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EDITORIAL Da crise à pauta de reformas
jornalismo@portalalternativa.com.br

A nova projeção do Fundo
Monetário Internacional (FMI)
para o Brasil – crescimento de
apenas 0,2% neste ano, bem
abaixo da média global de 3,4%
– já era conhecida horas antes de o ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles, iniciar seus
contatos com empresários, financistas e autoridades congregados em Davos para a reunião do Fórum Econômico
Mundial. Uma semana antes
o Banco Mundial havia divulgado sua estimativa de 0,5%
de expansão, semelhante às
previsões correntes no mercado. Esses números descrevem uma economia ainda muito longe do ritmo da maioria
dos emergentes e até de várias das maiores potências mais
avançadas. Pior que isso: enquanto os economistas do Fundo apontam perspectivas melhores para Estados Unidos,
União Europeia, Japão, China
e outros atores importantes,
a do Brasil é revista para baixo, com uma projeção 0,3 ponto menor que a publicada em
outubro.
O ministro Henrique Meirelles perderia tempo se apenas tentasse contestar esses
números. Nem as autoridades
brasileiras prometem resultados muito melhores. No quarto trimestre deste ano, segundo o ministro, o Produto Interno Bruto (PIB) deverá ser
2% maior que o dos três meses finais de 2016. Pelos cálculos do FMI, a diferença entre os dois trimestres será de
1,4%. Não chega a ser um cenário muito pior que o pintado pelo ministro. Para produzir algum efeito, a mensagem

apresentada em Davos teria
de ser de outra ordem.
Antes de embarcar, o ministro indicou sua agenda essencial. Sua tarefa mais importante seria explicar a nova política. Em vez de simplesmente expor previsões de crescimento, seria preciso expor uma
pauta de reformas desenhadas
para facilitar a expansão da
economia. “Vamos mostrar”,
disse ele, “que o Brasil está,
finalmente, enfrentando seus
problemas.” Neste momento,
enfrentar problemas significa
arrumar as contas públicas,
destroçadas em anos de irresponsabilidades e desmandos,
e criar condições para o equilíbrio de longo prazo. A reforma da Previdência é parte importante desse esforço.
Mas criar condições para o
crescimento envolve também
um conjunto de ações para
destravar a economia. Isso inclui uma reforma trabalhista
formulada com realismo, concebida para favorecer a criação de empregos e a eficiência
do mercado de trabalho. Maior
espaço para negociação entre
assalariados e empregadores
deve ser parte dessa mudança.
Não há efetiva proteção ou
promoção de direitos quando
o sistema dificulta a abertura
e até a preservação de postos
de trabalho. Uma boa oferta
de empregos é precondição
para salários melhores, mas
este é um dos fatos elementares frequentemente negligenciados por dirigentes sindicais e por muitos autointitulados defensores da classe
trabalhadora.

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Somos alvos da misericórdia de
Jesus Cristo, nosso Salvador

Fomos escolhidos e consagrados pelo Senhor, por isso
temos de ser misericordiosos
Jesus nos faz alvos da Sua
misericórdia, Ele sempre nos
escolhe, assim como escolheu
Saulo (Paulo de Tarso), perseguidor destemido dos cristãos.
Saulo arrancava os cristãos de
suas casas e os levava ao tribunal, à prisão. Mas Jesus tinha
um grande “plano” para ele.
Outro momento de grande
misericórdia do Senhor é quando Jesus, na Última Ceia, dá-nos o presente da Eucaristia:
“A minha carne é verdadeira
comida, e o meu sangue, ver-

dadeira bebida; quem come
minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu
nele”. E Jesus aﬁrma: “Em verdade em verdade vos digo: quem
come minha carne e bebe meu
sangue tem vida eterna, e eu
o ressuscitarei no último dia”.
Louvado seja o Senhor por
isso! A nós ﬁca o compromisso: uma vez que somos alvos
da Sua misericórdia e fomos
escolhidos e consagrados pelo
Senhor, temos de levar a Sua
misericórdia a tantos que dela
precisam. Nós somos ﬁlhos
d’Aquele que é o Pai das Misericórdias.

