0031/2017, Pregão Eletrônico nº 0012/2017, que tem como objeto Registro de preço para futura e eventual aquisição de combustível para abastecimento dos veículos de
toda a frota municipal, com fornecimento diário, atendendo diversos setores
da Administração Municipal.
São Lourenço, 17 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeito Municipal.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.321 - ERRATA
DECRETO Nº 6.321 - ERRATA
Onde se-lê:
Art.1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Governo, bem como de seus Fundos Municipais, ao Secretário Municipal de Governo, ficando autorizado assinar empenhos e ordens de
pagamento, homologar e adjudicar licitações, assinar balancetes, balanços, orçamentos e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da
União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União.
Leia-se:
Art.1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana ao Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana, 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.
DECRETO Nº 6.321
Delega poderes especiais ao Secretário Municipal de Governo do Município de São Lourenço e dá outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço/MG, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Artigo 90, da Lei Orgânica Municipal - LOM, e, considerando a necessidade de se distribuir competências no âmbito da própria estrutura administrativa do Município de São Lourenço, a fim de tornar mais ágil e
eficiente a prestação dos serviços; considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos públicos; considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de deles prestar contas; considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos
públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos; considerando, por
fim, a possibilidade de delegação de poderes em caráter temporário ou permanente em face do princípio da limitação de responsabilidades;
DECRETA:
Art.1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Governo ao Secretário Municipal de Governo, 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.

Art.2°. O Ordenador de Despesas exercerá as atividades sem prejuízo das
demais atribuições do seu cargo ou função.
Art.3º. Poderá a Chefe do Poder Executivo, mediante decreto, revogar os
poderes outorgados ou delegar a gestores de outras pastas poderes especiais,
conforme necessidade a ser avaliada pela Administração.
Art.4º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 01 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 010/2017
Processo 0027/2017 - Pregão Eletrônico 0010/2017 – Objeto: Registro de
Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente para uso de
diversos setores da Administração Municipal. Contratação EXCLUSIVAMENTE
para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP. Sessão pública:
14h30min do dia 13/03/2017. Credenciamento: até as 12h do dia 13/03/2017.
Apresentação das propostas: até as 13h do dia 13/03/2017. Início dos lances:
às 14h30min até as 15h do dia 13/03/2017. 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 6.352 DISPÕE SOBRE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO
A TÍTULO PRECÁRIO
DECRETO Nº 6.352
Dispõe sobre permissão de uso de bem público a título precário e dá outras
providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII e XVII, do art. 90, da Lei Orgânica Municipal (LOM);
considerando que o Carnaval constitui uma Festa que retrata a cultura Nacional; considerando os termos dos Editais voltados à realização de procedimentos licitatórios implementados pelo Poder Executivo Municipal para a realização
do “#Vem Curtir na Rua – Carnaval 2017”; considerando que cabe a Chefe do
Poder Executivo dispor sobre a organização, o funcionamento e a divulgação
das festividades pelos meios de comunicação disponíveis, visando o crescimento do turismo local, que é a principal atividade econômica do Município;
DECRETA:
Art.1º. Fica concedida, a título precário, à Empresa Nova Comunicação Visual Serviços Serigráficos Ltda - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.237.038/000121, situada à Avenida Damião Junqueira de Souza, 137, bairro Nossa Senhora
de Fátima, nesta cidade, representado pelo Sr. Edson José Faria Rodrigues, portador do RG nº. M–5.580.703 – SSP/MG e CPF nº. 004.092.156-51, residente à
Alameda Suraia Gannam, 55 – bairro Lagoa Seca, nesta cidade, a permissão de
uso de espaço público para publicidade do evento “#Vem Curtir na Rua – Carnaval 2017”, em conformidade com o Item 2.1 e 2.2, do Anexo I, do Contrato
Administrativo de Prestação de Serviços nº. 2017.02-029, Processo: 0030/2017,
Modalidade: Pregão Presencial, Nº Modalidade: 4, que faz parte integrante
deste Decreto.
Art.2º. O permissionário utilizará o espaço público mencionada no artigo
anterior para a divulgação, com exclusividade, do evento “#Vem Curtir na Rua
– Carnaval 2017”, no período de 17/02/2017 à 17/03/2017.
Art.3º. As despesas decorrentes da presente permissão, tais como: ECAD,
segurança, instalação de ligações provisórias e os valores atribuídos ao consumo de energia elétrica, contratadas junto a CEMIG, os alvarás da Polícia Militar
e Corpo de Bombeiros, infraestrutura, etc, se houver, correrão por conta e expensas do permissionário.
Art.4º. O permissionário deverá apresentar a Diretoria de Fiscalização e Regulação Urbana, a guia de pagamento dos valores devidos ao ECAD, caso haja
a exibição de obras fonográficas, os alvarás expedidos pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, até o prazo máximo de 12 (doze) horas antecedidos da realização do Evento, apurada a necessidade dos Órgãos Fiscalizadores e o recolhimento, antecipado, dos valores relativos ao “Preço Público” e “ISSQN” aos
cofres públicos, conforme disposto nos Decretos nº. 4.900/13 e 5.376/2014.
DECRETO Nº 6.352
Art.5º. O permissionário responderá por todos os atos praticados por ele,
seus representantes ou prepostos, nos termos da Lei Civil e Penal, arcando, financeiramente, com possíveis danos causados ao bem público utilizado, que
deverá ser entregue nas condições que o encontrou, no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas após a data prevista para encerramento de suas atividades.
Art.6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 21 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PP 003/2016
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica a empresa: Carmo e Oliveira Com. Ltda - CNPJ: 64.450.125/0001-04
R$ 19.413,32 (treze mil quatrocentos e treze reais e trinta e dois centavos), licitante vencedor do processo licitatório nº 0029/2017, Pregão Presencial nº
000/2017.
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 0029/2017, Pregão Presencial nº 0003/2017, que tem como objeto Contratação de empresa
para prestação de serviços mecânicos corretivos com fornecimento de peças

