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Ontem, em declaração à imprensa, convocada para este
ﬁm, o presidente Michel Temer
traçou limites claros para a permanência das pessoas em seu
governo: ministro denunciado
será afastado provisoriamente.
E, caso se torne réu, o afastamento será deﬁnitivo. “Se houver denúncia, que é um conjunto de provas, que eventualmente pode levar ao acolhimento, o ministro denunciado será
afastado provisoriamente. Se
acolhida a denúncia e o ministro se transformar em réu, o
afastamento é deﬁnitivo”, aﬁrmou Temer.
O esclarecimento presidencial devolve à população um
pouco de tranquilidade a respeito da relação do governo federal com as denúncias de corrupção. Foi uma medida necessária, já que várias pessoas mencionadas em documentos da
Lava Jato trabalham muito próximas ao presidente Michel Temer. E as suspeitas de proteção
aos amigos, que já não eram
recentes, ganharam corpo no
início de fevereiro com a nomeação do ex-governador do
Rio de Janeiro Moreira Franco
como titular da Secretaria-Geral da Presidência, o que lhe
assegurou foro privilegiado. É
ocioso dizer que a nomeação
foi um grave erro de governo,
soando como indiferença aos
clamores da opinião pública por
uma ação transparente do poder público no combate à corrupção.
"O governo não quer nem
vai blindar ninguém", aﬁrmou
ontem Temer. Lembrou ainda
que o governo jamais interfe-

rirá na Operação Lava Jato, que
está a cargo da Polícia Federal
e do Ministério Público. E, como se não quisesse deixar margens para qualquer tipo de dúvida, explicitou que fazia a declaração “em caráter deﬁnitivo".
Trata-se de um ﬁrme compromisso com a população. As
nomeações foram feitas e serão mantidas – essa é a promessa implícita de Temer – tão
somente em razão do interesse público. Caso alguém seja
denunciado, perde o cargo e,
consequentemente, o foro privilegiado.
Infelizmente, nos dias de hoje, a ida dos processos penais
às instâncias inferiores é, aos
olhos da população, garantia
de uma menor impunidade.
Não deveria ser assim. O natural seria o inverso – que as instâncias superiores aplicassem
a lei com mais diligência e correção que os juízes da primeira instância. No entanto, as evidências, especialmente no âmbito da Lava Jato, indicam que
os processos penais no Supremo Tribunal Federal (STF) seguem um ritmo bem mais lento.
Como se vê, é mais um efeito deletério daquilo que alguns
juízes dizem ser “os tempos
próprios da Justiça: há uma relação direta entre foro privilegiado e procrastinação – e esta pode ser sinônimo de impunidade. Trata-se de evidente
paradoxo. Os processos contra
os ocupantes dos principais cargos da República – e que, portanto, têm maior responsabilidade e maior visibilidade – têm
um ritmo mais lento que os das

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Saiba como vencer o orgulho

Maria sempre foi casta, humilde e
simples. Foi a humildade dela que atraiu
os olhos de Deus sobre ela. Você sabe
o que expulsou Lúcifer do céu? O orgulho dele. O pecado de Lúcifer foi o
orgulho, a soberba, porque ele queria
se igualar ao Senhor. Todo pecado veio
ao mundo por causa de satanás. E nós
sabemos que, para todo veneno, é preciso um antiveneno para combatê-lo.
Nesse mundo tomado pelo orgulho, a
humildade de Nossa Senhora é esse
antiveneno. O Filho de Maria veio ao
mundo para nos salvar do orgulho, da
vaidade e da soberba. Veja o quanto
Jesus teve de se humilhar!

Nós podemos dizer que Maria e Jesus formaram uma dupla maravilhosa.
Primeiro, Maria, que se fez humilde e
obediente; depois, Jesus, que foi obediente até a morte de cruz para salvar
a humanidade. Dos dois veio a nossa
salvação. Deus deu a Nossa Senhora a
mais humilde das criaturas, a tarefa
de nos resgatar e salvar juntamente
com Jesus. Não tenhamos medo de
assumi-la agora como Mãe!
“Quem é esta que avança como aurora, bela como a lua, brilhante como
o sol, temível como exército em ordem
de batalha?” (Cânticos 6,10)

Temer impõe limites
"O governo não quer nem vai blindar ninguém",
aﬁrmou ontem o presidente

pessoas comuns, como se aqueles tivessem menor importância.
As reações à nomeação de
Moreira Franco como ministro
evidenciam uma vez mais que
a sociedade não tolerará a corrupção. O presidente Temer
parece ter entendido o recado
e encontrou uma maneira de
provar com fatos a inexistência
de desvio de ﬁnalidade na ascensão do ex-governador ao
cargo de ministro. Se a intenção era protegê-lo de eventuais denúncias, o compromisso
de ontem mata pela raiz a eﬁcácia da manobra. Uma vez denunciado, o ministro estará fora do governo. E isso não serve
apenas para ele. Todos os demais ministros com questões
pendentes na Justiça ﬁcam previamente avisados das condições para permanecer no governo.
Cabe agora ao STF, dentro
de suas competências institu-

cionais, ter semelhante atitude
de rechaço a qualquer impunidade. Urge imprimir maior diligência ao andamento dos processos criminais de sua competência. Pois se há uma espécie
de crime cuja impunidade é especialmente danosa ao bem comum, são os crimes cometidos
por autoridades.
Boa parte do apoio da população à Lava Jato é decorrência
da igualdade de tratamento dispensada pela Justiça de primeira instância, frequentemente
corroborada pelo TRF da 4.ª Região. Também os poderosos são
investigados e, quando é o caso,
denunciados e punidos. Mas
quando o poderoso tem foro
privilegiado, seu caso passa para o STJ ou para o STF. É necessário, pois, que o respeito a esse princípio básico do Estado
Democrático de Direito possa
ser constatado em todo o Poder
Judiciário, e não apenas em algumas instâncias. (Estadão)