Destravar a economia envolve também uma revisão das normas burocráticas, para torná-las menos pesadas e menos custosas. É um erro tão grave quanto comum confundir a eﬁcácia das normas com a sua complexidade

Destravar a economia envolve também uma revisão das
normas burocráticas, para torná-las menos pesadas e menos
custosas. É um erro tão grave
quanto comum confundir a eficácia das normas com a sua
complexidade. A experiência
aponta o contrário. Regras são
mais eficazes quando são cumpridas mais facilmente e quando há menos estímulos à informalidade ou à fraude.
Essas mudanças estão na
pauta da nova política econômica. Se forem realizadas, apesar da forte resistência à racionalização das instituições,
o resultado mais visível será a
liberação de energias produtivas há muito reprimidas. Reformas desse tipo são indispensáveis para o aumento da
produtividade e da competitividade do Brasil. Nenhuma
dessas propostas é realmente
nova. Sua necessidade tem si-

do comprovada pela experiência e repetidamente apontada
por estudos comparativos de
competitividade. Nessas comparações o Brasil sempre aparece em posição muito ruim.
Alguns desses estudos têm
sido elaborados por iniciativa
do Fórum Econômico Mundial,
sempre com participação de
pesquisadores brasileiros. Também por isso Davos é um lugar
apropriado para o governo brasileiro expor, finalmente, um
programa de modernização
institucional e de liberação do
potencial produtivo do País.
Durante muitos anos o Fórum
foi palco para a exibição de arrogância de autoridades do
governo petista. O fundamento real dessa arrogância foi mostrado por um desastre econômico de proporções incomuns.
Nada mais oportuno, agora, que
um discurso pragmaticamente
reformista. (Fonte: Estadão)

VERA GANNAM

Maria Nossa Mãe

A devoção dos cinco
primeiros sábados

Desde os tempos mais antigos, difundiu-se na Igreja, a tradição de consagrar o sábado em
honra a Nossa Senhora. Uma
devoção pouco conhecida nos
dias de hoje é a dos cinco primeiros sábados para reparar as
ofensas ao Coração Imaculado
de Maria.
A Virgem Santíssima, aparecendo à Lúcia, em Fátima, disse-lhe: “Olha, minha ﬁlha, para
o meu Coração transpassado
de espinhos, que os homens
com suas blasfêmias e ingratidões, lhe cravam a cada momento.
Ao menos tu consola-me e
faz saber a todos que eu prometo assistir na hora da morte,
com as graças necessárias à salvação, a todo aquele que, no
primeiro sábado de cinco meses seguidos, confessando-se,
recite o terço do rosário e me
faça companhia durante um
quarto de hora meditando nos
mistérios do rosário, com a intenção de me fazer a repara-

ção”.
Nossa Senhora pede a devoção dos cinco primeiros sábados através de uma mensagem aos sacerdotes seus ﬁlhos
prediletos, em 04 de agosto de
1979:
“Está na hora da batalha, e
por isso devem ser empregadas
aquelas armas que Eu vous preparei: a consagração ao meu Coração Imaculado; a recitação frequente do santo rosário; a celebração dos cinco primeiros sábados do mês, para reparar as ofensas ao meu Coração Materno.
Durante estes sábados Eu vos
convido a vos unirdes a Mim na
recitação do rosário, na meditação de seus mistérios, na Conﬁssão, na participação na Santa Missa e na Comunhão reparadora”.
Façamos atos de reparação por
meio de preces, penitência, conﬁança e ﬁlial abandono. Assim,
estaremos derramando bálsamo
amoroso nas chagas do Imaculado e Doloroso Coração de Maria,
nossa Mãe do Céu!

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

A essência do poder

Neste início de ano, em todo o Brasil, serão empossados
os candidatos eleitos para os
cargos do Executivo e Legislativo Municipal.
Na cerimônia de posse, receberam seus títulos e também
a responsabilidade de fazer valer a representatividade popular, vez que os eleitos foram
aqueles a quem o povo conﬁou
o poder de agir em seu nome
durante os próximos quatro
anos.
Grande responsabilidade:
missão que vai muito além de
belos discursos e palavras que
emocionam a quem ouve. Antes de tudo, o dever de buscar
o bem comum acima de qualquer outro bem, vantagem ou
benefício.
Em um regime de governo
democrático, o poder é de todos, não de apenas um e só
encontra sentido quando se
abre às reais necessidades dos
mais necessitados. Em campanhas políticas vemos pessoas
que realmente depositam toda
a sua esperança em promessas
que depois se desfazem como
pó. Os eleitos têm que ter a

consciência do quanto há pessoas esperando que eles façam
a diferença e lhes garanta vez
e voz.
Que nossos governantes
aprendam com o Deus Menino
a humildade própria da maior
de todas as autoridades. Que
o poder deste mundo não lhes
suba a cabeça, como acontece
muitas vezes. Que saibam antes de qualquer coisa que estão ali para atender aos interesses da maioria, não os seus
próprios interesses e nem o interesse de pequenos grupos
isolados. Jesus se preocupou
com os que estavam a margem
da sociedade, com aqueles com
quem ninguém se preocupava,
a quem todos ignoravam: prostitutas, ladrões, cobradores de
impostos, leprosos. Ele provou
que a maior de todas as leis é
o amor ao próximo, a solidariedade, a compaixão, o colocar-se no lugar do outro.
O homem mais poderoso
do mundo foi aquele que mais
serviu, que deu a Sua própria
vida pelos seus, pelos que conﬁaram nele. Eis aí a essência
do poder!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza
RESENHA MÁSCARA DE CÍLIOS
LASH INTENSITY MARY KAY