originais e acessórios e componentes originais do fabricante da marca VOLARE
para atender as necessidades dos ônibus usados no transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação de São Lourenço.
São Lourenço, 16 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeito Municipal.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.357 DISPÕE SOBRE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO
A TÍTULO PRECÁRIO
DECRETO Nº 6.357
Dispõe sobre permissão de uso de bem público a título precário e dá outras
providências.
A Prefeita Municipal de São Lourenço, no uso das atribuições que lhe são
conferidas, pelo art.19, §3º, combinado com art.90, incisos IX, X, XII e XVII, da
Lei Orgânica Municipal; considerando que compete a Secretaria Municipal de
Turismo, Esportes e Lazer a incrementação do Turismo no Município, através
da realização e captação de Eventos que propiciem o entretenimento e o lazer;
considerando a solicitação formulada através do requerimento nº. 16501 de
14/02/2017, protocolizado junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal
de São Lourenço, que obteve a autorização pela Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Cultura; considerando que cabe a Chefe do Poder Executivo
dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública, bem
como a permissão de uso de bem público;
DECRETA:
Art.1º. Fica concedida, a título precário, à Empresa Associação do Grupo
Carnavalesco Bloco do Pijama, inscrita no CNPJ sob o nº. 14.772.483/0001-57,
situada à Rua Wenceslau Braz, 188 – Loja 02, bairro Centro, nesta cidade, representado pelo Sr. Lucélio Pimentel Noronha, portador do RG nº. M–1.792.957
– SSP/MG e CPF nº. 375.943.036-87, residente à Rua J. C. Soares, 80 – bairro
Centro, nesta cidade, a permissão de uso de bem público, de parte da área pertencente ao Parque Municipal Ilha Antônio Dutra e trajeto de desfile do bloco,
a serem delimitada pela Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Cultura.
Art.2º. O permissionário utilizará a área descrita no artigo anterior para a
realização da concentração dos foliões das festividades carnavalescas do Bloco
do Pijama, no dia 24/02/2017, a partir das 21h00min até às 03h00min do dia
25/02/2017.
Art.3º. As despesas decorrentes da presente permissão, tais como: ECAD,
segurança, instalação de ligações provisórias e os valores atribuídos ao consumo de energia elétrica, contratadas junto a CEMIG, os alvarás da Polícia Militar
e Corpo de Bombeiros, infraestrutura, etc, correrão por conta e expensas do
permissionário.
Art.4º. O permissionário deverá apresentar a Diretoria de Fiscalização e Regulação Urbana, a guia de pagamento dos valores devidos ao ECAD, caso haja
a exibição de obras fonográficas, os alvarás expedidos pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, até o prazo máximo de 12 (doze) horas antecedidos da realização do Evento, apurada a necessidade dos Órgãos Fiscalizadores e o recolhimento, antecipado, dos valores relativos ao “Preço Público” e “ISSQN” aos
cofres públicos, conforme disposto nos Decretos nº. 4.900/13 e 5.376/2014.
Parágrafo Único. O não atendimento ao estabelecido neste artigo sujeitará
o cancelamento do evento, cabendo ao Poder Executivo Municipal revogar a
presente permissão, através de Decreto.
DECRETO Nº 6.357
Art.5º. O permissionário responderá por todos os atos praticados por ele,
seus representantes ou prepostos, nos termos da Lei Civil e Penal, arcando, financeiramente, com possíveis danos causados ao bem público utilizado, que
deverá ser entregue nas condições que o encontrou, no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas após a data prevista para encerramento de suas atividades.
Art.6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 22 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 026/2017
Processo 0058/2017 - Pregão Eletrônico 0026/2017 – Objeto: Registro de
preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de alimentação a atletas atendendo a solicitação da Diretoria de Esportes e Lazer. Sessão pública: 14h30min do dia 14/03/2017. Credenciamento: até as 12h do dia 14/03/2017. Apresentação das propostas: até
as 13h do dia 14/03/2017. Início dos lances: às 14h30min até as 15h do dia
14/03/2017. 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 6.356 DISPÕE SOBRE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO
A TÍTULO PRECÁRIO
Dispõe sobre permissão de uso de bem público a título precário e dá outras
providências.
A Prefeita Municipal de São Lourenço, no uso das atribuições que lhe são
conferidas, pelo art.19, §3º, combinado com art. 90, incisos IX, X, XII e XVII, da
Lei Orgânica Municipal;considerando a solicitação formulada através do requerimento nº. 16476 de 10/02/2017, protocolizado no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de São Lourenço, que obteve a autorização pela Secretaria
Municipal de Turismo, Esportes e Cultura; considerando que a solicitação em
questão visa promover a campanha de prevenção de doenças em prol da população de São Lourenço; considerando que cabe a Chefe do Poder Executivo
dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública;
DECRETA:
Art.1º. Fica concedida, a título precário, à Empresa Nefroclínica Circuito das
Águas Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.433.289/0001-32, situada à Rua Ida
Mascarenhas Lage, 310 – Ala 6, bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade,
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
truções, bem como registra a necessidade da fiscalização ativa de Posturas, para manutenção deste espaço por todo período do evento, conforme art. 108,
da Lei Complementar nº. 14/2015; considerando que compete a Chefe do Poder Executivo Municipal dispor sobre a regulação do bom uso do espaço Público;

