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Prefeitura arremata parte do imóvel
do antigo Hotel Primus em leilão
A Prefeitura de São Lourenço adquiriu 40% do imóvel do antigo Hotel Primus em um leilão que aconteceu na última quarta-feira (14). A aquisição pela prefeitura foi realizada através de
compensação tributária, onde os valores da dívida do imóvel com o município entraram como parte do pagamento do valor.
O imóvel do antigo Hotel Primus somava um montante em dívida de impostos (ISS e IPTU) no valor de R$2.430.815,13 ao município, e estava sendo leiloado por mais de R$5 milhões.
Contudo, o município arrematou pelo lance mínimo (metade do valor), com uma pequena diferença de R$92 mil reais, que será paga em doze parcelas.
Além de ter conseguido recuperar uma dívida e arrematar um patrimônio de grande importância para a cidade, o município conseguiu adquirir o imóvel pela metade de seu valor, isso
soma uma economia de mais de R$2 milhões.A Prefeitura se tornou a maior proprietária do imóvel, com 40% de sua estrutura, já que os outros 60% estão divididos entre outros proprietários. Vale ressaltar ainda que o município não herdou nenhum tipo de dívida trabalhista ao adquirir parte do imóvel. Tudo foi feito conforme determina a lei e a partir de agora a administração está analisando as melhores medidas jurídicas para ocupação do espaço.
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EDITORIAL A resistência da economia
jornalismo@portalalternativa.com.br

Era inevitável que o agravamento da crise política decorrente da delação do empresário Joesley Batista, do Grupo
JBS, tentando envolver diretamente o presidente Michel Temer em casos de corrupção,
turvasse o ambiente econômico, no qual começavam a surgir
sinais de uma lenta recuperação. O impacto da crise política sobre a economia, porém,
não está sendo tão devastador
como se temia. O ambiente obviamente se tornou mais sombrio do que o de um mês antes,
quando o conteúdo da delação
veio a público. Nesse período,
economistas do mercado financeiro regularmente ouvidos pelo Banco Central para a elaboração do boletim semanal Focus, por exemplo, revisaram
sua projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB) em 2017 de 0,50% para
0,40%; para 2018, a revisão foi
de 2,30% para 2,20%. Mas, em
meio a tanta notícia preocupante, a economia vem mostrando uma surpreendente capacidade de resistência, como
mostrou o Estado no caderno
especial O Brasil além da crise
que acompanhou sua edição
de domingo passado. É como
se a economia estivesse, ainda
que parcialmente, se descolando da política.
É provável que o Comitê de
Política Monetária (Copom) do
Banco Central reduza a velocidade de queda da taxa básica
de juros, a Selic, mas, se não
ocorrer um desastre na gestão

da política fiscal, o processo de
queda será mantido. O crescimento da economia, mesmo
menor do que o previsto há algum tempo, marcará o fim de
uma recessão profunda, que
resultou na paralisia dos investimentos e, sobretudo, no desemprego de 14 milhões de
brasileiros em idade de trabalhar. Embora com seus agentes
se mantendo atentos à evolução da crise política, o mercado financeiro continua a operar
regularmente.
Há razões concretas para essa relativa autonomia da economia em relação à política,
como mostrou o caderno especial publicado por este jornal. A despeito dos sérios problemas que enfrenta para assegurar sua sobrevivência em
meio a uma avalanche de delações e acusações, o governo
do presidente Michel Temer
mantém-se firme na defesa de
seu projeto de reformas. “Ninguém aprovou tanta coisa importante em tão pouco tempo
como o Temer”, disse ao Estado o economista e ex-deputado federal Delfim Netto, que
ocupou diversos Ministérios.
A lista de realizações, de fato, é expressiva. Desde que assumiu o cargo em substituição
a Dilma Rousseff, há pouco mais
de um ano, Temer conseguiu a
aprovação da emenda constitucional que impôs um teto para a expansão dos gastos públicos e de mudanças no marco regulatório do setor de petróleo e gás e nas exigências

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

É como se ela estivesse, ainda que parcialmente, se descolando da política

preciso traduzir o amor que
há em você em gestos concretos.
O seu amor vai superar tudo! O amor faz tudo em todos,
porque Deus é amor, e não
existe outro amor senão o d’Ele.
Distribua amor sempre! Assim, quando o sofrimento chegar, o tamanho dele será proporcional às graças que Deus
derramará em sua vida!

Falando sigannam@yahoo.com.br
ao Coração

Pensando e agindo diferente

Pra que tantas razões, tanta lógica e tantos argumentos? Pra que
tanta preocupação vã com coisas
que já passaram e com coisas que
nem ao menos sabemos ao certo
se virão? Pra que se desgastar desnecessariamente, se consumir desesperadamente? É tempo de parar,
contemplar a vida, amar literalmente as pessoas como se não houvesse amanhã...pois como diria um sábio, "Se você parar pra pensar, na
verdade não há..."Um dia não mais
estaremos por aqui, mas o mundo
continuará seguindo seu curso. As
nossas chaves serão substituídas,
nossos segredos serão desvendados e tudo aquilo que imagináva-

mos ser apenas nosso, será do conhecimento de todos. As gavetas
serão abertas, tudo será remexido
e outra história será escrita. Não somos os senhores do universo, somos parte integrante dele. Sou alguém que precisa viver intensamente e degustar os segundos em que
aqui estou, aprendendo, errando,
acertando e me permitindo ser feliz.
Hoje gostaria de fazer um apelo:
vamos no exercitar no sentido de
pensar e agir diferente, com os olhos
e o coração voltados para o Alto...
vamos soltar literalmente o que é
superficial e agarrar com todas as
forças aquilo que jamais irá perecer!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Criolipólise

de conteúdo nacional para a
exploração do pré-sal. Propôs
as necessárias reformas previdenciária e trabalhista, impôs
gestão rigorosamente técnica
a empresas antes utilizadas fartamente pelos governos lulopetistas para seus objetivos
político-eleitorais e anunciou
um ambicioso programa de con-

cessões e privatizações.
A inflação, de sua parte, caiu
de 9,5% há um ano para menos
de 4%, e mantém a tendência
de baixa. Deverá ficar bem abaixo da meta de 4,5% e muito
próxima do limite mínimo de
tolerância fixado pela política
de metas inflacionárias, de 3%.
(O Estado de S. Paulo)

VERA GANNAM

Maria Nossa Mãe

O tamanho do sofrimento REZAR NA ALEGRIA DA FÉ
será o tamanho da graça

Deus não quer seu sofrimento, mas Ele pode revertê-lo em
graça
Aproveite os problemas que
você tem para sintonizar-se
com Deus. O Senhor não quer
o seu sofrimento, mas Ele pode se aproveitar dessa situação difícil para derramar graças em sua visa. Hoje, portanto, decida-se pelo amor! O Senhor espera a sua decisão. É

SIMONE GANNAM

Nossa Senhora nos pede para rezarmos por todos aqueles
que estão distantes do amor d’Ela
e de Jesus, e também pela paz
do mundo. Ela nos ensina a fazer isso de um modo novo: com
fé. Mas uma fé tão profunda e
firme que possa irradiar a todos
como uma luz. Uma fé que transmita a todos a alegria que está
em nosso coração.
Uma fé assim realmente existe em nós, se a alimentarmos
com a oração, “Rezem, rezem,
rezem, até que a oração se torne alegria”. O que Maria Rainha
da Paz quer nos ensinar é que
rezar com fé nos torna mais alegres, cheios de paz e confiança,
porque nos aproximamos de
Deus, nosso Criador e Pai, o que
desejou ficar pertinho de nós e

se fazer nosso amigo e companheiro, pois nos mandou Seu
Filho Jesus para a nossa salvação.Rezar na alegria da fé é rezar com a certeza de que Jesus
e Sua Mãe caminham, conosco
e nos amparam nos momentos
difíceis, nos fortalecem e nos
consolam na dor. Rezar na alegria da fé torna a vida mais leve, pois nos dá a certeza de que
não estamos sós e somos amados por Deus.Portanto, quanto
mais constante for nossa oração, mais viva será a nossa fé,
mais contagiante nossa alegria
e mais presente a paz de Deus
em nós. Sejamos, pois, apóstolos de Maria neste mundo. Sejamos apóstolos da oração, da
alegria e da paz.