A Mary Kay sabe o que nós mulheres precisamos em uma
máscara de cílios e reuniu tudo em um tubinho só. A Máscara
Lash Intensity veio pra ﬁcar e arrasar nos olhos da mulherada.
Um efeito maravilhoso! Ela é magníﬁca, maximiza e multiplica
os cílios!
O que queremos em uma máscara de cílios? VOLUME E COMPRIMENTO, não é? Justamente. A Mary Kay trouxe isso para nós
e graças ao aplicador double impact que proporciona 84% de
comprimento de 200% de volume.

Na primeira camada já é possível ver o começo do efeito
fantástico e a partir da segunda camada o efeito já é incrível,
de cílios postiços mesmo. E sabe o que me orgulha de gritar e
dizer que o produto da Mary Kay é bom? Porque simplesmente a Mary Kay se preocupa no nosso bem estar e beleza, trazendo muitos benefícios em um produto só, pois essa maravilha de máscara aí tem em sua composição os seguintes benefícios:
Pró vitamina B5 – que ajuda a proteger, nutrir e fortalecer os ﬁos
Ácido Graxo Emoliente – que ajuda e prevenir a quebra dos ﬁos
Vitamina E – tem ação antioxidantes
Arrase nas suas produções!
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Exposição de obras de arte
acontece no Shopping Bavária

Está acontecendo em São
Lourenço uma exposição de
obras artísticas de artistas
da cidade. A exposição tem
chamado a atenção de quem
passa pelo Shopping Bavária. O organizador Francisco Nanes diz que o objetivo
é promover os artistas plásticos de São Lourenço. “Convidamos alguns artistas plásticos da cidade. São pessoas que não tem espaço numa galeria ou em qualquer
outro lugar da cidade e estamos oferecendo esta oportunidade a eles”. Beto Gandim e Geraldo Nicola “La-

DOM ZECA

lau” são os artistas presentes que fazem as pinturas
ao vivo. A exposição começou dia 13 de janeiro e vai
até o dia 10 de fevereiro.
Beto Gandim segue a parendolia. “Ela é estudada desde a antiguidade pela ciência, religião e arte. Essas
formas que parem ser são
átomos comprando uma outra realidade. Tudo é só uma
ilusão”. Geraldo Nicola “Lalau” diz que a característica
das suas obras não é definida. “Gosto um pouco de
cada coisa. Pássaros, paisagens, pessoas”, comenta.

Agradecimento

A notícia é...

Gostaríamos de agradecer a todos que colaboraram e que
torceram pela Vitrine, para que pudéssemos estar realizando
um grande sonho, que não é só nosso e sim de todos aqueles
a quem nós representamos, levando o nome não só da Vitrine
da Dança, mas de nossa cidade de São Lourenço.
Faremos o nosso melhor.
Obrigada e Torçam por nós!
Deise Dutra Marques e alunas da Vitrine da Dança

maestromartins@yahoo.com.br

Aniversário

Canil
Balonismo

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

EXPEDIENTE

Dr. Bruno Real Ribeiro, comemorou no último dia 14, mais
um aniversário.
Desejamos felicidades, paz e muitos sucessos. Que Deus lhe
conceda vida longa e feliz. Parabéns!!!

Minas Balonismo, fez seu voo inaugural no último dia 14,
deixando os moradores da cidade curiosos, pela beleza e cores
do Balão.
O Balão Vitral, como foi batizado, tem capacidade para oito
pessoas, e passa a integrar os voos panorâmicos pela cidade
de São Lourenço.
Parabéns ao jovem empresário Luiz Cláudio Maciel, e todos
os envolvidos no evento. Sucessos!!!

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.

Infelizmente o canil municipal não pode oferecer aos cães
uma ração de qualidade. Por isso, a coordenadora Aucioni Souza faz questão de que duas vezes por semana, eles se alimentem com comida.
São 300 cães e 50 gatos, aproximadamente. Amanhã é o dia!
Todos vão comer! Que tal se você colaborar? O Patrulha já vem
fazendo isso.
Se você quiser ajudar, precisam de:
ARROZ (R$ 1,50k) Paiol
FRANGO MOÍDO (R$ 4,50k) Frango de Ouro
Fubá (Paiol)
Macarrão (qualquer marca ou formato)
É só mandar entregar.

