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conﬁança, com cautela
EDITORIAL Mais
Os planos de ajuste das contas públicas e de recuperação dos
jornalismo@portalalternativa.com.br

Consumidores e empresários continuam mostrando otimismo, ou menor pessimismo,
em relação aos próximos meses, segundo pesquisas de entidades de representação do
comércio e da indústria. Essa
disposição, bem melhor que a
apontada pelas sondagens na
pior fase da retração econômica, é um dos ativos mais importantes do governo do presidente Michel Temer. Os planos de ajuste das contas públicas e de recuperação dos
negócios serão executados tanto mais facilmente quanto mais
prontamente reagirem o consumo e a atividade industrial.
Que a recuperação tenha começado parece indiscutível,
mas os sinais continuam mistos. Alguns apontam maior atividade, enquanto outros indicam desempenho ainda fraco
em certos setores e hesitação
nas decisões. De toda forma,
a maior parte do cenário – há
exceções – ﬁca menos sombria,
mês a mês, nas comparações
com o quadro de um ano antes. Isso é visível, por exemplo,
na sondagem divulgada nessa
terça-feira pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI).
A melhora do cenário reﬂete-se no humor das pessoas
consultadas nas pesquisas. Impedir a recaída no desânimo
deve ser uma das preocupações principais do governo. Para isso é preciso mostrar avanços nos principais programas
– de conserto das contas públicas, de reformas e também

de reativação. Sem dinheiro
para gastar, o governo pode
criar atividade e empregos por
meio de estímulos à construção de moradias e da retomada de investimentos em infraestrutura. Os leilões de quatro
aeroportos foram só um impulso inicial e ainda limitado para
essa retomada.
A última sondagem da CNI
mostra avaliações ainda negativas da produção industrial e
do emprego no setor, em fevereiro, mas menos pessimistas
que as de um ano antes. Dados
mais seguros ainda serão divulgados pelo Instituto Brasileiro
de Geograﬁa e Estatística (IBGE). Uma estimativa do Ipea,
o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, também publicada ontem, indicou para o mês
passado uma produção 0,3%
maior que a de janeiro. Mas o
quadro exibe desempenhos divergentes. Um exemplo é o contraste entre a fabricação de veículos, com aumento mensal
de 5,9%, e a produção de aço,
com recuo de 3,5%.
Na sondagem da CNI, o nível de estoques industriais permanece ajustado – um dado
positivo porque aponta a possibilidade de maior produção
a curto prazo. O mesmo levantamento, no entanto, conﬁrmou
três fatos menos promissores.
A disposição de contratar, embora mais alta que a de um ano
antes, permanece em território negativo, com 45,9 pontos
(o nível de indiferença é de 50
pontos). O segundo fato pouco

negócios serão executados tanto mais facilmente quanto mais
prontamente reagirem o consumo e a atividade industrial

animador é o índice de 63% de
uso da capacidade instalada.
Ainda há espaço para um bom
aumento da produção antes de
serem necessários novos investimentos em máquinas, equipamentos e instalações. Um
terceiro detalhe conﬁrma esse
ponto. A intenção de investir
baixou 0,3 ponto, para 46,6 pontos em março, interrompendo
10 meses de melhora. Mas o
índice foi 7,2 pontos mais alto
que o veriﬁcado um ano antes.
Apesar da atividade ainda
fraca, os empresários mostraram otimismo quanto à demanda interna, às exportações e às
compras de matérias-primas.
O indicador relativo ao emprego continuou em alta, mas permaneceu na área negativa, em
48 pontos. Nesse caso, pode-se falar de menor pessimismo.
Movimento semelhante, de

melhora, mas ainda no território negativo, foi registrado em
pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC). A
intenção de consumo das famílias aumentou 1,4% em março e atingiu 68,2 pontos. Mas
a linha de indiferença, nesse
caso, ﬁca em 100 pontos. A disposição melhorou em relação
ao mês anterior e a março de
2016, mas continuou mostrando um quadro de insegurança.
Os entrevistados indicaram
um nível de consumo atual inferior ao de um ano antes. Se
a resposta for verdadeira, deve
ser explicável pelo aumento do
desemprego e pela erosão da
renda. A baixa da inﬂação deve
ter sido insuﬁciente para compensar essa perda e para estimular a volta às compras. É um
obstáculo a mais para o governo considerar. (Estadão)

MONS. JONAS ABIB

VERA GANNAM

Deus nos quer santos

O Ano Mariano

Reﬂexão

O Espírito Santo está produzindo santos.
Os cristãos leigos estão vivendo como se fossem heróis
nos dias de hoje. São sofredores na doença, nas dificuldades econômicas, e passam
por todas essas provações
sem reclamar, sem se revoltar contra Deus. Isso se chama heroísmo; no Evangelho,
isso se chama santidade.
Eles estão sendo “curtidos”
na santidade. Ser santo é experimentar a dor, o sofrimento, a luta contra o pecado, a
dureza do dia a dia. Quantas

vezes temos de fechar os olhos,
essa “persiana” que Deus nos
deu! A nossa persiana tem de
descer muitas vezes, para que
não vejamos determinadas
cenas ao vivo e em cores.
Além de ter de descer as
persianas, é na cabeça e nos
sentimentos que temos de as
descer, pois nosso corpo reage à visão. Isso é heroísmo,
isso é santidade! O Espírito
Santo está produzindo santos. Cristãos que aguentam
tudo por causa da família, por
causa de Deus, isso é santidade!

Maria Nossa Mãe

A imagem milagrosa de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada, no Rio Paraíba do Sul,
no ano de 1717. Neste ano de
2017, portanto, o encontro da
imagem completa 300 anos.
Assim, este é o Ano Nacional
Mariano, onde a Igreja do Brasil celebrará este jubileu, com
os olhos postos em Maria.
Maria, a Mãe de Jesus e esposa de José, é a mulher da Sagrada Família, aquela se colocou à inteira disposição de Deus,
para que tudo se cumprisse
conforme a vontade Dele.
Ela venceu desde o início de
sua jornada de “escolhida”, porque soube dar glória a Deus
através de tudo o que fazia,
mesma, mas somente para Deus.
Ela se empenhava em ser a serva do Senhor, uma criatura de
uma dignidade incomparável
que nunca tomou para si glória
alguma, mas que soube cultivar o silêncio e a oração como
armas potentes, contra todo
desvio e ilusão.
Sempre centrada em Sua
missão, Ela não desperdiçou
Suas energias em planejar Seus
passos, em calcular como seria
o futuro, em lamentar pelos infortúnios, ou em parar nas di-