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

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

Movidos pela esperança...
No dia 13 de fevereiro de 1927,
meu avô paterno Farid Lage vindo da cidade de Douma, no Líbano, em busca de melhores condições de vida, aqui chegou com
sua família, cheio de esperança
e coragem e adquiriu um fundo
de negócios em São Lourenço,
terra que o adotou como ﬁlho.
Neste local, vendiam-se artigos diversos para turistas e a partir daí, com sua determinação e
a ajuda incansável de sua esposa
Genoveva, a custa de muito trabalho, prosperou. Depois, seus
ﬁlhos vieram para ajudar e empreenderam, imprimindo ao pequeno comércio novas visões.
Assim, há noventa anos a Casa Esperança funciona, na mesma
rua, no mesmo local, com o mesmo nome, com os mesmos donos
e com o mesmo ideal: servir.
Agradeço ao meu avô Farid
Lage, a quem eu gostaria muito
de ter conhecido, o pioneiro da
esperança, por ter iniciado esta
história. Agradeço ao meu pai Antônio e ao meus tios Michel e Cecília por darem continuidade a
este sonho que se tornou real e
ludibriou o tempo, vencendo todos os obstáculos.
Agradeço também a todos os
que trabalharam e trabalham na
Casa Esperança, que muito con-

tribuíram para que chegássemos
até aqui, bem como aos estimados clientes que sempre nos prestigiaram.
Este estabelecimento comercial, que se confunde com a história de nossa cidade, sempre foi
um lugar de acolhida, onde as
portas e o coração estão sempre
abertos...Lá sempre existe um
sorriso a ser oferecido, na mesma intensidade que qualquer
mercadoria. Lá sempre existe um
bate papo com quem chega, um
momento de atenção, um reencontro, uma consideração...
Assim é para mim este “templo” , este exemplo...
Assim é e sempre será para
mim, a Casa Esperança!
Caiu a chuva, os rios se encheram e o vento soprou com
força sobre aquela casa. Porém
ela não caiu, pois estava ediﬁcada sobre a rocha!
Transcorridos noventa anos
de trabalho ininterrupto, olhando para o passado, tenho certeza de que tudo valeu a pena e
que esta trajetória de luta, dedicação e amor de nossa família,
são, sem dúvida, um grande presente!
Sigamos em frente, conﬁantes
e serenos, sob as bênçãos de Deus,
sempre movidos pela Esperança!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Mensagem de Dicas de maquiagem
Nossa Senhora para aﬁnar o nariz
“Queridos ﬁlhos, também hoje Eu os convido a
retornarem à oração. Neste tempo de graça, Deus
me permitiu conduzi-los
à santidade e a uma vida
simples, para que, nas pequenas coisas, possam cobrir o Deus criador. Apaixonarem-se por Ele, a ﬁm
de que sua vida seja um
agradecimento ao Altíssimo por tudo que Ele lhes
dá. Filhinhos, que a vida
de vocês, no amor, seja
um presente ao próximo
e Deus os abençoará. E
vocês, por amor a Deus,
testemunhem sem interesse. Eu estou com vocês
e por todos intercedo, diante de Meu Filho. Obrigada, por terem correspondido ao meu apelo.
Descubram a Deus e
apaixonam-se por Ele. A

população mundial, inserida em todas as raças e
povos, raramente se manifesta ou dá mostras de
acreditar em Deus e reverenciá-lo como Criador do
mundo. Como se lê na Carta de São Paulo aos Efésio,
quando ele falou da existência do Espírito Santo,
eles disseram: “nem sabíamos que existia o Espírito Santo...” Portanto, não
estranhemos que muita
gente ignore o Criador do
Universo.
Nossa Senhora, nesta
mensagem, deseja que
nós, seus amados ﬁlhos,
levemos uma vida simples
e santa, conforme deseja
seu próprio Filho. Esforcemo-nos, pois, por atendê-la.
Fonte: Informativo Rainha da Paz

1- Um corretivo mais claro ou um iluminador aplicado no alto do nariz, em linha reta, até quase a ponta, aﬁna o nariz.
2- Outra maneira de aﬁnar o nariz com a maquiagem é escurecer as laterais com uma sombra ou um pó dois tons mais escuros do que o da pele. Quem tem a pele muito branca deve
optar por cores rosadas. Ilumine a pontinha com um tom mais
claro, vale até passar uma base iluminadora. Já quem tem o
rosto moreno ou negro, consegue o efeito a partir de produtos
em bronze ou marrom nas laterais. Para iluminar, aposte num
produto da mesma cor, mas num tom mais claro. Esse é um dos
truques do contorno facial, técnica que permite modelar o rosto conforme suas necessidades.
3- Outra ideia para aﬁnar o nariz é passar um blush mais escuro do que o tom da sua pele nas laterais, do canto interno
das sobrancelhas até suas abas.
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Prefeita Célia Cavalcanti faz balanço
dos primeiros 45 dias de governo

A prefeita Célia Shiguematsu
Cavalcanti Freitas Lima esteve
nos estúdios da Alternativa ao
completar 45 dias de governo e
concedeu uma entrevista rica em
informações e detalhes para o
São Lourenço Jornal. O primeiro
ponto que Célia mencionou de
suas ações foi executas algumas
mudanças de prevenção ao período chuvoso. “Tomamos algumas providências. Um ﬁz uma
solicitação ao SAAE para que limpassem os bueiros. Quando fui
presidente do SAAE fazíamos esta limpeza no período da seca
para quando chegasse o período
chuvoso estivessem todos desentupidos. Como assumimos a
prefeitura em um período de
chuvas eu pedi que fosse feita a
limpeza e deu diferença. As chuvas vieram e não houve alagamentos. Fizemos estudos em vários pontos da cidade onde existe a necessidade de limpeza de
mais bueiros para que a água
escorra e realmente não haja o
alagamento”, aﬁrma a prefeita.
Perguntada sobre como herdou ﬁnanceiramente a prefeitu-

ra da administração anterior, Célia diz que foi montada uma comissão de restos a pagar formado por três funcionários. “O relatório ainda está sendo ﬁnalizado. Ainda não posso aﬁrmar
em números. Existe uma série
de fornecedores que ﬁcaram sem
pagar. Pagamos com prioridade
o salário dos funcionários. Conseguimos pagar o salário de dezembro, ticket, férias. O ex-prefeito deu férias para o mês de
janeiro para parte dos funcionários o que diﬁcultou muito pra
gente, mas respeitamos esta decisão e não pedimos que estes
funcionários voltassem. Conseguimos pagar isto antes do dia
10 de janeiro. Um dos meus compromissos de campanha era pagar o funcionário em dia e em
31 de janeiro pagamos todo nosso funcionalismo público. Muitos funcionários me enviaram
WhatsApp me agradecendo. Mas,
isso tem de acontecer. Como que
você atrasa o pagamento do funcionário e quer exigir dele? Isto
não existe na minha concepção”,
declara Célia.