Será que essa promessa de
perder até 30% de gordura localizada é verdadeira? Não tem
efeitos colaterais? Funciona
com todo mundo?
Durante o tratamento uma
capa anti-congelante é colocada nas áreas que serão tratadas para proteger a pele do paciente do resfriamento, então
o aparelho começa o processo
de resfriamento e sucção durante 50 minutos em uma temperatura aproximada de -5°C
a -10°C. Este procedimento faz
gordura ser cristalizada e destrói as células adiposas que serão eliminadas pelo sistema
imunológico.
A sensação é de um beliscão
forte na região onde o aparelho faz a sucção da gordura,
porém o processo é invasivo
não precisa de anestesias, agulhas ou cirurgias.
Alguns depoimentos nas clinicas de estética é que após a
aplicação a pele poderá ficar
um pouco vermelha e inchada,
mas logo volta ao normal, a região tratada pode ficar dolorida nas primeiras horas.
A recuperação é rápida e logo após o término da sessão o
paciente já pode voltar as suas
atividades normais.
São indicadas de 1 a 3 sessões com intervalos mínimos
de 2 meses e máximo de 3 sessões por ano.
Os resultados aparecem entre 6 e 8 semanas após a aplicação e no final de 60 dias você deverá ter perdido entre 20%
e 30% de gordura localizada na
área em que o tratamento foi
feito. Demora a aparecer o re-

sultado pois somente depois
de 30 dias é que o organismo
percebe que aquela gordura
não deve ficar mais ali e começa a remover aquelas células
que não servem mais através
da urina e fezes.
Na LABELLA CENTRO ESTÉTICO (3331-7324) o aparelho
utilizado é o COOL SHAPING –
um tratamento seguro usando
a tecnologia integrada de criolipólise dupla sob vácuo e LED
vermelho.
Contraindicações da criolipólise:
•
Sobrepeso, obesidade;
•
Cirurgias há menos de
6 meses;
•
Diabetes descontrolada;
•
Processos infecciosos;
•
Prega cutânea menor
do que 2 cm (medidos pelo adipômetro);
•
Urticária;
•
Doenças metabólicas
descompensadas, como diabetes, dislipidemia, síndrome metabólica;
•
Pacientes com hérnia
no local a ser tratado;
•
Pacientes com implantes metálicos;
•
Doenças cardíacas;
•
Gestantes;
•
Neuropatias periféricas;
•
Alta sensibilidade ao
frio;
•
Crioglobulinemia (doença relacionada ao frio);
•
Doenças que causam
alterações dos fatores de coagulação, como hemofilia, trombocitopenia, deficiência do Fator V de Leiden, entre outros;
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Prefeitura arremata parte do imóvel
do antigo Hotel Primus em leilão

A Prefeitura de São Lourenço arrematou 40% do imóvel
do antigo Hotel Primus em um
leilão que aconteceu na última
quarta-feira (14). O arremate
pela prefeitura foi realizado

através de compensação tributária, onde os valores da dívida
do imóvel com o município entraram como parte do pagamento do valor.
O imóvel do antigo Hotel Pri-

mus somava um montante em
dívida de impostos (ISS e IPTU)
no valor de R$2.430.815,13 ao
município, e estava sendo leiloado por mais de R$5 milhões.
Contudo, o município arrema-

MEC atualiza regulamentação de
EaD e amplia a oferta de cursos

tou pelo lance mínimo (metade do valor), com uma pequena diferença de R$92 mil reais,
que será paga em doze parcelas. A Prefeitura aguarda, ainda, a homologação do processo da compra.
Além de ter conseguido recuperar uma dívida e arrematar um patrimônio de grande
importância para a cidade, o
município conseguiu arrematar
o imóvel pela metade de seu
valor, isso soma uma economia
de mais de R$2 milhões.
A Prefeitura se tornará a
maior proprietária do imóvel,
com 40% de sua estrutura, já
que os outros 60% estão divididos entre outros proprietários. Vale ressaltar ainda que
o município não herdou nenhum
tipo de dívida trabalhista ao adquirir parte do imóvel. Tudo foi
feito conforme determina a lei
e a partir de agora a administração está analisando as melhores medidas jurídicas para
ocupação do espaço.

Festa Junina da APAE é realizada
mais uma vez com sucesso

Foi realizada no último fim de
semana e recesso de feriado de Corpus Christi a Festa Junina da APAE
no Calçadão II. Foi um momento de
muita alegria e descontração para
os alunos, onde houve barracas de
salgados, brincadeiras, bebidas, som
ao vivo no Calçadão II. Na ocasião
foram anunciados os shows da Festa de Agosto 2017: Zé Neto e Cristiano (dia 04), Pedro Paulo e Alex

DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Festa de Agosto

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

EXPEDIENTE

A Prefeita de São Lourenço, Sra. Célia Cavalcanti, passou para a APAE a coordenação da Festa de Agosto na Ilha Antônio
Dutra.
Parabéns por este gesto de solidariedade com as entidades
sociais de nossa cidade.

O corregedor-geral do Ministério Público, Paulo Roberto
Moreira Cançado, comunica que será realizado no dia 5 de julho no período da tarde uma CORREIÇÃO ORDINÁRIA na 1ª
Promotoria de Justiça da Comarca de São Lourenço, onde serão recebidas informações, sugestões e/ou reclamações sobre
a execução dos serviços, bem como a pessoa do representante do Ministério Público na Comarca. Aos interessados, será
fixado nas dependências da Promotoria de Justiça e do Fórum
da Comarca, em local visível e acessível ao público.

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.

todas as instituições devem manter
cursosdegraduaçãoemfuncionamento, não sendo permitida a oferta somente de pós-graduação lato sensu.
Outra inovação que a portaria traz
éacriaçãodepolosdeeducaçãoadistânciapelasprópriasinstituiçõesjácredenciadas para esta modalidade de
ensino. O documento detalha ainda a
quantidadedepolosqueasinstituições
poderãocriar,baseadonoconceitoinstitucional (CI) mais recente da instituição.
As instituições de ensino superior
quepossuemCI3poderãocriaraté50
polos por ano, as com CI 4 poderão
criar 150 e as com CI 5 poderão criar
até 250 polos por ano. Elas também
podem optar por continuar atuando
somentenasede.Essamedidapermitiráaampliaçãodaofertapormeiode
polos EaD pelas IES já credenciadas, já
que antes do Decreto recentemente
publicado os processos de credenciamento de polos eram analisados pelo
MEC, com tempo de análise bastante
prolongado. Para o Secretário de RegulaçãoeSupervisãodaEducaçãoSuperior, Henrique Sartori, “esses quantitativoslevamemconsideraçãoapreocupaçãoqueoMinistériodaEducação
tem em relação à qualidade das instituições, já que elas poderão criar mais
polosconformeaqualidadequeainstituição possuir e apresentar para a
educação a distância. Então a criação
dospolosficacondicionadaàgradação
daqualidadequeasinstituiçõesdosistemapossuem”.(Fonte:M.Educação)

EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2017

(dia 05) e Skank (dia 09). No dia 10
haverá entrada franca a partir das
18 horas com o grupo Sambô, 14
BIS (35 anos), Banda Malta e Show
de Fogos. Os shows acontecerão no
Parque Municipal Ilha Antônio Dutra, em São Lourenço. A tradicional
Festa de Agosto de São Lourenço
será coordenada pela APAE e terá
renda revertida para a construção
da CLÍNICA ESPERANÇA.