ﬁculdades. Ela seguiu em frente sempre guiada e iluminada
pelo Espírito Santo, sempre em
harmonia com Seu esposo José, sempre dedicada e olhando
de modo contemplativo para
tudo o que fazia Seu Filho Jesus.
Olhando para Maria, um ser
humano como nós, podemos
chegar a Deus se a Ela nos consagrarmos, se a Ela conﬁarmos
nossas necessidades e súplicas,
se Ela nossa Mãe, e como mãe
jamais nos deixará sem os cuidados que carecemos para sermos de Deus, e para alcançarmos a vida eterna. Ela cuida
bem de todos!
Conﬁemos a Nossa Senhora
Aparecida a nossa família, nosso trabalho, e a todos os que
amamos, e também os que ainda não conseguimos amar. Entregamos a Ela o nosso Brasil
tão necessitado de Sua materna intercessão.
E que em Seus braços escutemos, seriamente, aquilo o
que Ela disse nas Bodas de Caná:
“Fazei tudo o que Ele vos disser”. (Jo 2,5)
Fonte: Informativo Rainha
da Paz

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

O que seria um homem com
“H” maiúsculo? Esta expressão
parece ultrapassada, mas já
signiﬁcou muito para a sociedade. Hoje reﬂeti a respeito e
acredito ter encontrado um belo exemplo desta espécie em
extinção...
Há muito tempo atrás, na
história da humanidade, quando a mulher era considerada
um ser inferior, sem vontade
própria, totalmente submissa
e quando a gravidez fora do casamento era considerado um
verdadeiro escândalo e sacrilégio, uma jovem chamada Maria, ainda com pouca idade, totalmente temente a Deus, recebeu a visita de um anjo que
a convidava, em nome do Senhor, a ser a mãe do Salvador.
Apesar de não compreender,
o anjo apenas lhe pediu uma
resposta, e ela disse Sim, sem
questionar mais ou sem arrumar desculpas para não aceitar
os planos do Altíssimo. Seu
Sim_sinal de extrema entrega
e coragem_ mudou todo o rumo da história e nos permitiu
sermos salvos pelo Cristo que
ela gerou.
Neste cenário, esta mesma
jovem que foi concebida pelo
Espírito Santo e ﬁcou grávida
naquela época, estava prometida a um homem chamado José. Imaginem o que se passou
na cabeça daquele homem vendo sua prometida grávida, antes mesmo de ter qualquer relação com ele? Teria sido traído, sem dúvida. Diante disso,
como pôde ainda desposar esta jovem? Como encararia a
sociedade ? Como seria apontado nas ruas: tolo, “corno”,
imbecil? Fiquei a imaginar o
que José deve ter enfrentado
neste sentido, o que deve ter
ouvido das pessoas, como deve ter sido caçoado por conta

de seu amor a Deus e a Maria!!!
E os homens de hoje, que
vivem numa sociedade bem
mais moderna que a de outrora, como tem reagido perante
as escolhas de suas mulheres?
Como têm aceitado suas decisões e como têm acolhido a
vontade de Deus em suas vidas? Será que estão preocupados em amar ou apenas querem ser amados? Será que entendem o amor ou esperam
apenas que tudo saia conforme
seus planos? Será que sabem
sonhar os sonhos do outro ou
querem apenas concretizar seu
próprios projetos? E mais: estão preocupados em ser felizes
e fazer felizes os seus ou dão
mais importância ao que as pessoas de fora irão dizer a seu
respeito?
Se os homens soubessem
ser como José, haveria muitas
Marias por aí, pois um completa o outro. Se jogassem pro alto a opinião alheia, a necessidade de se mostrarem “machos”
(como se isso representasse a
verdadeira força e sua real natureza) e abrissem os olhos e
o coração, muita coisa seria diferente. Que nesta quaresma
possam aprender a fazer o caminho de volta e a olhar com
os olhos de São José, abandonando os conceitos pré formulados pela hipocrisia da sociedade: “Se eu não traio, não sou
homem, se aceito minha esposa e suas limitações, sou fraco.”
No dia 19 de março celebramos
o dia de São José, esposo de
Maria e pai adotivo de Jesus,
um homem de Deus, um homem de fé. Independente dos
músculos ou da força física, que
aprendam com este grande
exemplo o que é ser forte, bravo e guerreio, enﬁm, o que é
ser homem com H maiúsculo!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza
As Cores do Inverno 2017
Muita calma nessa hora: de acordocomorelatóriobianualdivulgado
pela Pantone Color Institute, essa é
a palavra de ordem predominante
nos tons que vão pintar o guarda-roupa de Inverno 2016 (correspondenteaoInverno2017nacional).Além
da idéia de estabilidade e tranquilidade inerentes ao sentimento mencionado, a busca por mais confiança
também irá definir as principais nuances da estação fria. Dentro destes
temas, a família de azuis eleva-se em
termos de importância e espaço nas
interpretações: mérito de suas propriedades reconfortantes passíveis
de levar alívio ao quotidiano atual,
cada vez mais agitado, transmitindo
a idéia de “ressurgimento”; o que de
acordo com Leatrice Eiseman, diretoraexecutivadoPantoneColor,corresponde à grande demanda coletiva atual.
Em atenção à esta demanda em
haver no espírito do nosso tempo, a
temporada irá apresentar dois tons
de azuis: o primeiro deles é o Riverside,maispopularecoordenávelnas
coleções. Entre as grifes que sublinharam a tonalidade em Nova Iorque, temos Rebecca Minkoff, Lela
Rose,Theia,Alice&Trixie,DavidHart
e M. Patmos. Já a sensação de conforto será representada na estação
peloaspectomaciodotomAiryBlue,
uma cor que responde à necessidade de aconchego atual, e que foi citada nas coleções de Nicole Miller,
Yoana Baraschi e Noon by Noor.
Além dos azuis, a cartela de tons
neutros e serenos da estação destaca o Sharkskin, o cinza tubarão, o ,
mencionadopelaPantonecomoum
tom coringa tanto para cores quen-