DOM ZECA
A notícia é...

Em relação à estrutura que
encontrou da prefeitura, Célia
diz que foi encontrada muita coisa precária. “Por exemplo, estive
na Secretaria de Saúde e quando entrei me assustei com as paredes sujas, tudo muito largado.
Me indignei. E me falaram: Célia,
tem oito anos que o prédio da
Saúde não recebe uma pintura.
Isso é até anti-higiênico. A saúde
precisa de um mínimo de estrutura”.
Célia também aﬁrma que as
principais diﬁculdades encontradas nos primeiros 45 dias de seu
governo foi a questão de
equipamentos,maquinários, alocação de funcionários. Em relação às mudanças no seu secretariado, Célia diz com convicção
que não foram constantes. “No
caso do Henrique (Poli) ele havia
acumulado a presidência do SAAE e a Secretaria de Saúde aí conversamos com ele. Queria que
ele ﬁcasse no SAAE. É um amigo
de toda hora, sempre aceitando
o que era o melhor para a cidade. Agora o Cid assume a saúde,
tem experiência, passou cerca
de 15 anos fora de São Lourenço
administrando hospitais de grande porte e agora volta para nos
ajudar”.
Uma ouvinte da Rádio Alternativa (Márcia, do Centro) enviou uma pergunta à Célia quanto aos ônibus de turismo que
estacionam em frente aos hotéis
em locais proibidos. “Existe sim
um estudo que já estamos realizando. Terá de ser feito um projeto de lei enviado para a Câmara. No governo do Tenório foi
feito um decreto que proibia a
circulação destes ônibus no centro da cidade. Eles deixavam os
hóspedes nos hotéis e se retiravam para a Ilha. Na administra-

ção passada (Zé Neto) uma das
primeiras coisas que ele fez foi
tirar este decreto. O que vamos fazer agora não será um
decreto, e sim um projeto de
lei. O número de ônibus hoje
é muito maior do que há 10
anos atrás e conversando em
alguns hotéis verificamos que
o grande problema na hora de
estacionar não há vigia e o motorista não pode deixar o ônibus por questão de segurança.
Ele é responsável pelo ônibus.
Uma das alternativas seria uma
estrutura na Ilha para abrigar
estes ônibus. Está sendo estudada uma parceria entre a Prefeitura e a iniciativa privada”.
O Sílvio (Centro) também
pergunta à Célia o que pode
ser feito com os calçamentos
maltratados que prejudicam
os pedestres idosos que passam pelo Centro. “Já pedi que
acontecesse esta fiscalização
pelo Centro, especificamente
na Avenida Dom Pedro II. Os
lojistas já estão sendo notificados. A calçada é de responsabilidade do proprietário. Isso exige um tempo porque pela lei há um prazo para o comerciante responder e se adequar. Hoje inclusive eu estava
na esquina da Melo Viana com
a Dom Pedro”.
Célia também destaca o repasse de R$ 400 mil para a Saúde e a economia no Carnaval
deste ano. “Não dá para gastar
R$ 200 mil em um show sendo que há pessoas na fila esperando por um exame. A ouvinte Joyce também perguntou
à Célia sobre a obra da UPA.
“O recurso que será utilizado
na obra a partir de agora é próprio da Prefeitura".

No dia 5 de Janeiro de 2017, aconteceu na Capela do
Seminário Diocesano Nossa Senhora das Dores, a Missa
de acolhida de dez novos seminaristas que iniciam o processo formativo, no Seminário Propedêutico São Pio X.
São eles: Andrey (São Lourenço), Dhuliano (Campos
Gerais) Henrique (Campanha), Felipe Resende (Cruzília),
Leonardo (Cruzília), Lucas (Virgínia), Felipe Henrique (Nepomuceno), Fernando (Campanha) Guilherme (Conceição do Rio Verde) e Hernane (Seritinga).
Esta celebração contou com a presença de seus familiares. No dia 06 de fevereiro, aconteceu também, na
mesma capela do Seminário Diocesano Nossa Senhora
das Dores, a Admissão ao Seminário Propedêutico São
Pio X, realizada por nosso Bispo Diocesano Dom Pedro
Cunha Cruz.
Todos os dez novos seminaristas foram acompanhados
pelo Serviço de Animação Vocacional (SAV) da Diocese
da Campanha nos anos de 2015 e 2016, foram aprovados e decidiram dar o seu sim ao ingresso no seminário.
O Seminário Propedêutico São Pio X é um espaço privilegiado de encontro com Deus. Fica situado em Campanha anexo ao Seminário Diocesano Nossa Senhora das
Dores. O período de formação nesta casa é de um ano.
Neste ano os jovens são introduzidos no esquema formativo da Diocese da Campanha. Buscando desenvolver
em si mesmos as cinco dimensões: Dimensão intelectual (Estudo), Dimensão Espiritual (Oração), Dimensão Comunitária (Convivência), Dimensão Humano-Afetiva (Sua
pessoa) e Dimensão Pastoral (Prática). Para isso, contarão
com o auxilio de um Formador: Pe. Edson Pereira de Oliveira e de diversos professores que lecionam matérias
introdutórias e de reforço do Ensino Médio. Contam também, com a atuação de psicólogos, psicopedagoga, fonoaudióloga e diretores espirituais.
Portanto, o tempo de formação no seminário Propedêutico São Pio X, é um tempo muito especial de encontro com Jesus Cristo, e resposta ao seu chamado em busca de um amadurecimento integral da pessoa, aﬁm de
um dia dar um sim deﬁnitivo a Deus se colocando a serviço do seu povo.
(Crédito foto e texto: Portal de Santa Cruz)
Sistema Prisional