Dia 10 último, marcou o centenário de nascimento de Maria Olívia de Almeida.
Nascida em São Lourenço.
Filha de Silvério Raimundo de
Almeida (doador das terras onde se encontra o cemitério municipal) e Maria Luiza do Espírito Santo. Sobrinha materna
do Cel. José Justino Ferreira.
Em 1935, ingressa na CTB Companhia Telefônica Brasileira, onde mais tarde torna-se a
primeira telefonista chefe da
empresa, ficando no cargo até
aposentar-se no final da década de sessenta.
Casada em primeira núpcias
com Albano Magalhães (fundador da Padaria São Lourenço), e em segunda núpcias com
Joaquim Bibiano de Almeida.
Faleceu no dia 10 de julho
de 2004.

Para ampliar a oferta de cursos de
ensino superior no país, o Ministério
da Educação (MEC) publicou nesta
quarta-feira, 21, portaria que regulamenta o Decreto nº 9057, de 25 de
maiode2017,comoobjetivodeampliar a oferta de cursos superiores na
modalidade a distância, melhorar a
qualidade da atuação regulatória do
MECnaárea,aperfeiçoandoprocedimentos, desburocratizando fluxos e
reduzindo o tempo de análise e o estoque de processos.
A portaria possibilita o credenciamentodeinstituiçõesdeensinosuperior (IES) para cursos de educação a
distância (EaD) sem o credenciamento para cursos presenciais. Com isso,
asinstituiçõespoderãooferecerexclusivamente cursos EaD, na graduação
enapós-graduaçãolatosensu,ouatuartambémnamodalidadepresencial.
O intuito é ajudar o país a atingir a
Meta12doPlanoNacionaldeEducação (PNE), que determina a elevação
da taxa bruta de matrícula na educaçãosuperiorpara50%eataxalíquida
em33%dapopulaçãode18a24anos.
Namesmalinha,asIESpúblicasficam
automaticamentecredenciadaspara
oferta EaD, devendo ser recredenciadas pelo MEC em até 5 anos após a
oferta do primeiro curso EaD.
Paragarantirsegurançaequalidade, a portaria reitera que a oferta de
cursos EaD requer autorização prévia
do MEC para seu funcionamento, excetoparaasinstituiçõesdeensinosuperiorquepossuemautonomia,eque

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA,
em conjunto com as Federações Estaduais de Agricultura e
os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no
Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural – CSR, em
atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que
contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os
produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural,
com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º,
inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2017, devida
por força do Decreto-lei 1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer, impreterivelmente, até o dia 22 de maio de 2017, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento da Contribuição Sindical Rural – CSR, até a data do vencimento (22 de maio de
2017), constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao
pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos
no artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas
informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
- SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de
1.996, e o 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a
CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à
Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até
5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo
optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet,
no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Eventual impugnação
administrativa contra o lançamento e a cobrança da Contribuição Sindical Rural - CSR deverá ser encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento
da guia, para a sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601,
Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830021 ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo
ainda, ser enviada via internet no site da CNA: cna@cna.org.
br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação
da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações
Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.
Brasília, ______ de _____ de 2017.
João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.326 DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE
LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO.
PORTARIA Nº 2.326
Dispõe sobre o cancelamento de licença sem remuneração.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas
atribuições legais, constantes do art. 90, incisos IX, XII, XIII,
XVII, da Lei Orgânica Municipal - LOM; considerando a solicitação de licença sem remuneração de servidor público municipal, concursado, pelo período de 06 (seis) meses, através do
protocolo nº. 16391 de 07/02/2017, do Setor de Protocolo da
Prefeitura Municipal de São Lourenço;considerando a nova solicitação para o cancelamento da licença sem remuneração,
através do protocolo nº. 267/GRH de 28/03/2017, da Gerência
de Recursos Humano, considerando o disposto no art. 78, da
Lei Complementar nº. 002/11 e suas respectivas alterações,
bem como as normas estabelecidas no Decreto nº. 4.236 de
01/08/2011;considerando que compete a Prefeita a expedição
de atos relativos à situação funcional dos servidores públicos;
RESOLVE:
Art.1º. Fica cancelada a licença sem remuneração do servidor público municipal, concursado, Sr. ORLANDO SILVA GOMES,
ocupante do cargo de “Auxiliar de Técnico de Raio X”, Símbolo
“CE-I”, a partir de 03/04/2017.
Art.2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 29 de março de
2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.410 NOMEIA COORDENADORA DE PROMOÇÕES E EVENTOS.
DECRETO Nº 6.410
Nomeia Coordenadora de Promoções e Eventos.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII, do art. 90, da Lei Orgânica Municipal
- LOM; considerando que a Chefe do Executivo compete decidir sobre as nomeações e exonerações dos titulares de cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11 de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações; considerando que cabe a Prefeita Municipal dispor sobre a organização e funcionamento da Administração Municipal;
DECRETA:
Art.1º. Fica nomeada a Srª. ANDRÉIA DE OLIVEIRA GARRIDO VAZ, para responder pelas atribuições do cargo de confiança, comissionado, ad nutum, de
“Coordenadora de Promoções e Eventos”, previsto no Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11 de 01/08/2011 e suas alterações.
Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 27/03/2017.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 30 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO - PROCESSO 0017/2017 INEXIGIBILIDADE 06/2017
Extrato de Ratificação - A Prefeita, no uso de suas atribuições, ratifica o
processo nº 0017/2017, Inexigibilidade 06, artigo 25 caput da Lei 8666.93 e alterações, cujo objeto Aquisição de passagem para pessoas que se encontram
em situação de rua e fora de seus domicílios atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
São Lourenço, 23 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA.
Prefeita Municipal.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO - INEXIGIBILIDADE 0081/2017 PROCESSO 014/2017
Extrato de Ratificação - A Prefeita, no uso de suas atribuições, ratifica o
processo nº 0081/2017, Inexigibilidade 014, artigo 25 caput da Lei 8666.93 e
alterações, cujo objeto Contratação de prestação de serviços de análise e consultoria jurídica tributária com notória especialização para assessorar o Município em questões de maior complexidade na área, com vistas à recuperação
de créditos tributários.
São Lourenço, 31 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal.
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE CONTRATO
SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS (Lei nº. 8.666/93, com
suas posteriores alterações).
Contrato nº. SAAE/SLO- 012/2017
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratado(a): TIAGO DA SILVA ABREU
Cargo : Auxiliar de Serviços
Salário: R$1.121,90 (Um mil cento e vinte e um Reais e noventa Centavos),
mensais.

Vigência: prazo indeterminado.Dotação orçamentária 3190-11.00
Data da assinatura: 03/04/2017
Extrato de Nomeação.
Fica nomeado, nos termos da Portaria n° SAAE/SLO - 032/2017 de 15/03/2017,
o TIAGO DA SILVA ABREU, aprovado no concurso público para o cargo de Auxiliar de Serviços promovido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São
Lourenço, homologado nos termos da Portaria n° SAAE/SLO 016/2016 de
23/06/2016.
São Lourenço, 06 de Abril de 2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO - PROCESSO 0092/2017 DISPENSA 21/2017
Extrato de Ratificação - A Prefeita, no uso de suas atribuições, ratifica o
processo nº 0092/2017, Dispensa 021, 24 inciso XVII da Lei 8666.93 e alterações, licitante vencedora do processo licitatório Auto Gerais com valor R$440,00
(quatrocentos e quarenta reais ) cujo objeto é Revisão de 20.000 km do veículo Chevrolet Spin LTZ 1.8 placa PYT-5318 ano 2016 modelo 2017 utilizado para
transporte de pacientes da Secretaria de Municipal de Saúde encaminhados
para tratamento em outros municípios.
São Lourenço, 24 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO - PROCESSO 0092/2017 DISPENSA 21/2017