representado pela Srª. Consuelo Veloso de Carvalho, portadora do RG nº. MG–
17.531.722 - PC/MG e CPF nº. 845.222.407-91, residente à Rua Antônio Candal,
644 - bairro Vila Nova, nesta cidade, a permissão de uso de bem público, de
parte da área pertencente a Praça Brasil, a ser delimitada pela Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Cultura.
Art.2º. O permissionário utilizará a área descrita no artigo anterior para realização da Campanha de Prevenção de Doenças Renais, com atividades recreativas, no dia 09/03/2017, no horário das 09h00min às 15h00min.
Art.3º. As despesas decorrentes da presente permissão, tais como: ECAD,
segurança, instalação de ligações provisórias e os valores atribuídos ao consumo de energia elétrica, contratadas junto a CEMIG, os alvarás da Polícia Militar
e Corpo de Bombeiros, etc, correrão por conta e expensas do permissionário.
Art.4º. O permissionário deverá apresentar a Diretoria de Fiscalização e Regulação Urbana, a guia de pagamento dos valores devidos ao ECAD, caso haja
a exibição de obras fonográficas, os alvarás expedidos pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, até o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas antecedidos
da realização do Evento, apurada a necessidade dos Órgãos Fiscalizadores e o
recolhimento, antecipado, dos valores relativos ao “Preço Público” e “ISSQN”
aos cofres públicos, conforme disposto nos Decretos nº. 4.900/13 e 5.376/2014.
Parágrafo Único. O não atendimento ao estabelecido neste artigo sujeitará
o cancelamento do evento, cabendo ao Poder Executivo Municipal revogar a
presente permissão, através de Decreto.
DECRETO Nº 6.356
Art.5º. O permissionário responderá por todos os atos praticados por ele,
seus representantes ou prepostos, nos termos da Lei Civil e Penal, arcando, financeiramente, com possíveis danos causados ao bem público utilizado, que
deverá ser entregue nas condições que o encontrou, no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas após a data prevista para encerramento de suas atividades.
Art.6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 22 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PP 007/2016
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica as empresas: Mundial Pneus de Itaberá Eireli - EPP - CNPJ: 26.192.837/000173 R$ 49.140,00 (quarenta e nove mil cento e quarenta reais) e Pompeu Comercio de Pneus Ltda – EPP – CNPJ: 19.420.703/0001-05 R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinqüenta reais, licitantes vencedores do processo licitatório nº 0037/2017,
Pregão Presencial nº 0007/2017. São Lourenço, 21 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 0037/2017, Pregão Presencial nº 0007/2017, que tem como objeto Registro de preços para futura e eventual aquisição de pneu, câmara de ar e protetores para os veículos
de uso da Secretaria de Educação.