Falecimento

maestromartins@yahoo.com.br

Cinema

A Prefeita Célia Cavalcanti, reuniu-se no último dia 07, com
a Diretora de Assistência a Família de Presos, Judisônia Pereira,
da Superintendência de Atendimento ao Individuo Privado de
Liberdade, e com a Vara Criminal da Comarca, para apresentação do projeto da implantação do NAF - Núcleo de Assistência
a Família de Presos, em São Lourenço.
O Diretor Geral do Presídio de São Lourenço, Rafael Barbosa,
e o Diretor de Atendimento e Ressocialização, José Henrique,
acompanharam a reunião, mostrando a importância do projeto
para a Unidade Prisional de nossa cidade.

Aniversário

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

EXPEDIENTE

Chiara Lippelt, fazendo participação no ﬁlme "Uma Loucura
de Mulher". No ﬁlme ela é uma grande amiga da personagem
de Mariana Ximenes quando criança.
Parabéns Chiara, em especial a seus pais Vanessa Lippelt e
Eduardo Nilson.
Chiara, é neta dos amigos Dr. Henrique Lippelt e Dra. Jane
Meire Cambraia Lippelt.

Nossas condolências aos familiares de Padre Edvar Rodrigues
Rangel, em especial a seu pai Manoel e irmãos, pelo falecimento de sua mãe Nazaré Rodrigues Rangel, falecida dia 13 último
na cidade de Varginha, e sepultada na cidade de São Sebastião
do Rio Verde.
Que ela possa descansar nos braços de Jesus, e receba a coroa dos justos!!! Paz a sua alma!!!

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.

Nosso abraço de feliz aniversário, para nossa amiga Simone
Ganann Lage Ribeiro, comemorado dia 14 último.
Que Deus a abençoe ricamente. Que continue sendo essa
pessoa linda, de coração grande e maravilhosa.
Parabéns Simone!!!

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
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE CONTRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.275 EXONERA COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
DECRETO Nº 6.275
Exonera Coordenador de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII, do Art.90, da Lei Orgânica Municipal
- LOM; considerando que a Chefe do Executivo compete decidir sobre as nomeações e exonerações dos titulares de cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações;
DECRETA:
Art.1º Fica exonerado o Sr. DANIEL DONATO NUNES, das atribuições do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum, de“Coordenador de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável”,Código “CMADS”, previsto no Anexo III, da Lei
Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, a partir desta data.
Art.2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 13 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.296 DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE LICENÇA SEM
REMUNERAÇÃO
PORTARIA Nº 2.296
Dispõe sobre o cancelamento de licença sem remuneração e contém outras
providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes do Art.90, incisos IX, XII, XIII, XVII, da Lei Orgânica Municipal - LOM;
considerando a solicitação de licença sem remuneração de servidora pública
municipal, concursada, pelo período de 02 (dois) anos, através do protocolo
nº. 186/GRH de 07/03/2016, da Gerência de Recursos Humanos; considerando
a nova solicitação para o cancelamento da licença sem remuneração, através
do protocolo nº. 015/GRH de 11/01/2017, da Gerência de Recursos Humano,considerando
o disposto no art.78, da Lei Complementar nº. 002/11, 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 da servidora pública municipal, concursada, Srª. PRISCILA DOS SANTOS DANTAS SALES, ocupante do
cargo de “Auxiliar Administrativo II”, Símbolo “CE-IV”, a partir de 01/02/2017.

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS (Lei nº. 8.666/93, com
suas posteriores alterações).
Contrato nº. SAAE/SLO- 001/2017
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratado(a): NATÁLIA DA SILVA COSTA
Cargo : Auxiliar de Serviços
Salário: R$.1046,84 (Um mil quarenta e seis Reais e oitenta e quatro Centavos), mensais.
Vigência: prazo indeterminado. Dotação orçamentária 3190-11.00
Data da assinatura: 09/01/2017
Extrato de Nomeação.
Fica nomeado, nos termos da Portaria n° SAAE/SLO - 038/2016 de 01/12/2016,
a candidata NATÁLIA DA SILVA COSTA aprovada no concurso público para o
cargo de Auxiliar de Serviços promovido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Lourenço, homologado nos termos da Portaria n° SAAE/SLO 016/2016
de 23/06/2016.
São Lourenço, 17 de Janeiro de 2017.
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE CONTRATO
SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS (Lei nº. 8.666/93, com
suas posteriores alterações).
Contrato nº. SAAE/SLO- 004/2017
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratado(a): TERTULIANO PRUDENTE CAMPOS
Cargo : Auxiliar de Serviços
Salário: R$.1046,84 (Um mil quarenta e seis Reais e oitenta e quatro Centavos), mensais.
Vigência: prazo indeterminado. Dotação orçamentária 3190-11.00
Data da assinatura: 09/01/2017
Extrato de Nomeação.
Fica nomeado, nos termos da Portaria n° SAAE/SLO - 038/2016 de 01/12/2016,
o candidato TERTULIANO PRUDENTE CAMPOS 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, 17 de Janeiro de 2017
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATOS DE CONTRATO
SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS (Lei nº. 8.666/93, com
suas posteriores alterações).
Contrato nº. SAAE/SLO- 005/2017
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratado(a): ARIEL MENDES DIAS
Cargo : Fiscal
Salário: R$1.319,05 (Um mil trezentos e dezenove Reais e vinte e dois Centavos), mensais.
Vigência: prazo indeterminado. Dotação orçamentária 3190-11.00
Data da assinatura: 09/01/2017
Extrato de Nomeação.
Fica nomeado, nos termos da Portaria n° SAAE/SLO - 040/2016 de 16/12/2016,
o candidato ARIEL MENDES DIAS aprovado no concurso público para o cargo
de Fiscal 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, 18 de Janeiro de 2017.
LICITAÇÕES E COMPRAS
TERMO DE ENCERRAMENTO