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom Viçoso,
Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto, Itamonte,
Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br / jornalismo@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.233 DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE PESSOAL
COMPETENTE PARA MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E DEMAIS
OPERAÇÕES FINANCEIRAS JUNTO AO BANCO BRASIL
DECRETO Nº 6.233

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.227 NOMEIA DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 6.227
Nomeia Diretora de Administração e contém outras providências.
O Prefeito 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:

Dispõe sobre a designação de pessoal competente para movimentação das
contas bancárias e demais operações ﬁnanceiras junto ao Banco Brasil e contém outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos II, IX e XII, todos do art. 90, da Lei Orgânica Municipal
(LOM); considerando que a Prefeitura Municipal de São Lourenço movimenta
várias contas-correntes junto ao Banco Brasil, visando, inclusive, o recebimento de recursos com base em convênios ﬁrmados e adesão de programas do
Governo Estadual e Federal; considerando a necessidade de designação de
pessoal competente para a movimentação das contas bancárias; considerando
que cabe a Prefeita Municipal a organização da Administração Municipal, incluindo a demanda do Setor Contábil;
DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada, a partir desta data, a Srª. CARLA BACHA DE LORENZO, 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. 1º Terão poderes para movimentação das contas-correntes pertencentes ao Município de São Lourenço, junto ao Banco Brasil, a Prefeita Municipal,
o titular do cargo de Diretor de Administração, o titular do cargo de Tesoureiro
e o Sr. José Rubens Sacramento, Técnico Contábil.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/01/2017.

Art. 2º Terão poderes para movimentação das contas-correntes pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº. 11.367.641/000103, junto ao Banco Brasil, o titular do cargo de Secretário Municipal de Saúde,
a Prefeita Municipal, com o titular do cargo de Tesoureiro e o Sr. José Rubens
Sacramento, Técnico Contábil.

Prefeitura Municipal de São Lourenço 02 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.225 DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DOS CARGOS EM
COMISSÃO E AD NUTUNS NO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
DECRETO Nº 6.225
Dispõe sobre exoneração dos cargos em Comissão e Ad Nutuns no Poder
Executivo Municipal.
A Prefeita Municipal de São Lourenço, no uso de suas atribuições que lhe
confere o art.90, da Lei Orgânica Municipal; considerando, que o Chefe do Poder Executivo, da administração anterior, não exonerou os Cargos em Comissão
e Ad Nutuns ocupados pelos servidores do quadro permanente da Prefeitura;
considerando, que os mesmos não colocaram seus cargos a disposição;
DECRETA:

Art. 3º Terão poderes para movimentação das contas-correntes pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social, junto ao Banco Brasil, a Prefeita
Municipal, o titular do cargo de Diretor de Administração, o titular do cargo de
Tesoureiro e o Sr. José Rubens Sacramento, Técnico Contábil.
Art. 4º Terão poderes para solicitar saldos, extratos e comprovantes, efetuar pagamentos e transferências por meio eletrônico, os servidores:
I - José Rubens Sacramento movimentará as contas vinculadas ao Município
de São Lourenço e do Fundo Municipal de Assistência Social, em conjunto com
a Prefeita Municipal ou o titular do cargo de Diretor de Administração, ou o titular do cargo de Tesoureiro;
II – Eliana Rodrigues movimentará as contas vinculadas ao Fundo Municipal
de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº. 11.367.641/0001-03, em conjunto com o
titular do cargo de Secretário Municipal de Saúde, ou com a Prefeita Municipal.
Art. 5º Os titulares dos cargos citados nos artigos 1º, 2º e 3º deste Decreto,
além do já disposto no caput dos referidos artigos, terão poderes para:
I – emitir cheques;
II – abrir contas de depósito;

Art.1º Ficam exonerados todos os cargos em Comissão e Ad Nutuns, da Administração Direta, Indireta e Autárquica do Poder Executivo Municipal.

Continua folha 02

Art.2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01 de janeiro de 2017.