Extrato de Ratificação - A Prefeita, no uso de suas atribuições, ratifica o
processo nº 0092/2017, Dispensa 021, 24 inciso XVII da Lei 8666.93 e alterações, licitante vencedora do processo licitatório Auto Gerais com valor R$440,00
(quatrocentos e quarenta reais ) cujo objeto é Revisão de 20.000 km do veículo Chevrolet Spin LTZ 1.8 placa PYT-5318 ano 2016 modelo 2017 utilizado para
transporte de pacientes da Secretaria de Municipal de Saúde encaminhados
para tratamento em outros municípios.
São Lourenço, 24 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal.
LICITAÇÕES E COMPRAS
TERMO DE ENCERRAMENTO
Termo de Encerramento - A Secretária Municipal de Governo, no uso de
suas atribuições, ratifica o julgamento do Pregoeiro ao Processo nº 0076/2017
– Pregão Presencial nº 0012/2017, que o declarou como LICITAÇÃO ENCERRADA.
São Lourenço, 27 de março de 2017.
CID PINHEIRO DE OLIVEIRA.
Secretário Municipal de Saúde.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 018/2017
Processo 0098/2017 - Pregão Presencial 0018/2017 – Objeto Contratação
de empresa especializada na prestação de serviços com fornecimento de material para confecção de carimbos personalizados e execução de serviço de
chaveiro para atender diversos setores da Administração Municipal. Credenciamento: até as 13h do dia 25/04/2017 Sessão pública: 13h30min do dia
25/04/2017. 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
RESOLUÇÃO Nº 01, DE 05 DE ABRIL DE 2017.
Dispõe sobre regras relativas à Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras – DES-IF, e dá outras providências.
O Diretor de Fazenda, no uso das atribuições estabelecidas pelo artigo 100,
inciso I, da Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), pelo artigo 40, Parágrafo 3º e pelo artigo 53, ambos do Decreto 5.677 de 10 de setembro de 2015,
CONSIDERANDO a instituição da Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras – DES-IF pelo Decreto 5.677 de 10 de setembro de 2015,
e tendo em vista que o Modelo Conceitual definido pela Associação Brasileira
das Secretarias de Finanças das Capitais – ABRASF, Versão 2.2 de Março/2012,
prevê a possibilidade dos Municípios adequarem determinados módulos conforme suas necessidades;
CONSIDERANDO a necessidade do Município em exigir a conta Despesas
(COSIF 8.0.0.00-6),
RESOLVE:
Art. 1º Determinar que sejam adotados os procedimentos obrigatórios elencados no Anexo Único, segundo o Modelo Conceitual definido pela Associação
Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais – ABRASF, Versão 2.2 de
Março/2012.
Art. 2º - As instituições Financeiras obrigadas à declaração da DES-IF, devem
obedecer tais configurações, sob pena de ser considerado não enviado o arquivo, e aplicação das multas dispostas na legislação, inclusive no que tange à
conta Despesas (COSIF 8.0.0.00-6).
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, nomeadamente a Resolução nº 02, de 11
de Setembro de 2015.
São Lourenço, 05 de Abril de 2017
JÚLIO CÉSAR SACRAMENTO
Diretor de Fazenda
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.329 DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL SINDICANTE PARA APURAÇÃO DOS FATOS NARRADOS EM DOCUMENTAÇÃO DIRIGIDA À CHEFE DO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ATRAVÉS DO OFÍCIO N°.: SAAE/SLO-79/2017
FORMULADO PELO DIRETOR PRESIDENTE DO SAAE EM 20/03/2017 E CONTÉM
PORTARIA Nº 2.329
Designa Comissão Especial Sindicante para apuração dos fatos narrados em
documentação dirigida à Chefe do Poder Executivo Municipal através do Ofício
N°.: SAAE/SLO-79/2017 formulado pelo Diretor Presidente do SAAE em 20/03/2017
e contém outras providências.
A Prefeita Municipal de São Lourenço no uso de suas atribuições legais contidas nos incisos IX, XII e XVII, do art. 90, da Lei Orgânica Municipal - LOM; con-

siderando os termos do ofício formulado pelo Diretor Presidente do SAAE em
que se encaminha pedido de Abertura de Processo Administrativo Disciplinar
frente aos fatos relatados; considerando que se encontra acostado no referido
ofício relatório do Presidente da Comissão Especial de Auditoria Interna no qual
se constatam irregularidades no processo licitatório 207/2013;considerando
que os fatos narrados no contexto do expediente dirigido à Prefeita Municipal
buscam demonstrar o cometimento de práticas que ferem os princípios regentes da Administração Pública, inclusive indicando possibilidade de lesão ao erário; considerando a necessidade de apuração da culpabilidade dos servidores;
considerando a escassez de servidores efetivos no quadro de funcionários daquela Autarquia em nível hierárquico correspondente aos envolvidos; considerando a necessidade de apuração das infrações pela Administração Direta, conforme semelhantemente disciplinado no art. 143, §3° da Lei Federal nº. 8112/90,
tendo em vista tratar-se de atos que envolvem servidores do primeiro escalão
daquela Autarquia; considerando que cabe a Chefe do Executivo zelar pela observância da Constituição Federal, Leis e Princípios que regem a Administração
Pública, bem como adotar as medidas cabíveis para apuração dos fatos, visando estabelecer as respectivas responsabilidades por eventuais ilegalidades ocorridas;
RESOLVE:
Art.1º. Ficam designados os seguintes membros: a Sra. Marilaine Aparecida
Ferreira, o Sr. Antonio Carlos de Andrade e a Sra. Claúdia Maciel Vieira, sob a
presidência da primeira, a comporem Comissão Especial Sindicante destinada
a apurar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta data, sendo permitida uma
única prorrogação por igual período, os fatos apontados através do Ofício N°.:
SAAE/SLO-79/2017 e do relatório acostado ao mesmo, ora dirigido à Prefeita
Municipal da Administração pelo Diretor Presidente daquela Autarquia.
Art.2º. A Comissão designada deverá proceder com a análise dos fatos, utilizando-se de qualquer meio de prova, permitida em lei, inclusive, através da
realização de oitiva de todos os envolvidos, devendo emitir relatório necessário
à instrução de decisão final por parte da Chefe do Poder Executivo Municipal.
Art.3º. Os servidores designados deverão atuar fora do expediente normal
de suas atividades para realização dos trabalhos afetos a presente sindicância,
inclusive, para elaboração de relatório final.
PORTARIA Nº 2.329
Art.4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 04 de abril de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.330 DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL SINDICANTE PARA APURAÇÃO DOS FATOS NARRADOS EM DOCUMENTAÇÃO DIRIGIDA À CHEFE DO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº.: SAAE/SLO-81/2017
FORMULADO PELO DIRETOR PRESIDENTE DO SAAE EM 20/03/2017 E CONTÉM
PORTARIA Nº 2.330
Designa Comissão Especial Sindicante para apuração dos fatos narrados em
documentação dirigida à Chefe do Poder Executivo Municipal através do Ofício
nº.: SAAE/SLO-81/2017 formulado pelo Diretor Presidente do SAAE em 20/03/2017
e contém outras providências.
A Prefeita Municipal de São Lourenço no uso de suas atribuições legais contidas nos incisos IX, XII e XVII, do art. 90, da Lei Orgânica Municipal - LOM; considerando os termos do ofício formulado pelo Diretor Presidente do SAAE em
que se encaminha pedido de Abertura de Processo Administrativo Disciplinar
frente aos fatos relatados;considerando que se encontra acostado no referido
ofício relatório do Presidente da Comissão Especial de Auditoria Interna no qual
se constatam irregularidades nos processos licitatórios 241/2016 e 030/2017;
considerando que os fatos narrados no contexto do expediente dirigido à Prefeita Municipal buscam demonstrar o cometimento de práticas que ferem os
princípios regentes da Administração Pública, inclusive indicando possibilidade
de lesão ao erário; considerando a necessidade de apuração da culpabilidade
dos servidores; considerando a escassez de servidores efetivos no quadro de
funcionários daquela Autarquia em nível hierárquico correspondente aos envolvidos; considerando a necessidade de apuração das infrações pela Administração Direta, conforme semelhantemente disciplinado no art. 143, §3° da Lei
Federal nº. 8112/90, tendo em vista tratar-se de atos que envolvem servidores
do primeiro escalão daquela Autarquia; considerando que cabe a Chefe do Executivo zelar pela observância da Constituição Federal, Leis e Princípios que regem a Administração Pública, bem como adotar as medidas cabíveis para apuração dos fatos, visando estabelecer as respectivas responsabilidades por eventuais ilegalidades ocorridas;
RESOLVE:
Art.1º. Ficam designados os seguintes membros: a Sra. Carla Bacha de Lorenzo do Nascimento, o Sr. Túlio Marcos Fernandes Oliveirae o Sr. Leandro Caetano Correa, sob a presidência da primeira, a comporem Comissão Especial
Sindicante destinada a apurar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta data,
sendo permitida uma única prorrogação por igual período, os fatos apontados
através do Ofício nº.: SAAE/SLO-81/2017 e do relatório acostado ao mesmo,
ora dirigido à Prefeita Municipal da Administração pelo Diretor Presidente daquela Autarquia.
Art.2º. A Comissão designada deverá proceder com a análise dos fatos, utilizando-se de qualquer meio de prova, permitida em lei, inclusive, através da
realização de oitiva de todos os envolvidos, devendo emitir relatório necessário
à instrução de decisão final por parte da Chefe do Poder Executivo Municipal.
Art.3º. Os servidores designados deverão atuar fora do expediente normal
de suas atividades para realização dos trabalhos afetos a presente sindicância,
inclusive, para elaboração de relatório final.
Art.4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 04 de abril de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 042/2017
Processo 0096/2017 - Pregão Eletrônico 0042/2017 – Objeto: Aquisição de
computador desktop e notebook para atender diversos setores da Administração Municipal. Sessão pública: 14h30min do dia 24/04/2017. Credenciamento:
até as 12h do dia 24/04/2017. Apresentação das propostas: até as 13h do dia
24/04/2017. Início dos lances: às 14h30min até as 15h do dia 24/04/2017. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerên
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
Suplente: Rodrigo Guimarães Ribeiro