Art.2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 13 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.276 NOMEIA COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
DECRETO Nº 6.276
Nomeia Coordenador de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII, do Art.90, da Lei Orgânica Municipal
- LOM; considerando que a Chefe do Executivo compete decidir sobre as nomeações e exonerações dos titulares de cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações;
DECRETA:
Art.1º Fica nomeado o Sr. VALTER LÚCIO DE OLIVEIRA, para responder pelas
atribuições do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum, de “Coordenador
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável”, Código “CMADS”, previsto
no Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, cumulativamente com as atribuições do cargo de “Assessor de Esportes”, a partir desta data.
Art.2º Fica determinado que para efeito de remuneração, o nomeado fará
opção por um dos vencimentos.
Art.3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 13 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
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- 008/2017
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratado(a): FABRÍCIO LEONARDO DE SOUZA
Cargo : Auxiliar de Serviços
Salário: R$.1046,84 (Um mil quarenta e seis Reais e oitenta e quatro Centavos), mensais.
Vigência: prazo indeterminado.Dotação orçamentária
3190-11.00
Data da assinatura: 09/01/2017
Extrato de Nomeação.
Fica nomeado, nos termos da Portaria n° SAAE/SLO - 038/2016 de 01/12/2016,
o candidato FABRÍCIO LEONARDO DE SOUZA 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, 17 de Janeiro de 2017.

Termo de Encerramento - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
ratiﬁca o julgamento do Pregoeiro ao Processo nº 0339/2016 – Pregão Eletrônico nº 0166/2016, que o declarou como LICITAÇÃO FRUSTRADA.
São Lourenço, 09 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA.
Prefeito 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- 006/2017
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratado(a): JULIANA AUGUSTA DA SILVA MORAES
Cargo : Auxiliar de Serviços
Salário: R$.1046,84 (Um mil quarenta e seis Reais e oitenta e quatro Centavos), mensais.
Vigência: prazo indeterminado.Dotação orçamentária 3190-11.00
Data da assinatura: 09/01/2017
Extrato de Nomeação.
Fica nomeada, nos termos da Portaria n° SAAE/SLO - 032/2016 de 23/11/2016,
a candidata JULIANA AUGUSTA DA SILVA MORAES aprovada no concurso público para o cargo de Auxiliar de Serviços promovido pelo Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de São Lourenço, homologado nos termos da Portaria n° SAAE/
SLO 016/2016 de 23/06/2016.
São Lourenço, 18 de janeiro de 2017.
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE CONTRATO
SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS (Lei nº. 8.666/93, com
suas posteriores alterações).
Contrato nº. SAAE/SLO- 009/2017
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratado(a): ALESSANDRO DA CUNHA XAVIER
Cargo : Auxiliar de Administração
Salário: R$ 1.656,69 (Um mil seiscentos e cinquenta e seis Reais e sessenta
e nove Centavos), mensais.
Vigência: prazo indeterminado. Dotação orçamentária
3190-11.00
Data da assinatura: 11/01/2017
Extrato de Nomeação.
Fica nomeado, nos termos da Portaria n° SAAE/SLO - 039/2016 de 08/12/2016,
o candidato ALESSANDRO DA CUNHA XAVIER aprovado no concurso público
para o cargo de Auxiliar de Administração 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.

Leia-se:
Mariana dos Santos Gonçalves Assistente do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos.
DECRETO Nº 6.245
Dispõe sobre a nomeação de titulares de cargos em Comissão e Ad Nutuns,
constantes do Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11.
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 ao 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 Ficam nomeadas as pessoas abaixo relacionadas, conforme ordem
de correlação estabelecida entre as colunas de nome, denominação do cargo
e código do cargo, para exercerem as atribuições dos cargos previstos no Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, como segue:

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/01/2017.
Prefeitura Municipal de São Lourenço 02 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
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- 003/2017
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratado(a): EVERTON JOSÉ DA SILVA
Cargo: Auxiliar de Serviços
Salário: R$.1046,84 (Um mil quarenta e seis Reais e oitenta e quatro
Centavos), mensais.
Vigência: prazo indeterminado. Dotação orçamentária 3190-11.00
Data da assinatura: 09/01/2017
Extrato de Nomeação.
Fica nomeado, nos termos da Portaria n° SAAE/SLO - 032/2016 de 23/11/2016,
o candidato EVERTON JOSÉ DA SILVA aprovado no concurso público para o cargo de Auxiliar de Serviços promovido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Lourenço, homologado nos termos da Portaria n° SAAE/SLO 016/2016
de 23/06/2016.
São Lourenço, 17 de Janeiro de 2017.
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATOS DE CONTRATO
SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS (Lei nº. 8.666/93, com
suas posteriores alterações).
Contrato nº. SAAE/SLO- 007/2017
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratado(a): EDUARDO AQUINO DE CARVALHO
Cargo : Auxiliar de Serviços
Salário: R$.1046,84 (Um mil quarenta e seis Reais e oitenta e quatro Centavos), mensais.
Vigência: prazo indeterminado. Dotação orçamentária
3190-11.00
Data da assinatura: 09/01/2017
Extrato de Nomeação.
Fica nomeado, nos termos da Portaria n° SAAE/SLO - 038/2016 de 01/12/2016,
o candidato EDUARDO AQUINO DE CARVALHO 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, 17 de Janeiro de 2017.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.277 NOMEIA ASSESSOR DE LICITAÇÕES.
DECRETO Nº 6.277
Nomeia Assessor de Licitações.
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 nomeado o Sr. LEANDRO CAETANO CORRÊA, para responder
pelas atribuições do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum, de “Assessor
de Licitações”, Código “AL”, previsto no Anexo III, da Lei Complementar nº.
002/11, de 01/08/2011.
Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeito em 01/01/2017.