DECRETO Nº 6.233
Folha 02

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 02 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.226 NOMEIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
GOVERNO
DECRETO Nº 6.226
Nomeia Secretária Municipal de Governo e contém outras providências.
O Prefeito 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. JOSÉLIA DE LORENZO, para responder pelas atribuições do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum,
de “Secretária Municipal de Governo”,Código “SMG”, 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.228 NOMEIA TESOUREIRA
DECRETO Nº 6.228
Nomeia Tesoureira e contém outras providências.
O Prefeito 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. ELIANA RODRIGUES, para
responder pelas atribuições do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum,
de “Tesoureira”, Código “T”, 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

III – autorizar cobrança;
IV – receber, passar recibo e dar quitação;
V – requisitar talonários de cheques;
VI– retirar cheques devolvidos;
VII – endossar cheques;
VIII – sustar/contra-ordenar cheques;
IX – cancelar cheques;
X – baixar cheques;
XI – efetuar resgates/aplicações ﬁnanceiras;
XII – cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
XIII – consultar contas/aplicações;
XIV – liberar arquivos de pagamentos no Ger. Financeiro/AASP;
XV – solicitar saldos/extratos, exceto investimentos e op. crédito;
XVI – solicitar saldos/extratos de investimentos;
XVII – emitir comprovantes;
XVIII – encerrar contas de depósito;
XIX – consultar obrigações do débito direto autorizado – DDA;
XX – efetuar transferências por meio eletrônico;
XXI – efetuar pagamentos por meio eletrônico.
Art. 6º Fica estabelecido que os poderes delegados aos ocupantes dos cargos citados nos artigos 1º, 2º, 3º e 5º deverão ser exercidos sempre conjuntamente, sendo de caráter obrigatório constar à assinatura de no mínimo 02 (dois)
titulares, em todo documento emitido para o seu cumprimento.
Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço 02 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.225 - ERRATA
Onde se lê:
Art.1º Ficam exonerados todos os cargos em Comissão e Ad Nutuns, da Administração Direta, Indireta e Autárquica do Poder Executivo Municipal.
Leia-se:
Art.1º Ficam exonerados todos os cargos em Comissão e Ad Nutuns, da Administração Direta, Indireta e Autárquica do Poder Executivo Municipal, exceto
os cargos em Comissão Eletivos, da Secretaria Municipal de Educação.
DECRETO Nº 6.225
Dispõe sobre exoneração dos cargos em Comissão e Ad Nutuns no Poder
Executivo Municipal.
A Prefeita Municipal de São Lourenço, no uso de suas atribuições que lhe
confere o art.90, da Lei Orgânica Municipal; considerando, que o Chefe do Poder Executivo, da administração anterior, não exonerou os Cargos em Comissão
e Ad Nutuns ocupados pelos servidores do quadro permanente da Prefeitura;
considerando, que os mesmos não colocaram seus cargos a disposição;
DECRETA:
Art.1º Ficam exonerados todos os cargos em Comissão e Ad Nutuns, da Administração Direta, Indireta e Autárquica do Poder Executivo Municipal, exceto
os cargos em Comissão Eletivos, da Secretaria Municipal de Educação.
Art.2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01 de janeiro de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.235 NOMEIA ADVOGADA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO Nº 6.235
Nomeia Advogada Geral do Município e contém outras providências.
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 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 Drª. AMANDA MATTOS CARVALHO ALMEIDA, para
responder pelas atribuições do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum,
de “Advogada Geral do Município”,Código “AGM”, previsto no Anexo II 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.232 DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE PESSOAL
COMPETENTE PARA MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E DEMAIS OPERAÇÕES FINANCEIRAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DECRETO Nº 6.232
Dispõe sobre a designação de pessoal competente para movimentação das contas
bancárias e demais operações ﬁnanceiras junto a Caixa Econômica Federal e contém outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais, constantes
dos incisos II, IX e XII, todos do art. 90, da Lei Orgânica Municipal (LOM); considerando
que a Prefeitura Municipal de São Lourenço movimenta várias contas-correntes junto a
Caixa Econômica Federal, visando, inclusive, o recebimento de recursos com base em
convênios ﬁrmados e adesão de programas do Governo Estadual e Federal; considerando a necessidade de designação de pessoal competente para a movimentação das contas
bancárias;considerando que cabe a Prefeita Municipal a organização da Administração
Municipal, incluindo a demanda do Setor Contábil;
DECRETA:
Art. 1º Terão poderes para movimentação das contas-correntes pertencentes ao Município de São Lourenço, junto a Caixa Econômica Federal, a Prefeita Municipal, o titular
do cargo de Diretor de Administração, o titular do cargo de Tesoureiro e o Sr. José Rubens
Sacramento, Técnico Contábil.
Art. 2º Terão poderes para movimentação das contas-correntes pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº. 11.367.641/0001-03, junto a Caixa Econômica Federal, o titular do cargo de Secretário Municipal de Saúde, a Prefeita Municipal,
com o titular do cargo de Tesoureiro e o Sr. José Rubens Sacramento, Técnico Contábil.
Art. 3º Terão poderes para movimentação das contas-correntes pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social, junto a Caixa Econômica Federal, a Prefeita Municipal,
o titular do cargo de Diretor de Administração, o titular do cargo de Tesoureiro e o Sr. José Rubens Sacramento, Técnico Contábil.
Art. 4º Terão poderes para solicitar saldos, extratos e comprovantes, efetuar pagamentos e transferências por meio eletrônico, os servidores:
I - José Rubens Sacramento movimentará as contas vinculadas ao Município de São
Lourenço e do Fundo Municipal de Assistência Social, em conjunto com a Prefeita Municipal ou o titular do cargo de Diretor de Administração, ou o titular do cargo de Tesoureiro;
II – Eliana Rodrigues movimentará as contas vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº. 11.367.641/0001-03, em conjunto com o titular do cargo
de Secretário Municipal de Saúde, ou com a Prefeita Municipal.
Art. 5º Os titulares dos cargos citados nos artigos 1º, 2º e 3º deste Decreto, além do
já disposto no caput dos referidos artigos, terão poderes para:
I – emitir cheques;
II – abrir contas de depósito;
Continua folha 02
DECRETO Nº 6.232
Folha 02
III – autorizar cobrança;
IV – receber, passar recibo e dar quitação;
V – requisitar talonários de cheques;
VI– retirar cheques devolvidos;
VII – endossar cheques;
VIII – sustar/contra-ordenar cheques;
IX – cancelar cheques;
X – baixar cheques;
XI – efetuar resgates/aplicações ﬁnanceiras;
XII – cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
XIII – consultar contas/aplicações;
XIV – liberar arquivos de pagamentos no Ger. Financeiro/AASP;
XV – solicitar saldos/extratos, exceto investimentos e op. crédito;
XVI – solicitar saldos/extratos de investimentos;
XVII – emitir comprovantes;
XVIII – encerrar contas de depósito;
XIX – consultar obrigações do débito direto autorizado – DDA;
XX – efetuar transferências por meio eletrônico;
XXI – efetuar pagamentos por meio eletrônico.
Art. 6º Fica estabelecido que os poderes delegados aos ocupantes dos cargos citados
nos artigos 1º, 2º, 3º e 5º deverão ser exercidos sempre conjuntamente, sendo de caráter
obrigatório constar à assinatura de no mínimo 02 (dois) titulares, em todo documento
emitido para o seu cumprimento.
Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço 02 de janeiro de 2017.