IV - Representantes DOS PAIS E ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 043/2017
Processo 0097/2017 - Pregão Eletrônico 0043/2017 – Objeto: Contratação
de empresas especializadas para a prestação de serviço e fornecimento de materiais para a realização do evento "Sô Minas" e exposição itinerante de 90 fotos representando 90 anos de história de São Lourenço, atendendo a solicitação da Secretaria de Turismo e Cultura. Sessão pública: 14h30min do dia
18/04/2017. Credenciamento: até as 12h do dia 18/04/2017. Apresentação das
propostas: até as 13h do dia 18/04/2017. Início dos lances: às 14h30min até
as 15h do dia 18/04/2017. 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
PORTARIA Nº 2.328 DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS NOS TERMOS DO ARTIGO 109,
DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 002/11 DE 01/08/2011 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PORTARIA Nº 2.328
Dispõe sobre a constituição de Comissão Permanente de Avaliação de Bens
Imóveis nos termos do artigo 109, da Lei Complementar nº. 002/11 de 01/08/2011
e suas respectivas alterações e contém outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII e XVII, do art. 90, da Lei Orgânica do Município LOM; considerando o disposto no artigo 109, da Lei Complementar nº. 002/11
de 01/08/2011 e suas respectivas alterações; considerando as medidas adotadas pela Administração Municipal, visando atender o princípio da economicidade, bem como buscando estabelecer parâmetros administrativos; considerando a necessidade de se conhecer a realidade dos preços dos imóveis, visando instruir processos de permuta, de desapropriação, de aquisição, de dação
em pagamento e outros, bem como os preços dos aluguéis que o município
recebe e paga; considerando que cabe a Prefeita dospor sobre o funcionamento e a organização da Administração Municipal, inclusive, zelar pelo patrimônio
municipal;
RESOLVE:
Art.1º. Fica constituída a Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis nos termos do artigo 109, da Lei Complementar nº. 002/11 de 01/08/2011
e suas respectivas alterações, com a finalidade de proceder com a avaliação
dos valores dos imóveis para instrução dos processos de permuta, de desapropriação, de aquisição, de dação em pagamento e outros, assim como com a
avaliação dos valores dos aluguéis de imóveis que o Município tenha interesse
em celebrar, através de contrato de locação, emitindo Laudo de Avaliação, com
estrita observância aos princípios constitucionais que norteiam a Administração Municipal.
Art.2º. A Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis será composta pelos seguintes servidores públicos, atuando sob presidência do primeiro
membro:
1 – Sérgio Roberto de Oliveira;
2 – José Ramos Duarte;
3 – Sueli Aparecida Ventura Purificação.
Art.3º. A Comissão lavrará ata de seus trabalhos, consignando as respectivas avaliações que realizar e emitirá parecer conclusivo, sendo assegurado aos
seus membros a percepção da gratificação de função nos termos do disposto
no §7º, do artigo 109, da Lei Complementar nº.002/11 de 01/08/2011 e suas
respectivas alterações.
PORTARIA Nº 2.328
Art.4º. Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente, a Portaria
nº. 2.299 de 16/01/2017, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 03 de abril de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.412 DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DOS MEMBROS DO
CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES.
DECRETO Nº 6.412
Dispõe sobre a constituição dos membros do Conselho Municipal de Esportes.
A Prefeita do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII e XVII, do art. 90, da Lei Orgânica do Município –
LOM; considerando o que dispõe o artigo 9º, da Lei Municipal nº. 3.064/2011;
considerando os termos do Decreto nº. 5.021 de 19/12/2013, ato regulamentador da Lei Municipal nº. 3.064 de 14/12/2011, que institui o Sistema Municipal de Desporto; considerando que cabe a Prefeita Municipal dispor sobre o
funcionamento e a organização da Administração Pública;
DECRETA:
Art.1º. O Conselho Municipal de Esportes será composto pelos seguintes
membros, para o biênio de 2016/2017:
I - Representantes da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Titular: Vera Lúcia Barbosa Sanita
Suplente: Robson Luiz da Silva Costa