São Lourenço, 17 de Janeiro de 2017.

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 16 de janeiro de 2017.

HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.245 - ERRATA

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 6.245 - Errata
Onde se lê:
Art.1º Maria dos Santos Gonçalves Assistente do Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos.

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PUBLICAÇÃO DE PORTARIA
PORTARIA N.º SAAE/SLO- 018/2017

www.sljornal.com.br
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
R E S O L V E:

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CHEFE DA SEÇÃO DE EXPANSÃO DE ÁGUA

ARTIGO 1º - Credenciar, em conformidade com o Artigo 21 da Lei Complementar nº. 005/14 de 21/07/2014, o Servidor TIAGO ESTEVES DE OLIVEIRA,
para dirigir veículos da Autarquia em apoio ao desenvolvimento de suas atividades.

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,

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.

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.

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:

RESOLVE:
Artigo 1º - Nomear, nos termos da Lei Municipal nº 3.157 de 09/07/2014,
e Lei Complementar nº 005/14 de 21/07/2014, o Sr.PAULO SÉRGIO MESSIAS
para exercer as atribuições do Cargo de Livre Nomeação e Exoneração de Chefe da Seção de Expansão de Água do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO LOURENÇO-MG, a partir de 02 de Janeiro de 2017.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições
em contrário.
São Lourenço - MG, 02 de Janeiro de 2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente
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- 011/2017
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratado(a): MARLUSSY CANDIDO BRAZ
Cargo : Auxiliar de Serviços
Salário: R$.1046,84 (Um mil quarenta e seis Reais e oitenta e quatro Centavos), mensais.
Vigência: prazo indeterminado. Dotação orçamentária
3190-11.00
Data da assinatura: 18/01/2017
Extrato de Nomeação.
Fica nomeada, nos termos da Portaria n° SAAE/SLO - 038/2016 de 01/12/2016,
a candidata MARLUSSY CANDIDO BRAZ aprovada 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, 19 de janeiro de 2017.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 004/2017
Processo 0007/2017 - Pregão Eletrônico 0004/2017 – Objeto: Registro de
Preço para futura e eventual aquisição de pó de café e açúcar para atender diversos setores da Administração Municipal. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP. Sessão pública:
14h30min do dia 06/02/2017. Credenciamento: até as 12h do dia 06/02/2017.
Apresentação das propostas: até as 13h do dia 06/02/2017. Início dos lances:
às 14h30min até as 15h do dia 06/02/2017. Para todas as referências de tempo
será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone
(35) 3339-2781, ou no site
www.saolourenco.mg.gov.br
ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oﬁcial e
LEANDRO CAETANO CORREIA
Pregoeiro
Substituto.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 005/2017
Processo 0008/2017 - Pregão Eletrônico 0005/2017 – Objeto: Registro de
preços para futura e eventual Aquisição de medicamentos constantes na tabela da CMED - Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da ANVISA,
para eventual e futuro fornecimento para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pela Farmácia de Minas. Sessão pública: 14h30min do
dia 02/02/2017. Credenciamento: até as 12h do dia 02/02/2017. Apresentação
das propostas: até as 13h do dia 02/02/2017. Início dos lances: às 15h30min
até as 16h do dia 02/02/2017. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede
da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781,
ou no site
www.saolourenco.mg.gov.br
ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oﬁcial e
LEANDRO CAETANO CORREIA
Pregoeiro
Substituto.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 006/2017
Processo 0009/2017 - Pregão Eletrônico 0006/2017 – Objeto: Registro de
Preço para futura e eventual aquisição de enoxoparina 40 mg, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP. Sessão pública:
14h30min do dia 02/02/2017. Credenciamento: até as 12h do dia 02/02/2017.
Apresentação das propostas: até as 13h do dia 02/02/2017. Início dos lances:
às 14h30min até as 15h do dia 02/02/2017. Para todas as referências de tempo
será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone
(35) 3339-2781, ou no site
www.saolourenco.mg.gov.br
ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oﬁcial e
LEANDRO CAETANO CORREIA
Pregoeiro
Substituto.
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PUBLICAÇÃO DE PORTARIA
PORTARIA Nº SAAE/SLO- 019/2017
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,

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, 09 de Janeiro de 2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PUBLICAÇÃO DE PORTARIA
PORTARIA N.º SAAE/SLO- 017/2017
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CHEFE DA SEÇÃO DE REDES, RAMAIS, ELEVATÓRIAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ESGOTO
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.
RESOLVE:
Artigo 1º - Nomear, nos termos da Lei Municipal nº 3.157 de 09/07/2014,
e Lei Complementar nº 005/14 de 21/07/2014, o Sr.CLÁUDIO DE ANDRADE,
para exercer o Cargo de Livre Nomeação e Exoneração de Chefe da Seção de
Redes, Ramais, Elevatórias e Instalações Elétricas de Esgoto do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO LOURENÇO-MG, a partir de 02 de Janeiro de 2017.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições
em contrário.
São Lourenço - MG, 02 de Janeiro de 2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PUBLICAÇÃO DE PORTARIA
PORTARIA Nº SAAE/SLO- 020/2017
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:

Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Circular São Lourenço Ltda.
Modalidade: Inexigibilidade nº.001/2016
Objeto: prorrogação da vigência e reajuste de preço.
Vigência: de 26/01/2017 até 25/01/2018
Valor unitário: de R$ 2,75 para R$ 3,10 o VT e passes comuns locais
Forma de pagamento: mensal
Data da assinatura: 10/01/2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 007/2017
Processo 0010/2017 - Pregão Eletrônico 0007/2017 – Objeto: Registro de
preço para futura e eventual aquisição de cesta básica, para atender a Secretaria de Desenvolvimento Social. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP. Sessão pública: 14h30min
do dia 03/02/2017. Credenciamento: até as 12h do dia 03/02/2017. Apresentação das propostas: até as 13h do dia 03/02/2017. Início dos lances: às 14h30min
até as 15h do dia 03/02/2017. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede
da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781,
ou no site
www.saolourenco.mg.gov.br
ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oﬁcial e
LEANDRO CAETANO CORREIA
Pregoeiro
Substituto.
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE CONTRATO
SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS (Lei nº. 8.666/93, com
suas posteriores alterações).
Contrato nº. SAAE/SLO- 010/2017
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratado(a): SUELEN DAGMAR TEIXEIRA
Cargo : Auxiliar de Serviços
Salário: R$.1046,84 (Um mil quarenta e seis Reais e oitenta e quatro Centavos), mensais.
Vigência: prazo indeterminado.Dotação orçamentária
3190-11.00
Data da assinatura: 18/01/2017
Extrato de Nomeação.
Fica nomeada, nos termos da Portaria n° SAAE/SLO - 038/2016 de 01/12/2016,
a candidata SUELEN DAGMAR TEIXEIRA aprovada 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, 19 de janeiro de 2017.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.300 DISPÕE SOBRE DELEGAÇÃO DE PODERES PARA
AUTORIZAÇÕES DE COMPRAS
PORTARIA Nº 2.300
Dispõe sobre delegação de poderes para autorizações de compras e contém
outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes do Art.90, incisos IX, XII, XVII, da Lei Orgânica Municipal - LOM; considerando que o cargo de Diretor Geral de Planejamento, Orçamento e Gestão
encontra-se vago, até a presente data; considerando a necessidade de autorização dos pedidos de compra no âmbito municipal; considerando que compete a Prefeita designar pessoas capacitadas para atender as necessidades da
administração, provisoriamente, com o intuito de dar andamento dos trabalhos
no Poder Executivo, considerando que a expedição de atos relativos à organização e funcionamento da administração, na forma da lei, é de responsabilidade da Chefe do Executivo;
RESOLVE:
Art.1º. Fica delegada a Srª. CARLA BACHA DE LORENZO, a competência das
assinaturas, temporariamente, das autorizações de compras no âmbito municipal, a partir desta data.
Art.2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

ARTIGO 1º - Credenciar, em conformidade com o Artigo 21 da Lei Complementar nº. 005/14 de 21/07/2014, o Servidor CARLOS ALBERTO PORTO RODRIGUES, para dirigir veículos da Autarquia em apoio ao desenvolvimento de
suas atividades.

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 16 de janeiro de 2017.

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.

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

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:
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, 10 de Janeiro de 2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE ADITAMENTO
1º. Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-005/2016.

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE ADITAMENTO
2º. Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-004/2016.
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Paulo Edilberto Coutinho Participações Ltda.
Modalidade: Inexigibilidade nº.001/2016
Objeto: prorrogação da vigência e reajuste de preço.
Vigência: de 26/01/2017 até 25/01/2018
Valor unitário: de R$ 2,80 para R$ 2,90 o VT para o percurso São Lourenço
/Soledade/São Lourenço
Forma de pagamento: mensal
Data da assinatura: 10/01/2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente.
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PUBLICAÇÃO DE PORTARIA
PORTARIA Nº SAAE/SLO- 022/2017
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 ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA FILHO,
para dirigir veículos da Autarquia em apoio ao desenvolvimento de suas atividades.
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
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 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.
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:
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, 18 de Janeiro de 2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PUBLICAÇÃO DE PORTARIA
PORTARIA Nº SAAE/SLO- 021/2017
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 PATRICK VALÉRIO DIAS, para dirigir veículos da Autarquia em apoio ao desenvolvimento de suas atividades.
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.
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:
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, 18 de Janeiro de 2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PUBLICAÇÃO DE PORTARIA
PORTARIA Nº SAAE/SLO- 021/2017
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 PATRICK VALÉRIO DIAS, para dirigir veículos da Autarquia em apoio ao desenvolvimento de suas atividades.
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.
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:
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

ARTIGO 5º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data.
São Lourenço/MG, 18 de Janeiro de 2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PUBLICAÇÃO DE PORTARIA
PORTARIA Nº SAAE/SLO- 021/2017
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 PATRICK VALÉRIO DIAS, para dirigir veículos da Autarquia em apoio ao desenvolvimento de suas atividades.
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.
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:
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, 18 de Janeiro de 2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.274 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 18.775,32
DECRETO Nº 6.274
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 18.775,32 as dotações do Município
de São Lourenço
A Prefeita de São Lourenço, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei Municipal nº. 3.260, de 08 de Dezembro de 2016;
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 18.775,32 ( dezoito
mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos ) as seguintes dotações do Município de São Lourenço.
Órgão 02 - Prefeitura Municipal De São Lourenço
Unidade 04 - Secretaria de Infraestrutura Urbana
Sub-Unidade 00 - Secretaria Mun. Infraestrutura Urbana
2.04.00.15.122.0001.2.0172 - 3.3.90.30.00 Gestão De Zoonoses E Veterinária
- - - - -- - - - - R$ 12.250,00
Total da Sub-Unidade 00 - - - - - - - - - - - - R$ 12.250,00
Total da Unidade 4 - - - - - - - - - - R$ 12.250,00
Unidade 06 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal De Saúde
2.06.01.10.302.0004.2.0076 - 3.3.90.91.00 Apoio E Diagnóstico - - - - -- - - - R$
6.525,32
Total da Sub-Unidade 01 - - -- -- - - R$ 6.525,32
Total da Unidade 6 - - - - - - - - - - R$ 6.525,32
Total Geral - - - - - - - - - R$ 18.775,32
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 04 - Secretaria de Infraestrutura Urbana
Sub-Unidade 00 - Secretaria Mun. Infraestrutura Urbana
2.04.00.04.122.0016.2.0035 - 3.3.90.30.00 Manutenção De Prédios Públicos - - - -- R$ 12.250,00
Total da Sub-Unidade 00 - - - - - - - - - - R$ 12.250,00
Total da Unidade 4 - - - - - - - - - - R$ 12.250,00
Unidade 06 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal De Saúde
2.06.01.10.303.0004.2.0154 - 3.3.90.30.00 Atenção Farmacêutica -- - - R$ 6.525,32
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - - - R$ 6.525,32
Total da Unidade 6 - - - -- - - - - - - R$ 6.525,32
Continua folha 02
DECRETO Nº 6.274
Folha 02
Total Geral - - - - - - - - - R$ 18.775,32
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, 13 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
ELIANA RODRIGUES
Tesoureira