DECRETA:
Art.1º. Fica determinado o espaço mínimo necessário para o trânsito de
pedestres de 03 (três) metros de cada lado, utilizando como base a banca de
jornais, localizada no Calçadão Rui Garcia Machado, com a instalação de gradis
de segurança visando a manutenção do espaço que deverá permanecer desobstruído de mesas, cadeiras, banners, cavaletes e afins, durante a realização do
evento “#Vem Curtir na Rua – Carnaval 2017”.
§1º. No caso de obstrução do espaço indicado neste artigo, poderá o infrator ser responsabilizado pelo dano causado por sua conduta, sem prejuízo das
penalidades legalmente impostas em razão da indevida utilização do espaço
público.
§2º. Fica concedida, de forma exclusiva, à Secretaria de Turismo e Cultura,
a atuação referente à instalação de gradis de segurança, sendo vedada ao particular a utilização do item de segurança ou qualquer outro, no período da realização do evento, sem o prévio e escrito consentimento da citada Secretaria.
Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 21 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.350 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 624.918,80
AS DOTAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DECRETO Nº 6.350
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 624.918,80 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$ 624.918,80 ( seiscentos e vinte e quatro mil, novecentos e dezoito reais e oitenta centavos ) as
seguintes dotações do Município de São Lourenço.
Órgão 02 - Prefeitura Municipal De São Lourenço
Unidade 05 - Secretaria Municipal de Educação
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$ 72.000,00
2.05.02.12.365.0006.2.0170 - 3.1.90.04.00 Valorização Prof. Magist. Educ.
Inf. Pré-Esc FUNDEB - - -- - - - - - - - R$ 7.000,00
2.05.02.12.365.0006.2.0169 - 3.1.90.11.00 Valorização Prof. Magist. Educ.
Inf. Creche FUNDEB - - -- - - - - - - - R$ 29.000,00
Total da Sub-Unidade 02 - - - - - - - - - - R$ 108.000,00
Total da Unidade 5 - - - - - - - R$ 108.000,00
Unidade 06 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal De Saúde
2.06.01.10.122.0001.2.0067 - 3.3.90.39.00 Gestão Do SUS - - - -- - R$ 457.200,00

São Lourenço, 21 de fevereiro de 2017.

Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - R$ 457.200,00

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeito Municipal.

Total da Unidade 6 - - - - - - - R$ 457.200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.353 - ERRATA
Onde se-lê:
Art.1º. Fica determinado o espaço mínimo necessário para o trânsito de
pedestres de 03 (três) metros de cada lado, utilizando como base a banca de
jornais, localizada no Calçadão Rui Garcia Machado, com a instalação de gradis
de segurança visando a manutenção do espaço que deverá permanecer desobstruído de mesas, cadeiras, banners, cavaletes e afins, durante a realização do
evento “#Vem Curtir na Rua – Carnaval 2017”.
Parágrafo Único. No caso de obstrução do espaço indicado neste artigo,
poderá o infrator ser responsabilizado pelo dano causado por sua conduta, sem
prejuízo das penalidades legalmente impostas em razão da indevida utilização
do espaço público.
Leia-se:
Art.1º. Fica determinado o espaço mínimo necessário para o trânsito de
pedestres de 03 (três) metros de cada lado, utilizando como base a banca de
jornais, localizada no Calçadão Rui Garcia Machado, com a instalação de gradis
de segurança visando a manutenção do espaço que deverá permanecer desobstruído de mesas, cadeiras, banners, cavaletes e afins, durante a realização do
evento “#Vem Curtir na Rua – Carnaval 2017”.
§1º. No caso de obstrução do espaço indicado neste artigo, poderá o infrator ser responsabilizado pelo dano causado por sua conduta, sem prejuízo das
penalidades legalmente impostas em razão da indevida utilização do espaço
público.
§2º. Fica concedida, de forma exclusiva, à Secretaria de Turismo e Cultura,
a atuação referente à instalação de gradis de segurança, sendo vedada ao particular a utilização do item de segurança ou qualquer outro, no período da realização do evento, sem o prévio e escrito consentimento da citada Secretaria.
DECRETO Nº 6.353
Dispõe sobre instalação de gradis no Calçadão Rui Garcia Machado no Carnaval 2017 e contém outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII e XVII, do art. 90, da Lei Orgânica Municipal (LOM);
considerando o ofício S/N 2017 da 276ª Cia da PM em 21 de fevereiro de 2017,
onde resta evidenciado pelo Comandante da Policia Militar de São Lourenço o
risco evidente da utilização desregrada do local nos dias de realização do evento “carnaval”, entendendo que qualquer obstáculo que possa reduzir a circulação normal do Público no calçadão é contra indicada;considerando o ofício
nº049/2017 –SSCIP – São Lourenço/MG, Corpo de Bombeiros de Minas Gerais,
onde restam relatados os riscos diante de evacuação do local, demonstrando
ser imprescindível o gerenciamento e o controle do Público, destacando que o
estreitamento das áreas pode comprometer o tempo de dispersão do público
e acarretar prejuízos no tempo de resposta de atendimento das equipes de Segurança Publica e socorro; considerando o Laudo Técnico do Arquiteto e Urbanista Sr. Francisco José de Britto Cunha, a respeito da ocupação do local, onde
resta pormenorizado o espaço mínimo necessário ao trânsito dos pedestres
nos dias da realização do evento, qual seja, 03 (três) metros de cada lado, utilizando como base a banca de jornais, do calçadão livre de obstáculos e obs-