Titular: Ingrid Ariene de Oliveira
Suplente: Elaine da Silva Melo
V - Representantes daS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO
Titular: Sueli Assis Costa da Graça
Suplente: Marcelo Mathias Menezes
VI - Representantes daS ESCOLAS PRIVADAS DO MUNICÍPIO
Titular: Ricardo José Divino
Suplente: Ana Paula dos Santos Silva
DECRETO Nº 6.412
VII - RepresentanteS daS ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS INDICADOS PELO PRESIDENTE DAS ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO DO MUNICÍPIO
Titular: Simone Delfim dos Santos
Suplente: Jorge da Cruz
VIII - Representantes DAS ASSOCIAÇÕES OU CLUBES ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO ASSOCIADOS A LIGA DESPORTIVA
Titular: Antônio das Graças Ramillo
Suplente: Francisco Lourenço de Carvalho
Titular: Cristiano Valério
Suplente: Joaquim Marcílio Filho
IX - Representantes da LIGA DESPORTIVA DA CIDADE
Titular: Valdete Aparecida da Silva
Suplente: Júlio César Carvalho
X - Representantes da CÂMARA MUNICIPAL
Titular: Fabrício Guedes dos Santos
Suplente: Luiz Cláudio Siqueira
Art.2º. O Conselho Municipal de Esportes é o órgão colegiado de caráter
consultivo, normativo, deliberativo e fiscalizador, representativo da comunidade, cabendo-lhe o cumprimento das atribuições dispostas no artigo 8º, da Lei
Municipal nº. 3.064 de 14/12/2011.
Art.3º. O Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos entre os membros do
Conselho por maioria absoluta, durante a primeira Reunião Ordinária.
Art.4º. Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente o Decreto
nº. 6.383 de 16/03/2017, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 03 de abril de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 015/2017
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica a empresa: Premium Artigos Personalizados Ltda - ME - CNPJ:
22.645.145/0001-73 R$ 9.666,50 (nove mil seiscentos e sessenta e seis reais e
cinqüenta centavos), licitante vencedor do processo licitatório nº 0040/2017,
Pregão Eletrônico nº 0015/2017. São Lourenço, 20 de março de 2017. Alexandre Paiva Frade – Secretário Municipal.
Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0040/2017,
Pregão Eletrônico nº 0015/2017, que tem como objeto Registro de preços para futura e eventual aquisição de medalhas e troféus para premiações em diversos eventos realizados pela Prefeitura Municipal. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP. São Lourenço, 20 de março de 2017.
ALEXANDRE PAIVA FRADE
Secretário Municipal
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PP 011/2017
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica a empresa: CH Dedetizadora Ltda - CNPJ: 09.553.775/0001-69 R$
30.000,00 (trinta mil reais), licitante vencedor do processo licitatório nº 0071/2017,
Pregão Presencial nº 0011/2017. São Lourenço, 24 de março 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 0071/2017,
Pregão Presencial nº 0011/2017, que tem como objeto Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dedetização e desratização, capina
química e limpeza de caixas de água, atendendo diversos setores da Administração Municipal.
São Lourenço, 24 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeito Municipal.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 031/2017
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica as empresas: AL Comércio de Materiais de Escritório Ltda – ME - CNPJ:
08.326.889/0001-03 R$ 344,37 (trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e
sete centavos), Vilson da Silva Brum - ME - CNPJ: 11.038.785/0001-08 R$ 1.089,70
(um mil oitenta e nove reais e setenta centavos) e Multfort Comercial Ltda –
ME – CNPJ: 10.942.453/0001-90 R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), licitantes vencedores do processo licitatório nº 0066/2017, Pregão Eletrônico nº
0031/2017. São Lourenço, 24 de março 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 0066/2017,
Pregão Eletrônico nº 0031/2017, que tem como objeto Aquisição de material
para manutenção e ventiladores para atender diversos setores da Administração Municipal. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno - EPP. São Lourenço, 24 de março de 2017.

II - Representantes da Secretaria DE ESPORTE E LAZER

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeito Municipal

Titular: Aline Forasteiro
Suplente: Alexandre Leandro de Almeida da Silva

LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 032/2017

III - Representantes INDICADOS PELOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS
MUNICIPAIS
Titular: Tatiana Fernandes Martins

Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica as empresas: Multiseg Uniformes e Equipamentos Ltda - CNPJ:
03.291.912/0001-58 R$ 7.228,00 (sete mil duzentos e vinte e oito reais) e AL
Comércio de Materiais de Escritório Ltda – ME – CNPJ: 08.326.889/0001-03 R$

565,40 (quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), licitantes
vencedores do processo licitatório nº 0069/2017, Pregão Eletrônico nº 0032/2017.
São Lourenço, 31 de março 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 0069/2017,
Pregão Eletrônico nº 0032/2017, que tem como objeto Aquisição de uniformes,
botas e equipamento para atender a solicitação da Vigilância Epidemiológica
da Secretaria Municipal de Saúde. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP.
São Lourenço, 31 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeito Municipal.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 025/2017
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica a empresa: Multinegocios Serviços de Construções e Comércio de Materiais - Eireli ME - CNPJ: 20.232.759/0001-07 R$ 5.049,00 (cinco mil e quarenta e nove reais), licitante vencedor do processo licitatório nº 0057/2017, Pregão Eletrônico nº 0025/2017. São Lourenço, 14 de março de 2017. Marcelo da
Silva Flori – Secretário Municipal.
Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0057/2017,
Pregão Eletrônico nº 0025/2017, que tem como objeto Aquisição de Ar Condicionado para atender diversos setores da Administração Municipal. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte
- EPP.
São Lourenço, 14 de março de 2017.
MARCELO DA SILVA FLORI
Secretário Municipal.
LICITAÇÕES E COMPRAS
TERMO DE ENCERRAMENTO
Termo de Encerramento - A Secretária Municipal de Governo, no uso de
suas atribuições, ratifica o julgamento do Pregoeiro ao Processo nº 0060/2017
– Pregão Eletrônico nº 0028/2017, que o declarou como LICITAÇÃO DESERTA.
São Lourenço, 31 de março de 2017.
CID PINHEIRO DE OLIVEIRA.
Secretário Municipal de Saúde.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 024/2017
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica a empresa: LBW Parafusos Ltda - ME - CNPJ: 22.725.520/0001-02 R$
25.077,60 (vinte e cinco mil setenta e sete reais e sessenta centavos), licitante
vencedor do processo licitatório nº 0056/2017, Pregão Eletrônico nº 0024/2017.
São Lourenço, 24 de março de 2017. Marcelo da Silva Flori – Secretário Municipal.
Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0056/2017,
Pregão Eletrônico nº 0024/2017, que tem como objeto Registro de Preço para
futura e eventual aquisição de material elétrico para atender diversos setores
da Administração Municipal. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP.
São Lourenço, 24 de março de 2017.
MARCELO DA SILVA FLORI
Secretário Municipal.
LICITAÇÕES E COMPRAS
TERMO DE ENCERRAMENTO
Termo de Encerramento - A Secretária Municipal de Governo, no uso de
suas atribuições, ratifica o julgamento do Pregoeiro ao Processo nº 0044/2017
– Pregão Eletrônico nº 0018/2017, que o declarou como LICITAÇÃO DESERTA.
São Lourenço, 17 de março de 2017.
JOSÉLIA DE LORENZO.
Secretária Municipal de Governo.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 029/2017
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica a empresa: Panificadora San Remo Ltda EPP - CNPJ: 20.703.641/000110 R$ 26.780,00 (vinte e seis mil setecentos e oitenta reais), licitante vencedor
do processo licitatório nº 0063/2017, Pregão Eletrônico nº 0029/2017. São
Lourenço, 21 de março 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 0063/2017,
Pregão Eletrônico nº 0029/2017, que tem como objeto Registro de Preço para
futura e eventual aquisição de lanche e coffe break, para atender diversos setores da Prefeitura Municipal. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP.
São Lourenço, 21 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeito Municipal.
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PUBLICAÇÃO DE PORTARIA
PORTARIA N.º SAAE/SLO- 039/2017
DISPÕE SOBRE DISPENSA DE SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA
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,
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.
R E S O L V E:
Artigo 1º - Dispensar, nos termos da Lei Municipal nº 3.157 de 09/07/2014,
e Lei Complementar nº 005/14 de 21/07/2014, o Administrador JOSÉ SALATIEL
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
www.saaesaolourenco.mg.gov.br e
www.bll.org.br
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 016/2017