tes quanto frias. Em acréscimo, na
gama de cores funcionais, temos o
Warm Taupe, variação do nude que
foi contemplada com apelo sedutor
nascoleçõesdeIrisVonArnimeCushnie et Ochs. Por fim, o apelo comercial e feminino do rosa surge na versão Bodacious, refletindo o flerte da
indústria de cosméticos com o vestuário sublinhado pelas coordenações de Rubin Singer.
De acordo com a Pantone, o Inverno 2017 também será a oportunidadeparacelebraratravésdecores
marcantes,comooAuroraRed,tom
quedominaacoleçãodemarcascomo Christian Siriano e Bibhu Mohapatra. Já a cor Spicy Mustard, recorrente nas propostas da marca
Charles&Ron, volta a citar a importância de uma sombra de amarelo
comoumtoquetérmicoparaascomposições da estação fria. Ainda na
gama de variações quentes, temos
o Potter’s Clay, a fusão entre o castanho e o laranja que substituiu as nuances de marrom tradicionais nas
apresentações de Kung Katherine.
Em complemento à idéia de esplendor sempre em voga no imaginário feminino, o estudo de cores
destaca ainda o tom Dusty Cedar, a
variação de rosa-púrpuro envelhecido caracterizada pelo gênero neutro, que é apresentada como uma
propostasimbólicadetranquilidade,
equefoitópicodacoleçãodeRachel
Pally. As cores-chave indicadas pela
pantone encerram-se com a indicação do verde intitulado Lush Meadow, que se traduz por um chamamento da natureza, e que foi representado com força na coleção de Tadashi Shoji.
Fonte: VIVIAN DAVID
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Realização da Comenda Ambiental Estância Hidromineral de
São Lourenço será no dia 4 de junho neste ano de 2017

A Prefeitura Municipal de
São Lourenço, a Câmara Municipal de Vereadores, a idealizadora da Comenda Ambiental e a Chancelaria, esclarecem
a respeito da edição 2017 da
Comenda Ambiental Estância
Hidromineral de São Lourenço.
Em razão dos riscos inerentes
às necessidades e prazos, e reconhecendo a importância do

evento para a cidade, ﬁcou acordada entre as autoridades acima citadas, que o evento será
realizado na primeira semana
de junho (Dia 04/06/2017),
oportunidade em que se comemora o Dia do Meio Ambiente,
facilitando desta forma, todas
as tratativas necessárias para
o máximo brilhantismo do evento.

Eleitores de 10 cidades do Sul de MG
fazem recadastramento biométrico
Nesses municípios, o procedimento ainda é opcional.
Moradores precisam apresentar documentos e comprovante de endereço.

CAPS III realiza “Projeto
Respeitável Circo”

Baseado no livro O Cirque
du Soleil, comprovados os trabalhos publicados e cientíﬁcos
na literatura e experiência direta, observou-se a questão do
atrativo turístico atual em nossa cidade de São Lourenço-MG.
A Saúde Mental de nossa cidade, neste último sábado (18),
fez a retratação prática com o
fascínio das pessoas em todo
o mundo com o picadeiro pelo
Slogan- “Respeitável Circo” do
CAPS III (Centro de Atenção Psicossocial).

Empreenderam-se atividades recreativas e terapêuticas
de idealização na prática no
cuidar, vistas as diferentes demandas que compõem os conceitos da enfermagem. No caso especial, de Martha Rogers
em ver o homem como um todo na objetividade de tratar
com dedicação e responsabilidade, intensa criatividade o trabalho com os clientes. Projeto
elaborado e liderado pela Enfermeira Acacia Maduro Mo-

reira, com apoio da Coordenadora Michelle Negreiros, em
conjunto da equipe de enfermagem do Caps III- Noturno,
que escuta ativamente de forma personalizada as sugestivas.
Foi no caso do aprimoramento
em especial de um paciente.
Os Dr°s da Alegria proporcionaram atividades que propuseram reﬂexões a cerca da vida
com uma análise comparativa,
qualitativa, positivista dos acenais compostos no circo. Como
alguns exemplos: a corda, os
malabares entre o equilíbrio da
mente e o físico, e a utilização
de balões com as dinâmicas de
grupo.
No objetivo de expressar a
resolutividade e responsabilidade das problemáticas diária
e dando continuidade com o
projeto da caixa da gratidão pela educação continuada com o
Dia Mundial do Sono de 2017.
No sentido multiplicador de
transformação do processo de
desenvolvimento do homem
ao pensamento que pauta a
motivação na diversidade. A
psicomotricidade foi represen-

tada com a ﬁgura do palhaço
com vertente emocional e lúdica do ser, com conceito cultural e artístico, referenciado
por Charlie Chaplin. Os clientes
confeccionaram sua própria
pintura na face com auxilio da
Artesã-técnica em enfermagem
Ângela Mara, auxiliado com organização estrutural do ambiente pelo téc-enfermagem Natal
Pereira. Conceição Chinait preparou os quitutes e monitorou
os pacientes no lanche. Ela promoveu o ranking dos melhores
palhaços com o sorteio de prendas pela apresentação das palhaçadas junto à apresentadora Enfa. Acacia.
Como no Cirque du Soleil, a
reinvenção do cotidiano é o
nosso princípio, pois atuamos
no espetáculo da vida, desvelando com métodos simples
que tornam a todos produtivos,
podendo enxergar maiores possibilidades quanto à visão de
futuro na qualidade em saúde.
Assim desmistiﬁcando, portanto a formação do homem frente ao cliente usuário de saúde
mental.

Secretaria de Educação realiza
visitas às escolas Municipais
Com intuito de veriﬁcar a atual situação das escolas municipais
de São Lourenço, a Secretaria de
Educação realizou algumas visitas nesta semana.

A intenção é veriﬁcar tudo o
que não foi feito ou que está por
fazer nas escolas, tanto em sua
estrutura física quanto nas necessidades de mudanças pedagógi-

DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

cas. Muitas melhorias precisam
ser feitas para que a Educação de
São Lourenço volte a ser destaque no município.
Por isso, a secretária de educação acompanhada da prefeita
municipal, percorreu as escolas,
conversou com as Diretoras e responsáveis pelos alunos, para ou-

vir todas as necessidades e buscar as soluções necessárias.
Foram visitas as escolas: Ida
Mascarenhas Lage, Dr. Emílio Póvoa, CEMEI Carolina Forastieri
Junqueira e Ismael Junqueira de
Souza. As demais escolas da cidade também receberão a visita
da Secretaria em breve.