ção Do Turismo - R$ 1.874,80
2.09.00.23.695.0034.2.0111 - 3.3.90.36.00 Divulgação De São Lourenço Em
Feiras E Congressos -- - - - - - - - - - - R$ 2.226,00
2.09.00.23.695.0034.2.0113 - 3.3.90.39.00 Material Informativo E Divulgação Do Turismo - R$ 5.618,00
Total da Sub-Unidade 00 - - - - - - - - - - - R$ 9.718,80
Total da Unidade 9 - - - - - - - - R$ 9.718,80
Total Geral - - - - - - - - - - - - R$ 624.918,80
DECRETO Nº 6.350
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, 20 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
ELIANA RODRIGUES
Tesoureira
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 024/2017
Processo 0056/2017 - Pregão Eletrônico 0024/2017 – Objeto: Aquisição de
Ar Condicionado para atender diversos setores da Administração Municipal.
Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP. Sessão pública: 15h30min do dia 10/03/2017. Credenciamento:
até as 12h do dia 10/03/2017. Apresentação das propostas: até as 13h do dia
10/03/2017. Início dos lances: às 15h30min até as 16h do dia 10/03/2017. 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 6.354 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;
DECRETO Nº 6.354
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:

Unidade 07 - Secretaria de Desenvolvimento Social
Sub-Unidade 05 - Secretaria de Desenvolvimento Social
2.07.05.08.122.0001.2.0091 - 3.1.90.04.00 Gestão Da Secretaria De Desenvolvimento Social - - - - - - - - - R$ 50.000,00
Total da Sub-Unidade 05 - - - - -- - - - - - R$ 50.000,00
Total da Unidade 7 - - - - - - - - R$ 50.000,00
Unidade 09 - Secretaria de Turismo, Esportes e Cultura
Sub-Unidade 00 - Secretaria Mun Turismo,Esportes e Cultura
2.09.00.23.695.0034.2.0111 - 3.3.90.39.00 Divulgação De São Lourenço Em
Feiras E Congressos - -- - - - - - - - - - - R$ 9.718,80
Total da Sub-Unidade 00 - - - - - - - - - - - R$ 9.718,80
Total da Unidade 9 - - -- - - - - - R$ 9.718,80
DECRETO Nº 6.350
Total Geral - - - - - - - - - - - - R$ 624.918,80
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
2.03.01.09.271.0001.2.0022 - 3.1.90.13.00 Pagamento De Encargos Patronais - -R$ 457.200,00
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - - R$ 457.200,00
Total da Unidade 3 - - - - - - R$ 457.200,00
Unidade 05 - Secretaria Municipal de Educação
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$ 72.000,00
2.05.02.12.365.0006.2.0170 - 3.1.90.13.00 Valorização Prof. Magist. Educ.
Inf. Pré-Esc FUNDEB - - - - - - - - - - - R$ 36.000,00
Total da Sub-Unidade 02 - - - - - - - - - - R$ 108.000,00
Total da Unidade 5 - - - - - - - R$ 108.000,00
Unidade 08 - Fundo Municipal de Assistência Social
Sub-Unidade 01 - Serviço De Proteção Social Básica
2.08.01.08.244.0021.2.0093 - 3.1.90.04.00 Manutenção Do Projeto CRER-SER - - - - -- - - R$ 50.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - - R$ 50.000,00
Total da Unidade 8 - - - - - - - - R$ 50.000,00
Unidade 09 - Secretaria de Turismo, Esportes e Cultura
Sub-Unidade 00 - Secretaria Mun. Turismo, Esportes e Cultura
2.09.00.23.695.0034.2.0113 - 3.3.90.30.00 Material Informativo E Divulga-