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.278 EXONERA DIRETOR DE ENGENHARIA.
DECRETO Nº 6.278
Exonera Diretor de Engenharia.
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. MARCELO DA SILVA FLORI, das atribuições do
cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum, de “Diretor de Engenharia”, Código “DE”, previsto no Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011,
a partir desta data.
Art.2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 16 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.282 NOMEIA GERENTE DE EPIDEMIOLOGIA.
DECRETO Nº 6.282
Nomeia Gerente de Epidemiologia.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII, do Art.90, da Lei Orgânica Municipal
- LOM; considerando que a Chefe do Executivo compete decidir sobre as nomeações e exonerações dos titulares de cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações;
DECRETA:
Art.1º. Fica nomeada a Srª. ARILÉIA DO NASCIMENTO E SILVA, para responder pelas atribuições do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum, de “Gerente de Epidemiologia”, Código “GE”, previsto no Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11, a partir desta data.
Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 19 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.283 NOMEIA COORDENADORA DO CREAS.
DECRETO Nº 6.283
Nomeia Coordenadora do CREAS.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII, do Art.90, da Lei Orgânica Municipal
- LOM; considerando que a Chefe do Executivo compete decidir sobre as nomeações e exonerações dos titulares de cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações;
DECRETA:
Art.1º. Fica nomeada a Srª. DILMA CARVALHO, para responder pelas atribuições do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum, de“Coordenadora do
CREAS”, Código “CCREAS”, previsto no Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11.
Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/01/2017.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 19 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.227 - ERRATA
Onde se-lê:
Srª. CARLA BACHA DE LORENZO
Leia-se:
Srª. CARLA BACHA DE LORENZO DO NASCIMENTO
DECRETO Nº 6.227
Nomeia Diretora de Administração e contém outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII e XIII do art. 90, da Lei Orgânica Municipal - LOM;
considerando que ao Chefe do Executivo compete decidir sobre as nomeações e
exonerações dos titulares de cargos públicos em consonância com o disposto na
Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas alterações;
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada, a partir desta data, a Srª. CARLA BACHA DE LORENZO
DO NASCIMENTO, para responder pelas atribuições do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum, de “Diretora de Administração”, Código “DA”, previsto no
Anexo III da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos em 01/01/2017.
Prefeitura Municipal de São Lourenço 02 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO Secretária Municipal de Governo
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Militares são promovidos a cabo no 57º BPM
Aconteceu na última quarta-feira (15), na cidade de São Lourenço/MG, a solenidade de promoção de Soldados do 57º BPM
à graduação de Cabo por tempo
de serviço.
O evento ocorreu no Hotel
Guanabara e contou com a presença do Ten Cel Paulo Alex Moreira Silveira, Comandante do
57º BPM, Maj Paulo Márcio de
Assis Jacinto, Subcomandante
do 57º BPM, Oﬁciais da área Unidade, familiares e amigos dos
trinta militares promovidos.
O ato solene marca a promoção do Soldado da Polícia Militar,
que ao completar 08 anos de
efetivo serviço é promovido à
graduação de Cabo. A data marca ainda a reaﬁrmação do com-

promisso de servir e proteger a
sociedade, dentro dos valores
éticos institucionais, em respeito dos direitos humanos.
Os militares receberam as novas divisas de amigos e familiares, e logo após, comandados
pelo Ten Cel Paulo Alex, prestaram continência ao pavilhão nacional que foi conduzido pelo
Aspirante Bruno.
O Comandante do 57º BPM
parabenizou os novos cabos pela promoção alcançada e ressaltou as novas responsabilidades
que os militares possuirão na
nova graduação.
Ao ﬁnal da solenidade, os promovidos puderam se confraternizar num belo almoço com seus
familiares.

Curso Superior em Tecnologia de Recursos
Humanos da Faculdade São Lourenço
O tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos atua no planejamento e gerenciamento dos
subsistemas de gestão de pessoas, tais como: recrutamento e seleção, cargos e salários, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, rotinas de pessoal, benefícios, gestão de carreiras e sistema de informação de recursos humanos. Este proﬁssional promove o
desenvolvimento de competências relacionadas ao comportamento nos níveis individual (motivação), de grupo (negociação, liderança, poder e conﬂitos) e organizacional (cultura, estrutura e tecnologias), catalisando os processos de elaboração de planejamento estratégico,
programas de qualidade de vida do trabalho e avaliação do clima organizacional. O Curso
prevê certiﬁcação a cada módulo concluído pelo aluno, com nomenclatura especíﬁca e diploma de graduação ao ﬁnal da conclusão de todos os módulos que compõem o curso.
O Curso de Gestão de Recursos Humanos da Faculdade de São Lourenço proporciona aos
alunos, o desenvolvimento de habilidades gerenciais como liderança, iniciativa, tomada de
decisão, planejamento, estratégias, empreendedorismo, criatividade, comunicação e relacionamento interpessoal.
De acordo com o Coordenador do Curso, estas habilidades somente poderão ser desenvolvidas, a partir de aulas dinâmicas e interativas, compartilhando vivências com proﬁssionais
atuantes na área de Gestão de Pessoas e visitas técnicas em empresas que desenvolvem políticas de RH e investem em pessoas.
Em consonância com a missão da Faculdade de São Lourenço, o curso segue em seu propósito formando cidadãos competentes e transmitindo valores éticos de disciplina, respeito,
liberdade e seriedade e, é por esta razão que o curso mantém seu conceito elevado perante
o MEC, sociedade e empresas públicas e privadas.
Professor Nei Domiciano da Silva - Coordenador do Curso de Gestão RH
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