Eleitores de 10 cidades do Sul de to.ParafazerorecadastramentobioMinascomeçaramafazerorecadas- métrico, o eleitor deve apresentar
tramentobiométrico.SegundoaJus- documento de identificação oficial
tiçaEleitoral,esseprocedimentoain- com foto, título de eleitor (se tiver),
da não é obrigatório para essas loca- CPF (se tiver) e comprovante de enlidades, mas irá agilizar a implemen- dereço.
Para os eleitores das cidades de
tação do novo processo de votação.
As cidades que estão com recadas- Ibitiúra de Minas, São Tomé das Letramento biométrico disponível são tras,Seritinga,Serranos,Carvalhópolis,Cordislândia,
CampoBelo,Aguanil,Cristais,Santana Conceição dos Ouros e Andradas, o
do Jacaré , Campos Gerais,Campo voto por biometria já foi obrigatório
doMeio,Extrema,Toledo,Carmoda naseleiçõesdeoutubrode2016.ParaquemvotaemPousoAlegre,ConCachoeira e Varginha .
Ovotobiométricoconsistenouso gonhal e Estiva, o recadastramento
das impressões digitais, além da fo- ocorreu de forma opcional no ano
tografia do eleitor, para validar o vo- passado. (Fonte: G1 Sul de Minas)
HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) SA
AVENIDA: GETÚLIO VARGAS N.º 423 – CENTRO
SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
AVISO DE CONVOCAÇÃO
1Encontram-se à disposição dos senhores acionistas,
na sede social à Avenida Getúlio Vargas n.º 423 em São Lourenço – MG, os documentos a que refere o Artigo 133 da Lei
n.º 6404/76.
2Ficam os senhores acionistas convocados para as
Assembléia Geral Ordinária que será realizada no dia 25 de
abril de 2017 às 09:00 h. (nove horas), na sede social a ﬁm
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a)
Discussão e votação do relatório da administração,
Demonstrações Financeiras e Balanço Patrimonial encerrado
em 31/12/2016.
b)
Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho
Fiscal para o exercício de 2017 bem como ﬁxação dos respectivos honorários.
c)
Consequente reforma dos Estatutos Sociais.
d)
Assuntos de interesse geral da Sociedade.
São Lourenço(MG),14 de Março de 2017.
Carmen Sabra Barcia
Diretora Presidenta

Culinária
Homenagem

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

EXPEDIENTE

Aconteceu no último dia 20, o lançamento do programa Reintegra C.A., que vai empregar 54 pré-egressos do Sistema Prisional. Eles vão trabalhar em atividades administrativas, acompanhados de servidores que são voluntários. O projeto é da
SEDPAC - Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania em parceria com a SEAP - Secretaria de
Estado de Administração Prisional e a SEPLAG - Secretaria de
Estado de Planejamento.
O evento aconteceu no Auditório JK na Cidade Administrativa em Belo Horizonte, e contou com a participação especial
do Coral Vozes da Cela do Presidio de São Lourenço.

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.

Você sempre quis aprender a cozinhar como um verdadeiro
chef e nunca soube por onde começar? Agora você já pode comemorar: o chef Ignazio Schino oferece uma oportunidade única para você aprender os truques e técnicas da alta gastronomia
para você aplicar no seu dia a dia.

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
PUBLICAÇÃO DE PORTARIA
PORTARIA Nº. SAAE/SLO- 025/2017
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.321 DELEGA PODERES ESPECIAIS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DECRETO Nº 6.321
Delega poderes especiais ao Secretário Municipal de Governo do Município de São Lourenço e dá outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço/MG, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Artigo 90, da Lei Orgânica Municipal - LOM, e, considerando a necessidade de se distribuir competências no âmbito da própria
estrutura administrativa do Município de São Lourenço, a ﬁm de tornar mais
ágil e eﬁciente a prestação dos serviços; considerando os princípios que regem
a ﬁscalização contábil, orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial dos recursos
públicos;considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos
praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de deles prestar
contas; considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos
públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos; considerando, por
ﬁm, a possibilidade de delegação de poderes em caráter temporário ou permanente em face do princípio da limitação de responsabilidades;
DECRETA:
Art.1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Governo, bem como de seus Fundos Municipais, ao Secretário Municipal de Governo, ﬁcando autorizado assinar empenhos e ordens de
pagamento, homologar e adjudicar licitações, assinar balancetes, balanços,
orçamentos e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e
da União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União.
Parágrafo Único. Fica autorizado o Secretário Municipal de Governo, na
condição de ordenador de despesas, a movimentar as contas bancárias por
meio de cheques ou emissão de ordens bancárias eletrônicas em conjunto com
o Tesoureiro do Município.
Art.2°. O Ordenador de Despesas exercerá as atividades sem prejuízo das
demais atribuições do seu cargo ou função.
Art.3º. Poderá a Chefe do Poder Executivo, mediante decreto, revogar os
poderes outorgados ou delegar a gestores de outras pastas poderes especiais,
conforme necessidade a ser avaliada pela Administração.
Art.4º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 01 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.324 DELEGA PODERES ESPECIAIS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DECRETO Nº 6.324