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, 20 de janeiro de 2017
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
ELIANA RODRIGUES
Tesoureira
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PP 005/2016
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica a empresa Comunique Brindes Eireli - ME - CNPJ: 07.800.435/0001-60
R$ 3.749,60 (três mil setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos), licitante vencedor do processo licitatório nº 0035/2017, Pregão Presencial nº 0005/2017. São Lourenço, 20 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 0035/2017, Pregão Presencial nº 0005/2017, que tem como objeto Aquisição de banners de
lona com plotter, para uso da Gerencia de Transito e Transportes Públicos. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno
Porte - EPP.
São Lourenço, 20 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeito Municipal.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PP 006/2016
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica a empresa Comercio de Frutas e Legumes Dois Irmãos Ltda - EPP CNPJ: 04.137.342/0001-09 R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), licitante vencedor
do processo licitatório nº 0036/2017, Pregão Presencial nº 0006/2017. São Lourenço, 21 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 0036/2017, Pregão Presencial nº 0006/2017, que tem como objeto Registro de preços para
futura e eventual aquisição de frutas, legumes, verduras e condimentos para
temperar alimentos, atendendo a solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa
de Pequeno Porte - EPP. São Lourenço, 21 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA Prefeita Municipal.
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Campanha de vacinação contra a gripe começa
em postos de saúde do Sul de Minas
A campanha de vacinação
contra a gripe começa nesta
segunda-feira (17) nos postos
de saúde do Sul de Minas. Até
26 de maio, recebem a dose
gratuita pessoas acima de 60
anos, gestantes, mulheres no
período de até 45 dias após o
parto (em puerpério) e crianças entre seis meses e menos
de 5 anos de idade. A vacinação ainda é voltada para trabalhadores da saúde, professores das redes pública e particular de ensino, povos indí-

Alunos do curso de Pedagogia participam de
diversas atividades no primeiro semestre

No dia 20 de fevereiro os alunos ingressantes do curso de Pedagogia da Faculdade de São
Lourenço participaram da Palestra “Recepção e Integração de Calouros” proferida pela diretora da Instituição, Vanessa Tavares Vale. Durante a palestra foram dadas as boas-vindas aos
ingressantes do curso e também foram feitas várias orientações com relação ao ambiente acadêmico. Na sequência os alunos ouviram o professor Rodolfo Ribeiro Junior ministrar a palestra “Desenvolvimento Sustentável”, na qual foram destacados vários aspectos da relação homem e ambiente, sobretudo da necessidade de se promover a sustentabilidade como forma
de manutenção da espécie humana e do equilíbrio ambiental.
No dia 06 de abril, os alunos do curso de Pedagogia da Faculdade de São Lourenço participaram da palestra de Rodrigo Dabes sobre “Gestão de carreira e desenvolvimento profissional”. O consagrado profissional, formado em Direito e Comunicação Social, é especialista em
palestras e treinamentos e sua apresentação proporcionou um excelente momento de aprendizado e motivação profissional aos discentes no auditório da Faculdade.
Os alunos do curso ainda participarão no primeiro semestre de 2017 do 4º Encontro de
Professores e Familiares em Prol do Autismo, que será realizado em Cruzília. O objetivo do encontro é esclarecer dúvidas sobre o autismo e destacar as diferentes formas de abordagem da
questão. Também faz parte do encontro o destaque dos processos de ensino e aprendizagem
relacionados ao autista. Será uma ótima oportunidade para os alunos do curso de Pedagogia
aprimorarem sua formação profissional com trocas de informações e experiências.
Também está agendada para os alunos do curso de Pedagogia neste semestre uma visita
monitorada ao Museu do Amanhã no Rio de Janeiro. A viagem proporcionará uma série de
aprendizados e enriquecerá ainda mais a formação acadêmica dos discentes ao promover o
conhecimento de aspectos culturais, de ciência e de inovações tecnológicas, propondo reflexões e estabelecendo uma interface entre comunidade, cidadania e escola.

genas aldeados e população
privada de liberdade.
Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), a meta
este ano é vacinar 90% do público alvo em todo o estado, o
que equivale a mais de 5,5 milhões de pessoas. Portadores
de doenças crônicas e transplantados de qualquer idade
terão acesso à vacina gratuitamente mediante apresentação
de prescrição médica. Um mutirão está previsto para acontecer no dia 13 de maio.

Em 2016, a síndrome respiratória grave (Srag), uma complicação causada pelo vírus da
gripe, o influenza, foi a pontada como a causa da morte de
290 pessoas em Minas Gerais,
superando o número de 214
casos registrados em 2009, ano
de surto da doença. No Sul de
Minas, a campanha chegou a
ser antecipada em algumas cidades após a confirmação de
três casos de gripe, com uma
morte em Lavras e outra em
Andradas. (G1 Sul de Minas)
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