REZENDE das atribuições da função gratificada de DIRETOR ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO LOURENÇO-MG, a partir de 27 de Março de 2017.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições
em contrário, nomeadamente a Portaria nº 008/2017.
São Lourenço-MG, 27 de Março de 2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 027/2017
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica as empresas: Rocha Comercio Ltda - EPP - CNPJ: 41.714.981/0001-16
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) e N1 Importadora e Distribuidora Ltda - ME –
CNPJ: 19.921.492/0001-86 R$ 38.900,00 (trinta e oito mil e novecentos reais),
licitantes vencedores do processo licitatório nº 0059/2017, Pregão Eletrônico
nº 0027/2017. São Lourenço, 20 de março de 2017. Cid Pinheiro de Oliveira –
Secretário Municipal de Saúde.
Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0059/2017,
Pregão Eletrônico nº 0027/2017, que tem como objeto Registro de Preço para
futura e eventual aquisição de material de Raio X, atendendo a solicitação da
Secretaria de Saúde.
São Lourenço, 20 de março de 2017.
CID PINHEIRO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 010/2017
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica as empresas: Vilson da Silva Brum - ME - CNPJ: 11.038.785/0001-08
R$ 6.680,50 (seis mil seiscentos e oitenta reais e cinqüenta centavos), Rivaldo
Valério Neto – EPP – CNPJ: 14.459.158/0001-39 R$ 10.120,00 (dez mil cento e
vinte reais), Multfort Comercial Ltda – ME – CNPJ: 10.942.453/0001-90 R$
4.060,00 (quatro mil e sessenta reais) e Tallyta Cristina Silva Santos 07030625650
– CNPJ: 15.414.361/0001-51 R$ 3.502,00 (três mil quinhentos e dois reais), licitantes vencedores do processo licitatório nº 0027/2017, Pregão Eletrônico
nº 0010/2017. São Lourenço, 17 de março de 2017. Leila Miranda Pereira da
Silva – Secretária Municipal de Planejamento.
Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0027/2017,
Pregão Eletrônico nº 0010/2017, que tem como 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.
São Lourenço, 17 de março de 2017.
LEILA MIRANDA PEREIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Planejamento.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 033/2017
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica a empresa: PRORAD - Consultores em Radioproteção S/S Ltda - CNPJ:
87.389.086/0001-74 R$ 1.072,80 (um mil e setenta e dois reais e oitenta centavos), licitante vencedor do processo licitatório nº 0072/2017, Pregão Eletrônico nº 0033/2017. São Lourenço, 30 de março de 2017. Cid Pinheiro de Oliveira. Secretário Municipal de Saúde.
Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0072/2017,
Pregão Eletrônico nº 0033/2017, que tem como objeto Contratação de empresa para prestação de serviços de Dosimetria, atendendo a solicitação da Secretaria de Saúde do Município de São Lourenço - MG.
São Lourenço, 30 de março de 2017.
CID PINHEIRO DE OLIVEIRA.
Secretário Municipal de Saúde.
LICITAÇÕES E COMPRAS
TERMO DE ENCERRAMENTO
Termo de Encerramento - A Secretária Municipal de Governo, no uso de
suas atribuições, ratifica o julgamento do Pregoeiro ao Processo nº 0061/2017
– Pregão Presencial nº 0008/2017, que o declarou como LICITAÇÃO DESERTA.
São Lourenço, 17 de março de 2017.
MARCELO DA SILVA FLORI
Secretário Municipal de Infraestrutura
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PUBLICAÇÃO DE PORTARIA
PORTARIA N.º SAAE/SLO- 038/2017
DISPÕE SOBRE DISPENSA DE SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA
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,
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.
R E S O L V E:
Artigo 1º - Dispensar, nos termos da Lei Municipal nº 3.157 de 09/07/2014,
e Lei Complementar nº 005/14 de 21/07/2014, o Engenheiro HEMERSON JADER CUNHA das atribuições da função gratificada de DIRETOR DE ENGENHARIA do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO LOURENÇO-MG, a
partir de 27 de Março de 2017.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário, nomeadamente a Portaria nº 007/2017.
São Lourenço-MG, 27 de Março de 2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Pregão Eletrônico nº. SAAE/SLO-002/2017 (2ª. Publicação)
Objeto: aquisição de copos e selos para envase de água.
Data: 19/04/2017 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

Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica as empresas: Tallyta Cristina Silva Santos 07030625650 - CNPJ:
15.414.361/0001-51 R$ 2.721,40 (dois mil setecentos e vinte e um reais e quarenta centavos) e N. T. Luize – EPP – CNPJ: 93.577.427/0001-38 R$ 22.962,00
(vinte e dois mil novecentos e sessenta e dois reais), licitantes vencedores do
processo licitatório nº 0041/2017, Pregão Eletrônico nº 0016/2017.
São Lourenço, 24 de março de 2017.
ALEXANDRE PAIVA FRADE
Secretário Municipal.
Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0041/2017,
Pregão Eletrônico nº 0016/2017, que tem como objeto Registro de preço para
futura e eventual aquisição de material esportivo, atendendo a solicitação da
Diretoria de Esportes. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME
ou Empresa de Pequeno Porte - EPP.
São Lourenço, 24 de março de 2017.
ALEXANDRE PAIVA FRADE
Secretário Municipal.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 021/2017
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica as empresas: Vilson da Silva Brum - ME - CNPJ: 11.038.785/0001-08
R$ 6.575,50 (seis mil quinhentos e setenta e cinco reais e cinqüenta centavos),
Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - ME – CNPJ: 23.312.871/000146 R$ 2.823,15 (dois mil oitocentos e vinte e três reais e quinze centavos), Multfort Comercial Ltda – ME – CNPJ: 10.942.453/0001-90 R$ 2.069,00 (dois mil e
sessenta e nove reais), Fênix Distribuidora de Materiais Médico Hospitalar Ltda
– CNPJ: 01.154.827/0001-12 R$ 14.825,90 (quatorze mil oitocentos e vinte e
cinco reais e noventa centavos), Almed Ltda – EPP – CNPJ: 03.574.839/0001-21
R$ 11.947,50 (onze mil novecentos e quarenta e sete reais e cinqüenta centavos), Sebastião Marques - CPF 00770256600 – CNPJ: 26.313.494/0001-58 R$
6.113,00 (seis mil cento e treze reais) e LC Log Representações Comercio e Serviços Eireli - ME – CNPJ: 23.681.312/0001-03 R$ 8.036,00 (oito mil e trinta e
seis reais), licitantes vencedores do processo licitatório nº 0052/2017, Pregão
Eletrônico nº 0021/2017. São Lourenço, 27 de março de 2017. Cid Pinheiro de
Oliveira – Secretária Municipal de Saúde.
Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0052/2017, Pregão Eletrônico nº 0021/2017, que tem como 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.
São Lourenço, 27 de março de 2017.
CID PINHEIRO DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PP 010/2017
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica a empresa: Bruna Couto Amaral - ME - CNPJ: 18.009.798/0001-06 R$
115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais), licitante vencedor do processo licitatório nº 0070/2017, Pregão Presencial nº 0010/2017. São Lourenço, 22
de março 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 0070/2017, Pregão Presencial nº 0010/2017, que tem como objeto Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços
de transporte em veículos com capacidade mínima para 15 e 46 passageiros,
atendendo a diversos setores da Administração Municipal.
São Lourenço, 22 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeito Municipal.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 017/2017
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica as empresas: Dimipel Limitada - ME - CNPJ: 13.751.798/0001-55 R$
32.037,50 (trinta e dois mil trinta e sete reais e cinqüenta centavos), Multfort
Comercial Ltda - ME – CNPJ: 10.942.453/0001-90 R$ 53.958,35 (cinqüenta e
três mil novecentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos), Fabiano
Bittencourt dos Santos - ME – CNPJ: 17.242.477/0001-86 R$ 4.507,80 (quatro
mil e quinhentos e sete reais e oitenta centavos), Distribuidora Ultimax Ltda –
ME – CNPJ: 10.575.521/0001-20 R$ 12.637,20 (doze mil seiscentos e trinta e
sete reais e vinte centavos), Moema Comercial Ltda – EPP – CNPJ: 03.134.867/000128 R$ 11.082,50 (onze mil oitenta e dois reais e cinqüenta centavos) e JMG Representações, Comercio e Serviços ME – CNPJ: 15.799.068/0001-50 R$ 43.178,30
(quarenta e três mil cento e setenta e oito reais e trinta centavos), licitantes
vencedores do processo licitatório nº 0042/2017, Pregão Eletrônico nº 0017/2017.
São Lourenço, 24 de março de 2017.
JMG REPRESENTAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS ME
Prefeita Municipal.
Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0042/2017, Pregão Eletrônico nº 0017/2017, que tem como objeto Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de copa, cozinha e limpeza para atender
diversos setores da Administração Municipal.
São Lourenço, 24 de março de 2017.
LEILA MIRANDA PEREIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Planejamento.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 017/2017
Processo 0095/2017 - Pregão Presencial 0017/2017 – Objeto Contratação
de empresa especializada em prestação de serviços de transporte escolar para
a Rede Municipal de Ensino, atendendo a solicitação da Secretaria de Educação.
Credenciamento: até as 13h do dia 18/04/2017 Sessão pública: 13h30min do
dia 18/04/2017. Para todas as referências de tempo será observado o horário
de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura
Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781, ou no site
www.saolourenco.mg.gov.br
ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oficial e
CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeiro Substituto.

LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 043/2017
Processo 0097/2017 - Pregão Eletrônico 0043/2017 – Objeto: Contratação
de empresas especializadas para a prestação de serviço e fornecimento de materiais para a realização do evento "Sô Minas" e exposição itinerante de 90 fotos representando 90 anos de história de São Lourenço, atendendo a solicitação
da Secretaria de Turismo e Cultura. Sessão pública: 14h30min do dia 18/04/2017.
Credenciamento: até as 12h do dia 18/04/2017. Apresentação das propostas:
até as 13h do dia 18/04/2017. Início dos lances: às 14h30min até as 15h do dia
18/04/2017. 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
PORTARIA Nº 2.328 DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS NOS TERMOS DO ARTIGO 109,
DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 002/11 DE 01/08/2011 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PORTARIA Nº 2.328
Dispõe sobre a constituição de Comissão Permanente de Avaliação de Bens
Imóveis nos termos do artigo 109, da Lei Complementar nº. 002/11 de 01/08/2011
e suas respectivas alterações e contém outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII e XVII, do art. 90, da Lei Orgânica do Município LOM; considerando o disposto no artigo 109, da Lei Complementar nº. 002/11
de 01/08/2011 e suas respectivas alterações; considerando as medidas adotadas pela Administração Municipal, visando atender o princípio da economicidade, bem como buscando estabelecer parâmetros administrativos; considerando a necessidade de se conhecer a realidade dos preços dos imóveis, visando instruir processos de permuta, de desapropriação, de aquisição, de dação
em pagamento e outros, bem como os preços dos aluguéis que o município
recebe e paga; considerando que cabe a Prefeita dospor sobre o funcionamento e a organização da Administração Municipal, inclusive, zelar pelo patrimônio
municipal;
RESOLVE:
Art.1º. Fica constituída a Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis nos termos do artigo 109, da Lei Complementar nº. 002/11 de 01/08/2011
e suas respectivas alterações, com a finalidade de proceder com a avaliação
dos valores dos imóveis para instrução dos processos de permuta, de desapropriação, de aquisição, de dação em pagamento e outros, assim como com a
avaliação dos valores dos aluguéis de imóveis que o Município tenha interesse
em celebrar, através de contrato de locação, emitindo Laudo de Avaliação, com
estrita observância aos princípios constitucionais que norteiam a Administração Municipal.
Art.2º. A Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis será composta pelos seguintes servidores públicos, atuando sob presidência do primeiro
membro:
1 – Sérgio Roberto de Oliveira;
2 – José Ramos Duarte;
3 – Sueli Aparecida Ventura Purificação.
Art.3º. A Comissão lavrará ata de seus trabalhos, consignando as respectivas avaliações que realizar e emitirá parecer conclusivo, sendo assegurado aos
seus membros a percepção da gratificação de função nos termos do disposto
no §7º, do artigo 109, da Lei Complementar nº.002/11 de 01/08/2011 e suas
respectivas alterações.
PORTARIA Nº 2.328
Art.4º. Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente, a Portaria
nº. 2.299 de 16/01/2017, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 03 de abril de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.407 NOMEIA GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES.
DECRETO Nº 6.407
Nomeia 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; considerando que cabe a Prefeita Municipal dispor sobre a organização e funcionamento da Administração Municipal;
DECRETA:
Art.1º. Fica nomeado o Sr. RONALDO ANTÔNIO MONTEIRO, para responder pelas 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 de 01/04/2017.
Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 29 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
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Previncêndio zela pelas unidades de conservação de
Minas Gerais e se intensifica a partir de julho
Os meses de estiagem na região
sudeste estão próximos e a falta de
chuva é um dos fatores de alastramentodefogoemmatas.Masocurioso – e preocupante - é que 97% dos
incêndios nem começariam não fosse a ação deliberada do homem. O
altoíndiceatentaparaosconsequentesdanosaomeioambientenumestadoquetem91unidadesdeconservação.

O verde das montanhas que curvam o horizonte embelezam as paisagens do Estado e, sob a chancela
do Governo de Minas Gerais, esses
locais carregam forte potencial turístico e ambiental. Portanto, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
DesenvolvimentoSustentável(Semad)
eoInstitutoEstadualdeFlorestas(IEF)
preparam para o período uma força
tarefaquereúne288brigadistas,mais

outros servidores que se debruçam
nos canais de informação instalados
para receber alertas sobre focos de
incêndio. A ação carrega o nome de
Previncêndio.
Somando os dois últimos anos,
mais de R$30 milhões foram investidos na ação. Para 2017, ainda não se
tem o valor, uma vez que dependerá
dasdemandasquesurgiremaolongo
dos dias. (Fonte: Agência Minas)

PROFESSORA DA FACULDADE SÃO LOURENÇO DO
CURSO SERVIÇO SOCIAL PARTICIPA DO CURSO
CAPACITASUAS NA CIDADE DE VARGINHA –MG
O Serviço Social é uma profissão de homens e mulheres que trabalham para atender as
necessidades sociais da população, defendendo os direitos básicos do cidadão. De caráter
sócio-político e crítico, utilizando instrumental técnico operacional, intervenções interdisciplinares a fim e trabalhar nas questões sociais. O curso de Serviço Social da Faculdade São
Lourenço, teve seu em 2010, no intuito de formar profissionais capazes de atuar na gestão
das políticas sociais (saúde, educação, assistência social, habitação) em órgãos públicos de
âmbito federal, estadual e municipal ou nas organizações privadas, como empresas, em ONGs (organizações não-governamentais) entre outras. Na faculdade São Lourenço a participação e conhecimento de instituições como instrumento de aprendizado, é muito valorizado.
Os alunos têm a oportunidade de fazer visitas institucionais, participação em fóruns e atividades correlatas
Além das disciplinas teóricas, o currículo do curso também inclui estudo de casos, nos
quais os alunos, por meio de vivências, dinâmicas e outros recursos pedagógicos, apreendem os conhecimentos da área para a atuação junto a crianças e adolescentes, terceiro setor, conselhos de direito, idosos, famílias, entre outros. Nos dias 15 a 19 de Agosto a professora do curso de Serviço Social da Faculdade São Lourenço, Beatriz Rezende Rocha, participou do curso Capacita SUAS na cidade de Varginha –MG com Secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, André Quintão Silva. A capacitação atende a uma deliberação
do Conselho Nacional de Assistência Social, que assegura aos profissionais da área conhecimentos sobre as principais ferramentas de trabalho junto aos usuários do SUAS. Trata-se do
Programa Qualifica SUAS em Minas Gerais, da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. A participação em cursos como este permite ao professor o aperfeiçoamento e aprimoramento profissional, transmitindo aos discentes a possibilidade de uma maior
aproximação entre teoria e prática de ação no cotidiano. É a Faculdade São Lourenço, mais
uma vez saindo na frente!
Contato: Coordenação do curso Professora Eliete Lourdes de Almeida Augusto
e-mail: servico.social@faculdadesaolourenco.com.br
Tel: 3332-3355
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