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO,
PARA COMPOREM A COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE PREGÕES
ELETRÔNICOS E PRESENCIAIS NO SAAE.
O Diretor Presidente do SAAE de São Lourenço/MG, Sr. Henrique Ramon Poli de Almeida, no uso de suas atribuições legais,
outorgadas pelo Decreto Municipal nº 6.236 de 02/01/2017 e,
R E S O L V E:
Art.1º – Em cumprimento ao Artigo 3º, inciso IV e seu parágrafo 1º da lei 10.520 de 17/07/2002, designar o Servidor André Ricardo Barroso para exercer a função de Pregoeiro desta
Autarquia; os Servidores Paulo César Degani Machado e Fabiana Aparecida de Castro Brito para compor sua equipe de apoio,
e ainda, como Suplente do Pregoeiro, a Sra. Elizete de Almeida
Archanjo, e Segunda Suplente, a Servidora Maria de Fátima Rangel.
Art. 2º - O Pregoeiro convocará qualquer um dos suplentes
da equipe de apoio para substituir o membro titular em seus
impedimentos eventuais ou regulares.
Art.3º - O Pregoeiro em seus impedimentos será substituído
pela Servidora Fabiana Aparecida de Castro Brito, com capacitação especíﬁca para exercer as suas atribuições.
Art.4º - Quando necessário, e em casos especíﬁcos, o Pregoeiro poderá convidar um elemento de notório conhecimento
para integrar a equipe de Apoio.
Art.5º - Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente aPortaria Nº. SAAE/SLO- 030/2016, esta Portaria entrará
em vigor a partir desta data.
São Lourenço-MG, 06 de Fevereiro de 2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 007/2017
Processo 0037/2017 - Pregão Presencial 0007/2017 – Objeto Registro de
preços para futura e eventual aquisição de pneu, câmara de ar e protetores para os veículos de uso da Secretaria de Educação. Credenciamento: até as 15h30min
do dia 21/02/2017 Sessão pública: 16h do dia 21/02/2017. 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 - INEXIGIBILIDADE 002/2017 PROCESSO 0012/2017
Extrato de Ratiﬁcação - A Prefeita, no uso de suas atribuições, ratiﬁca o
processo nº 0012/2017, Inexigibilidade 002, artigo 25 caput da Lei 8666.93 e
alterações, cujo objeto Aquisição de vale transporte para os funcionários da
Prefeitura Municipal de São Lourenço.
São Lourenço, 06 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA.
Prefeita Municipal.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO - INEXIGIBILIDADE 003/2017 PROCESSO 0013/2017
Extrato de Ratiﬁcação - A Prefeita, no uso de suas atribuições, ratiﬁca o
processo nº 0013/2017, Inexigibilidade 003, artigo 25 caput da Lei 8666.93 e
alterações, cujo objeto Aquisição de vale transporte para os funcionários da
Prefeitura Municipal de São Lourenço.
São Lourenço, 06 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA.
Prefeita Municipal.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 013/2017
Processo 0033/2017 - Pregão Eletrônico 0013/2017 – Objeto: Registro de
preços para futura e eventual aquisição de materiais derivados de pedreira e
areia para uso de diversos setores da Administração Municipal. Contratação
EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte EPP. Sessão pública: 14h30min do dia 20/02/2017. Credenciamento: até as 12h
do dia 20/02/2017. Apresentação das propostas: até as 13h do dia 20/02/2017.
Início dos lances: às 14h30min até as 15h do dia 20/02/2017. 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
CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeiro Substituto.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO - INEXIGIBILIDADE 001/2017 PROCESSO 0011/2017
Extrato de Ratiﬁcação - A Prefeita, no uso de suas atribuições, ratiﬁca o
processo nº 0011/2017, Inexigibilidade 001, artigo 25 caput da Lei 8666.93 e
alterações, cujo objeto Aquisição de vale transporte para os funcionários da
Prefeitura Municipal de São Lourenço.
São Lourenço, 06 de fevereiro de 2017.

Delega poderes especiais ao Secretário Municipal de Saúde do Município
de São Lourenço e dá outras providências.

ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oﬁcial e

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA.
Prefeita Municipal.

A Prefeita do Município de São Lourenço/MG, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Artigo 90, da Lei Orgânica Municipal - LOM, e, considerando a necessidade de se distribuir competências no âmbito da própria
estrutura administrativa do Município de São Lourenço, a ﬁm de tornar mais
ágil e eﬁciente a prestação dos serviços; considerando os princípios que regem
a ﬁscalização contábil, orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial dos recursos públicos; considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos
praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de deles prestar
contas; considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos
públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos; considerando, por
ﬁm, a possibilidade de delegação de poderes em caráter temporário ou permanente em face do princípio da limitação de responsabilidades;

LEANDRO CAETANO CORREIA
Pregoeiro Substituto.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO - INEXIGIBILIDADE 005/2017 PROCESSO 0016/2017

LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO - INEXIGIBILIDADE 008/2017 PROCESSO 0032/2017

DECRETA:
Art.1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde, bem como de seus Fundos Municipais, ao Secretário
Municipal de Saúde, ﬁcando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, homologar e adjudicar licitações, assinar balancetes, balanços, orçamentos e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da
União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União.
Art.2°. O Ordenador de Despesas exercerá as atividades sem prejuízo das
demais atribuições do seu cargo ou função.
Art.3º. Poderá a Chefe do Poder Executivo, mediante decreto, revogar os
poderes outorgados ou delegar a gestores de outras pastas poderes especiais,
conforme necessidade a ser avaliada pela Administração.
Art.4º. Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente o Decreto
6.316, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 02 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO- PROCESSO 0021/2017 DISPENSA 004/2017
Extrato de Ratiﬁcação - A Prefeita, no uso de suas atribuições, ratiﬁca o processo nº 0021/2017, Dispensa 004, 24 inciso XVII da Lei 8666.93 e alterações,
licitante vencedora do processo licitatório Autogerais Distribuidora de Veículos
Ltda Ltda com valor R$162,26 (cento e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos), cujo objeto é Revisão de 5.000 KMs para veículo Chevrolet Spin 1.8 LTZ
ano 2016/2017 Flex Placa PYT-5318 utilizado para transporte de pacientes da
Secretaria de Municipal de Saúde encaminhados para tratamento em outros
municípios., atendendo solicitação da Diretoria de Serviços Urbanos.
São Lourenço, 04 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal.

Extrato de Ratiﬁcação - A Prefeita, no uso de suas atribuições, ratiﬁca o processo nº 0016/2017, Inexigibilidade 005, 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, 06 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA.
Prefeita Municipal.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.323 NOMEIA COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA.
DECRETO Nº 6.323
Nomeia Coordenadora da Educação Inclusiva.
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. TELMA ELITA SILVA CARVALHO,para responder
pelas atribuições do cargo de conﬁança, comissionado,ad nutum, de “Coordenadora da Educação Inclusiva”, Código “CEI”, previsto no Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11 de 01/08/2011e suas alterações, a partir desta data.
Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 01 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 006/2017
Processo 0036/2017 - Pregão Presencial 0006/2017 – Objeto Registro de
preços para futura e eventual aquisição de frutas, legumes, verduras e condimentos para temperar alimentos, atendendo a solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME
ou Empresa de Pequeno Porte - EPP. Credenciamento: até as 13h do dia 21/02/2017
Sessão pública: 13h30min do dia 21/02/2017. 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