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 02 de janeiro de 2017.

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
Art. 2º Terão poderes para movimentação das contas-correntes pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº. 11.367.641/000103, junto ao Banco Bradesco, o titular do cargo de Secretário Municipal de Saúde, a Prefeita Municipal, com o titular do cargo de Tesoureiro e o Sr. José Rubens Sacramento, Técnico Contábil.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.230 DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE PESSOAL
COMPETENTE PARA MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E DEMAIS
OPERAÇÕES FINANCEIRAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
DECRETO Nº 6.230
Dispõe sobre a designação de pessoal competente para movimentação das
contas bancárias e demais operações ﬁnanceiras junto ao Banco Bradesco e
contém outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos II, IX e XII, todos do art. 90, da Lei Orgânica Municipal
(LOM); considerando que a Prefeitura Municipal de São Lourenço movimenta
várias contas-correntes junto ao Banco Bradesco, visando, inclusive, o recebimento de recursos com base em convênios ﬁrmados e adesão de programas
do Governo Estadual e Federal; considerando a necessidade de designação de
pessoal competente para a movimentação das contas bancárias; considerando
que cabe a Prefeita Municipal a organização da Administração Municipal, incluindo a demanda do Setor Contábil;
DECRETA:
Art. 1º Terão poderes para movimentação das contas-correntes pertencentes ao Município de São Lourenço, junto ao Banco Bradesco, a Prefeita Municipal, o titular do cargo de Diretor de Administração, o titular do cargo de Tesoureiro e o Sr. José Rubens Sacramento, Técnico Contábil.
Art. 2º Terão poderes para movimentação das contas-correntes pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº. 11.367.641/000103, junto ao Banco Bradesco, o titular do cargo de Secretário Municipal de Saúde, a Prefeita Municipal, com o titular do cargo de Tesoureiro e o Sr. José Rubens Sacramento, Técnico Contábil.
Art. 3º Terão poderes para movimentação das contas-correntes pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social, junto ao Banco Bradesco, a Prefeita Municipal, o titular do cargo de Diretor de Administração, o titular do cargo de Tesoureiro e o Sr. José Rubens Sacramento, Técnico Contábil.
Art. 4º Terão poderes para solicitar saldos, extratos e comprovantes, efetuar pagamentos e transferências por meio eletrônico, os servidores:
I - José Rubens Sacramento movimentará as contas vinculadas ao Município
de São Lourenço e do Fundo Municipal de Assistência Social, em conjunto com
a Prefeita Municipal ou o titular do cargo de Diretor de Administração, ou o titular do cargo de Tesoureiro;
II – Eliana Rodrigues movimentará as contas vinculadas ao Fundo Municipal
de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº. 11.367.641/0001-03, em conjunto com o
titular do cargo de Secretário Municipal de Saúde, ou com a Prefeita Municipal.
Art. 5º Os titulares dos cargos citados nos artigos 1º, 2º e 3º deste Decreto,
além do já disposto no caput dos referidos artigos, terão poderes para:
I – emitir cheques;
II – abrir contas de depósito;