Extrato de Ratiﬁcação - A Prefeita, no uso de suas atribuições, ratiﬁca o
processo nº 0032/2017, Inexigibilidade 008, artigo 25 caput da Lei 8666.93 e
alterações, cujo objeto Aquisição de vale Transporte para os acompanhantes
das crianças da APAE na cidade de São Lourenço.
São Lourenço, 07 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA.
Prefeita Municipal.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.317 DELEGA PODERES ESPECIAIS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DECRETO Nº 6.317
Delega poderes especiais ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Social do Município de São Lourenço e dá outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço/MG, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Artigo 90, da Lei Orgânica Municipal - LOM, e, considerando a necessidade de se distribuir competências no âmbito da própria
estrutura administrativa do Município de São Lourenço, a ﬁm de tornar mais
ágil e eﬁciente a prestação dos serviços;considerando os princípios que regem
a ﬁscalização contábil, orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial dos recursos
públicos;considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos
praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de deles prestar
contas; considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos
públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos; considerando, por
ﬁm, a possibilidade de delegação de poderes em caráter temporário ou permanente em face do princípio da limitação de responsabilidades;
DECRETA:
Art.1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, bem como de seus Fundos Municipais, ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, ﬁcando autorizado
a assinar empenhos e ordens de pagamento, homologar e adjudicar licitações;
assinar balancetes, balanços, orçamentos e demais documentos contábeis,
encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o
Estado ou União.
Parágrafo Único. Fica autorizado o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, na condição de ordenador de despesas, a movimentar as contas bancárias por meio de cheques ou emissão de ordens bancárias eletrônicas em
conjunto com o Tesoureiro do Município.
Art.2°. O Ordenador de Despesas exercerá as atividades sem prejuízo das
demais atribuições do seu cargo ou função.
Art.3º. Poderá a Chefe do Poder Executivo, mediante decreto, revogar os
poderes outorgados ou delegar a gestores de outras pastas poderes especiais,
conforme necessidade a ser avaliada pela Administração.
Art.4º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
Delega poderes especiais ao Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
do Município de São Lourenço e dá outras providências.

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 01 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.317 DELEGA PODERES ESPECIAIS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DECRETO Nº 6.317
Delega poderes especiais ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Social do Município de São Lourenço e dá outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço/MG, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Artigo 90, da Lei Orgânica Municipal - LOM, e, considerando a necessidade de se distribuir competências no âmbito da própria estrutura administrativa do Município de São Lourenço, a ﬁm de tornar mais ágil
e eﬁciente a prestação dos serviços;considerando os princípios que regem a
ﬁscalização contábil, orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial dos recursos
públicos;considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos
praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de deles prestar
contas; considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos
públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos; considerando, por
ﬁm, a possibilidade de delegação de poderes em caráter temporário ou permanente em face do princípio da limitação de responsabilidades;
DECRETA:
Art.1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, bem como de seus Fundos Municipais, ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, ﬁcando autorizado
a assinar empenhos e ordens de pagamento, homologar e adjudicar licitações;
assinar balancetes, balanços, orçamentos e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o
Estado ou União.
Parágrafo Único. Fica autorizado o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, na condição de ordenador de despesas, a movimentar as contas bancárias por meio de cheques ou emissão de ordens bancárias eletrônicas em
conjunto com o Tesoureiro do Município.
Art.2°. O Ordenador de Despesas exercerá as atividades sem prejuízo das
demais atribuições do seu cargo ou função.
Art.3º. Poderá a Chefe do Poder Executivo, mediante decreto, revogar os
poderes outorgados ou delegar a gestores de outras pastas poderes especiais,
conforme necessidade a ser avaliada pela Administração.
Art.4º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 01 de fevereiro de 2017.

A Prefeita do Município de São Lourenço/MG, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Artigo 90, da Lei Orgânica Municipal - LOM, e, considerando a necessidade de se distribuir competências no âmbito da própria estrutura administrativa do Município de São Lourenço, a ﬁm de tornar mais ágil e
eﬁciente a prestação dos serviços; considerando os princípios que regem a ﬁscalização contábil, orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial dos recursos públicos; considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de deles prestar
contas; considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos
públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos; considerando, por
ﬁm, a possibilidade de delegação de poderes em caráter temporário ou permanente em face do princípio da limitação de responsabilidades;
DECRETA:
Art.1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, bem como de seus Fundos Municipais, ao Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana, ﬁcando autorizado assinar empenhos e ordens de pagamento, homologar e adjudicar licitações, assinar balancetes, balanços, orçamentos e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais
de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado
ou União.
Parágrafo Único. Fica autorizado o Secretário Municipal de Infraestrutura
Urbana, na condição de ordenador de despesas, a movimentar as contas bancárias por meio de cheques ou emissão de ordens bancárias eletrônicas em
conjunto com o Tesoureiro do Município.
Art.2°. O Ordenador de Despesas exercerá as atividades sem prejuízo das
demais atribuições do seu cargo ou função.
Art.3º. Poderá a Chefe do Poder Executivo, mediante decreto, revogar os
poderes outorgados ou delegar a gestores de outras pastas poderes especiais,
conforme necessidade a ser avaliada pela Administração.
Art.4º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 01 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CHAVE DE CORREÇÃO PROVA DISSERTATIVA PARA O EMPREGO DE ADVOGADO DO MUNICÍPIO

DECRETA:
Art.1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação, bem como de seus Fundos Municipais, ao Secretário Municipal de Educação, ﬁcando autorizado a assinar empenhos e ordens
de pagamento, homologar e adjudicar licitações, assinar balancetes, balanços,
orçamentos e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e
da União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União.
Parágrafo Único. Fica autorizado o Secretário Municipal de Educação, na
condição de ordenador de despesas, a movimentar as contas bancárias por
meio de cheques ou emissão de ordens bancárias eletrônicas em conjunto com
o Tesoureiro do Município.
Art.2°. O Ordenador de Despesas exercerá as atividades sem prejuízo das
demais atribuições do seu cargo ou função.

Total da Sub-Unidade 00 - - - - - - - - R$ 16.000,00
Total da Unidade 1 - - - - - - - - - - - - R$ 16.000,00
Unidade 03 - Serviços de Água e Esgoto
Sub-Unidade 01 - Serviços de Abastecimento de Água
6.03.01.17.512.0028.2.0124 - 3.3.90.49.00 Manutenção Do Sistema De Abastecimento De Água - - - - - - -R$ 15.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - R$ 15.000,00
Total da Unidade 3 - - - - - - - - - - - - -R$ 15.000,00
Total Geral - - - - - - - - - - - - -R$ 31.000,00
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 06 - Serviço Autônomo De Água E Esgoto- SAAE
Unidade 01 - Gestão do SAAE
Sub-Unidade 00 - Gestão do SAAE
6.01.00.04.122.0001.2.0123 - 3.3.90.39.00 Gestão Administrativa Do SAAE
- - - - - - - - - - R$ 16.000,00
Total da Sub-Unidade 00 - - - - - - - - R$ 16.000,00
Total da Unidade 1 - - - - - - - - - - - - R$ 16.000,00
Unidade 03 - Serviços de Água e Esgoto
Sub-Unidade 01 - Serviços de Abastecimento de Água
6.03.01.17.512.0028.2.0124 - 3.3.90.30.00 Manutenção Do Sistema De Abastecimento De Água - - - - - - - - - R$ 15.000,00

Total da Unidade 3 - - - - - - - - - - - - - - -R$ 15.000,00
Continua folha 02

- Princípios da moralidade e da impessoalidade.
- Não incidência da Súmula Vinculante nº 013 aos cargos políticos.

- Mesmo quando se tratar de agentes políticos, o companheiro ou parente
até o 3º grau deve possuir inquestionável qualiﬁcação para exercício da função.

A Prefeita do Município de São Lourenço/MG, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Artigo 90, da Lei Orgânica Municipal - LOM, e, considerando a necessidade de se distribuir competências no âmbito da própria estrutura administrativa do Município de São Lourenço, a ﬁm de tornar mais ágil e
eﬁciente a prestação dos serviços;considerando os princípios que regem a ﬁscalização contábil, orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial dos recursos
públicos;considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos
praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de deles prestar
contas; considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos
públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos; considerando, por
ﬁm, a possibilidade de delegação de poderes em caráter temporário ou permanente em face do princípio da limitação de responsabilidades;

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 31.000,00 ( trinta
e um mil reais )as seguintes dotações do Município de São Lourenço.
Órgão 06 - Serviço Autônomo De Água E Esgoto SAAE
Unidade 01 - Gestão do SAAE
Sub-Unidade 00 - Gestão do SAAE
6.01.00.04.122.0001.2.0123 - 3.3.90.49.00 Gestão Administrativa Do SAAE
- - - - -- - - - - R$ 16.000,00

- Súmula Vinculante nº 13 do STF – abordar existência da súmula, as relações abrangidas e o grau de parentesco.

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

Delega poderes especiais ao Secretário Municipal de Educação do Município de São Lourenço e dá outras providências.

DECRETA:

Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - - - R$ 15.000,00

- Nepotismo não se resume às hipóteses da Súmula 13, sendo aplicação direta dos princípios da moralidade e impessoalidade.

DECRETO Nº 6.318

A Prefeita de São Lourenço, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizada pelo disposto na Lei Municipal nº. 3.260, de 08 de Dezembro de 2016;

Espera-se que o candidato aborde os seguintes pontos no desenvolvimento
da resposta:

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.318 DELEGA PODERES ESPECIAIS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO

DECRETO Nº 6.330
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 31.000,00 as dotações do Município de São Lourenço

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.326 INSERE NO ORÇAMENTO VIGENTE A NATUREZA DE DESPESA QUE MENCIONA
DECRETO Nº 6.326
Insere no Orçamento vigente a natureza de despesa que menciona e dá outras providencias.
A Prefeita de São Lourenço, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizada pelo disposto na Lei Municipal nº. 3.260, de 08 de Dezembro de 2016;
DECRETA:
Art. 1º - Fica inserido no orçamento vigente, conforme discriminação abaixo, a seguinte natureza de despesa, abrindo-se para este ﬁm Crédito Suplementar no valor total de R$ 186,63 (cento e oitenta e seis reais e sessenta e três
centavos) as seguintes dotações do Município de São Lourenço:
Órgão 02 - Prefeitura Municipal De São Lourenço
Unidade 07 - Secretaria de Desenvolvimento Social
Sub-Unidade 05 - Secretaria de Desenvolvimento Social
2.07.05.08.122.0001.2.0083 - 3.3.90.92.00 Manutenção Do Conselho Tutelar - - - - -- - - R$ 186,63
Total da Sub-Unidade 05 - - - - - - R$ 186,63
Total da Unidade 7 - - - - - - - - - - R$ 186,63
Total Geral - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 186,63
Art. 2º - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizado como
fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Município na
forma do parágrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Órgão 02 - Prefeitura Municipal De São Lourenço
Unidade 07 - Secretaria de Desenvolvimento Social
Sub-Unidade 05 - Secretaria de Desenvolvimento Social
2.07.05.08.122.0001.2.0083 - 3.3.90.39.00 Manutenção Do Conselho Tutelar - - - - --- - - R$ 186,63
Total da Sub-Unidade 05 - - - - - - -R$ 186,63

DECRETO Nº 6.330
Folha 02
Total Geral - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 31.000,00
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, 07 de fevereiro 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 6.325 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 12.000,00
AS DOTAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DECRETO Nº 6.325
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 12.000,00 as dotações do Município de São Lourenço
A Prefeita de São Lourenço, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizada pelo disposto na Lei Municipal nº. 3.260, de 08 de Dezembro de 2016;
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 12.000,00 ( doze
mil reais ) as seguintes dotações do Município de São Lourenço.
Órgão 02 - Prefeitura Municipal De São Lourenço
Unidade 05 - Secretaria Municipal de Educação
Sub-Unidade 01 - Educação Básica
2.05.01.12.365.0006.2.0165 - 3.1.90.04.00 Desenvolvimento Da Educação
Infantil Creche - R$ 1.000,00
2.05.01.12.365.0006.2.0165 - 3.3.90.36.00 Desenvolvimento Da Educação
Infantil Creche -- R$ 1.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - -R$ 2.000,00
Total da Unidade 5 - - - - - - - - - - - - - -R$ 2.000,00
Unidade 07 - Secretaria de Desenvolvimento Social
Sub-Unidade 05 - Secretaria de Desenvolvimento Social
2.07.05.08.122.0001.2.0091 - 3.1.90.04.00 Gestão Da Secretaria De Desenvolvimento Social- - - - - - - - - - - -R$ 10.000,00

Art.3º. Poderá a Chefe do Poder Executivo, mediante decreto, revogar os
poderes outorgados ou delegar a gestores de outras pastas poderes especiais,
conforme necessidade a ser avaliada pela Administração.

Total da Unidade 7 - - - - - - - - - - - R$ 186,63

Total da Sub-Unidade 05 - - - - - - -- - - -R$ 10.000,00

Total Geral - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 186,63

Total da Unidade 7 - - - - - - - - - - - - - - R$ 10.000,00

Art.4º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Total Geral - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 12.000,00

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 01 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.320 DELEGA PODERES ESPECIAIS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DECRETO Nº 6.320

Prefeitura Municipal de São Lourenço, 03 de fevereiro 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 6.330 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 31.000,00
AS DOTAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO

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 05 - Secretaria Municipal de Educação
Sub-Unidade 01 - Educação Básica
2.05.01.12.365.0006.2.0166 - 3.3.90.36.00 Desenvolvimento Da Educação
Infantil Pré-Escolar - - - - - - - - - - - - R$ 2.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - - - - - - - -R$ 2.000,00
Total da Unidade 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 2.000,00
Unidade 07 - Secretaria de Desenvolvimento Social
Sub-Unidade 05 - Secretaria de Desenvolvimento Social
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
2.07.05.08.122.0001.2.0091 - 3.1.90.11.00 Gestão Da Secretaria De Desenvolvimento Social- - - - - - - - - - - - - - - - -R$ 10.000,00
Total da Sub-Unidade 05 - - - - - - - - - - -- - - - R$ 10.000,00
Continua folha 02
DECRETO Nº 6.325
Folha 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LISTAGEM PARCIAL DE CLASSIFICAÇÃO PROVAS OBJETIVAS (PROVA PRÁTICA)
IBAM São Lourenço/MG -PM - Concurso Público 01/2016
2Listagem Parcial de Classiﬁcação Provas Objetivas (Prova Prática)
Fundamental incompleto
019 - CALCETEIRO
No. de vagas: 5

Total da Unidade 7 - - - - - - - - - - - - - - - -R$ 10.000,00
Total Geral - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 12.000,00
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, 03 de fevereiro 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 6.325 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 12.000,00 AS DOTAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO
LOURENÇO
DECRETO Nº 6.325
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 12.000,00 as dotações do Município de São Lourenço
A Prefeita de São Lourenço, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizada pelo disposto na Lei Municipal nº. 3.260,
de 08 de Dezembro de 2016;
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$
12.000,00 ( doze mil reais ) as seguintes dotações do Município
de São Lourenço.
Órgão 02 - Prefeitura Municipal De São Lourenço
Unidade 05 - Secretaria Municipal de Educação
Sub-Unidade 01 - Educação Básica
2.05.01.12.365.0006.2.0165 - 3.1.90.04.00 Desenvolvimento
Da Educação Infantil Creche - R$ 1.000,00
2.05.01.12.365.0006.2.0165 - 3.3.90.36.00 Desenvolvimento
Da Educação Infantil Creche -- R$ 1.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - -R$ 2.000,00
Total da Unidade 5 - - - - - - - - - - - - - -R$ 2.000,00
Unidade 07 - Secretaria de Desenvolvimento Social
Sub-Unidade 05 - Secretaria de Desenvolvimento Social
2.07.05.08.122.0001.2.0091 - 3.1.90.04.00 Gestão Da Secretaria De Desenvolvimento Social- - - - - - - - - - - -R$ 10.000,00
Total da Sub-Unidade 05 - - - - - - -- - - -R$ 10.000,00
Total da Unidade 7 - - - - - - - - - - - - - - R$ 10.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LISTAGEM PARCIAL DE CLASSIFICAÇÃO PROVAS OBJETIVAS (DEFICIENTES) (PROVA DISSERTATIVA)

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LISTAGEM PARCIAL DE CLASSIFICAÇÃO PROVAS OBJETIVAS (PROVA DISSERTATIVA)
IBAM São Lourenço/MG -PM - Concurso Público 01/2016
Superior completo
001 - ADVOGADO DO MUNICÍPIO
No. de vagas: 2

Total Geral - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 12.000,00
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 05 - Secretaria Municipal de Educação
Sub-Unidade 01 - Educação Básica
2.05.01.12.365.0006.2.0166 - 3.3.90.36.00 Desenvolvimento
Da Educação Infantil Pré-Escolar - - - - - - - - - - - - R$ 2.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - - - - - - - -R$ 2.000,00
Total da Unidade 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 2.000,00
Unidade 07 - Secretaria de Desenvolvimento Social
Sub-Unidade 05 - Secretaria de Desenvolvimento Social
2.07.05.08.122.0001.2.0091 - 3.1.90.11.00 Gestão Da Secretaria De Desenvolvimento Social- - - - - - - - - - - - - - - - -R$
10.000,00
Total da Sub-Unidade 05 - - - - - - - - - - -- - - - R$ 10.000,00
Continua folha 02
DECRETO Nº 6.325
Folha 02
Total da Unidade 7 - - - - - - - - - - - - - - - -R$ 10.000,00
Total Geral - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 12.000,00
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, 03 de fevereiro de
2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
ELIANA RODRIGUES Tesoureira
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Prefeitura realiza abertura e conferência
dos envelopes para licitação de mototáxi
A Prefeitura Municipal de
São Lourenço, através da Comissão Permanente de Licitações e da Comissão Técnica Especial, realizou nesta
semana, a abertura e conferência dos envelopes dos
interessados em participar
do processo licitatório, que
permitirá a exploração do
serviço de transporte remunerado de passageiros em

Faculdade São Lourenço recepciona alunos
calouros
O início do semestre letivo na Faculdade de São Lourenço proporcionou aos alunos
ingressantes dos mais diversos cursos um momento de integração com a comunidade
acadêmica.
No dia 20 de fevereiro os calouros foram recepcionados pela direção, coordenação,
professores e funcionários da faculdade. Neste evento, os alunos novatos obtiveram
orientações relevantes à sua vida acadêmica como: sistemas de avaliação e utilização do
Portal Universitário e site, informações de como proceder em relação aos serviços da
secretaria e tesouraria. Foi apresentado ainda, o SAD (Serviço de Apoio aos Discentes) com
o suporte de uma psicóloga e a CPA (Comissão Permanente de Avaliação) órgão responsável pela avaliação interna na instituição, e conheceram ainda os principais projetos da
faculdade.
Após os esclarecimentos da diretora Professora Vanessa Tavares Vale os alunos foram
contemplados com a peça “Educação Financeira” apresentada pelos alunos do 7º período
de Ciências Contábeis, e na sequência o Professor Rodolfo Ribeiro proferiu uma palestra
com o tema sustentabilidade “Homem e Ambiente: um complexo histórico de relacionamento”.
Este evento permite facilitar o acesso ao conhecimento do regimento interno, bem
como integrá-los com a direção, coordenadores, professores, funcionários e serviços de
suporte (cantina, xerox, etc).
Para o coordenador da CPA, professor Nei Domiciano da Silva, “este tipo de evento
promove a interface entre a instituição e os alunos contribuindo para que os processos de
ensino e aprendizagem ocorram mais facilmente”.

veículos de aluguel, o popular mototáxi.
A abertura dos envelopes
aconteceu na Câmara Municipal na presença dos
mototaxistas que se inscreveram no processo. Ao
todo, foram dezenove
inscritos para análise dos
documentos, sendo que destes, dez foram
habilitados e nove inabi-

litados, por não cumprirem
as exigências do edital.
A partir desta data, aqueles considerados inabilitados terão cinco dias para
entrarem com recurso. O
pagamento do preço fixado
no edital é de R$3 mil reais
e poderá ser quitado em 36
parcelas iguais.
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