Art. 3º Terão poderes para movimentação das contas-correntes pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social, junto ao Banco Bradesco, a Prefeita Municipal, o titular do cargo de Diretor de Administração, o titular do cargo de Tesoureiro e o Sr. José Rubens Sacramento, Técnico Contábil.
Art. 4º Terão poderes para solicitar saldos, extratos e comprovantes, efetuar pagamentos e transferências por meio eletrônico, os servidores:
I - José Rubens Sacramento movimentará as contas vinculadas ao Município
de São Lourenço e do Fundo Municipal de Assistência Social, em conjunto com
a Prefeita Municipal ou o titular do cargo de Diretor de Administração, ou o titular do cargo de Tesoureiro;
II – Eliana Rodrigues movimentará as contas vinculadas ao Fundo Municipal
de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº. 11.367.641/0001-03, em conjunto com o
titular do cargo de Secretário Municipal de Saúde, ou com a Prefeita Municipal.
Art. 5º Os titulares dos cargos citados nos artigos 1º, 2º e 3º deste Decreto,
além do já disposto no caput dos referidos artigos, terão poderes para:
I – emitir cheques;
II – abrir contas de depósito;
Continua folha 02
DECRETO Nº 6.230
Folha 02
III – autorizar cobrança;
IV – receber, passar recibo e dar quitação;
V – requisitar talonários de cheques;
VI– retirar cheques devolvidos;
VII – endossar cheques;
VIII – sustar/contra-ordenar cheques;
IX – cancelar cheques;
X – baixar cheques;
XI – efetuar resgates/aplicações ﬁnanceiras;
XII – cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
XIII – consultar contas/aplicações;
XIV – liberar arquivos de pagamentos no Ger. Financeiro/AASP;
XV – solicitar saldos/extratos, exceto investimentos e op. crédito;
XVI – solicitar saldos/extratos de investimentos;
XVII – emitir comprovantes;
XVIII – encerrar contas de depósito;
XIX – consultar obrigações do débito direto autorizado – DDA;
XX – efetuar transferências por meio eletrônico;
XXI – efetuar pagamentos por meio eletrônico.
Art. 6º Fica estabelecido que os poderes delegados aos ocupantes dos cargos citados nos artigos 1º, 2º, 3º e 5º deverão ser exercidos sempre conjuntamente, sendo de caráter obrigatório constar à assinatura de no mínimo 02 (dois)
titulares, em todo documento emitido para o seu cumprimento.
Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço 02 de janeiro de 2017.

Continua folha 02

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 6.230
Folha 02

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

III – autorizar cobrança;
IV – receber, passar recibo e dar quitação;
V – requisitar talonários de cheques;
VI– retirar cheques devolvidos;
VII – endossar cheques;
VIII – sustar/contra-ordenar cheques;
IX – cancelar cheques;
X – baixar cheques;
XI – efetuar resgates/aplicações ﬁnanceiras;
XII – cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
XIII – consultar contas/aplicações;
XIV – liberar arquivos de pagamentos no Ger. Financeiro/AASP;
XV – solicitar saldos/extratos, exceto investimentos e op. crédito;
XVI – solicitar saldos/extratos de investimentos;
XVII – emitir comprovantes;
XVIII – encerrar contas de depósito;
XIX – consultar obrigações do débito direto autorizado – DDA;
XX – efetuar transferências por meio eletrônico;
XXI – efetuar pagamentos por meio eletrônico.
Art. 6º Fica estabelecido que os poderes delegados aos ocupantes dos cargos citados nos artigos 1º, 2º, 3º e 5º deverão ser exercidos sempre conjuntamente, sendo de caráter obrigatório constar à assinatura de no mínimo 02 (dois)
titulares, em todo documento emitido para o seu cumprimento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.239 DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE TITULARES DE
CARGOS EM COMISSÃO E AD NUTUNS, CONSTANTES DO ANEXO II, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº. 002/11.
DECRETO Nº 6.239
Dispõe sobre a nomeação de titulares de cargos em Comissão e Ad Nutuns,
constantes do Anexo II, 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 II, da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, como segue:

Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Dispõe sobre a designação de pessoal competente para movimentação das
contas bancárias e demais operações ﬁnanceiras junto ao Banco Bradesco e
contém outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos II, IX e XII, todos do art. 90, da Lei Orgânica Municipal
(LOM); considerando que a Prefeitura Municipal de São Lourenço movimenta
várias contas-correntes junto ao Banco Bradesco, visando, inclusive, o recebimento de recursos com base em convênios ﬁrmados e adesão de programas
do Governo Estadual e Federal; considerando a necessidade de designação de
pessoal competente para a movimentação das contas bancárias; considerando
que cabe a Prefeita Municipal a organização da Administração Municipal, incluindo a demanda do Setor Contábil;
DECRETA:
Art. 1º Terão poderes para movimentação das contas-correntes pertencentes ao Município de São Lourenço, junto ao Banco Bradesco, a Prefeita Municipal, o titular do cargo de Diretor de Administração, o titular do cargo de Tesoureiro e o Sr. José Rubens Sacramento, Técnico Contábil.

Prefeitura Municipal de São Lourenço 02 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.238 NOMEIA ASSESSOR JURÍDICO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.
DECRETO Nº 6.238
Nomeia Assessor Jurídico do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.
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. 005/14, de 21/07/2014 e suas respectivas alterações;
DECRETA:
Art.1º Fica nomeado o Sr. ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA FILHO,para responder
pelas atribuições do cargo de conﬁança, comissionado,ad nutum, de “Assessor
Jurídico do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE”, previsto no Anexo I,
da Lei Complementar nº. 005/14, de 21/07/2014.
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.237 NOMEIA DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.
DECRETO Nº 6.237
Nomeia Diretor de Relações Institucionais do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto - SAAE.
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. 005/14, de 21/07/2014 e suas respectivas alterações;
DECRETA:
Art.1º Fica nomeado o Sr. ANDRÉ RICARDO BARROSO, para responder pelas atribuições do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum, de “Diretor de
Relações Institucionais do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE”, previsto no Anexo I, da Lei Complementar nº. 005/14, de 21/07/2014.
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

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.229 DISPÕE SOBRE EXPEDIENTE INTERNO NO ÂMBITO
MUNICIPAL
Dispõe sobre expediente interno no âmbito municipal
e contém outras providências.

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 6.230

Art.2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos em 01/01/2017.

DECRETO Nº 6.229

Prefeitura Municipal de São Lourenço 02 de janeiro de 2017.

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.230 DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE PESSOAL
COMPETENTE PARA MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E DEMAIS
OPERAÇÕES FINANCEIRAS JUNTO AO BANCO BRADESCO

Jurídico do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE”, previsto no Anexo I,
da Lei Complementar nº. 005/14, de 21/07/2014.

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.238 NOMEIA ASSESSOR JURÍDICO DO SERVIÇO AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.
DECRETO Nº 6.238
Nomeia Assessor Jurídico do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.
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. 005/14, de 21/07/2014 e suas respectivas alterações;
DECRETA:
Art.1º Fica nomeado o Sr. ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA FILHO,para responder
pelas atribuições do cargo de conﬁança, comissionado,ad nutum, de “Assessor

A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais, constantes dos incisos IX, XII e XVII
do art. 90, da Lei Orgânica Municipal - LOM; considerando
a necessidade da nova administração de verificar a real
situação física, econômica e funcional nos prédios da Administração Direta e Indireta do município; considerando
a necessidade de organização, realocação de servidores,
elaboração de atos e demais ajustes no âmbito municipal
para o fiel andamento dos trabalhos da nova administração;
DECRETA:
Art. 1º Fica determinado que nos dias 02 e 03 de janeiro de 2017, não haverá expediente administrativo, ao público, nos prédios da Administração Direta e Indireta do
município.
Art. 2º Fica ressalvada a manutenção dos serviços imprescindíveis a coletividade.
Art.3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
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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Prefeitura Municipal de São Lourenço
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.240 DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE
TITULARES DE CARGOS EM COMISSÃO E AD NUTUNS,
CONSTANTES DO ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº.
002/11

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.236 NOMEIA DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.
DECRETO Nº 6.236
Nomeia Diretor Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.
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. 005/14, de 21/07/2014 e suas respectivas alterações;
DECRETA:
Art.1º Fica nomeado o Sr. HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA, para responder pelas atribuições do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum, de
“Diretor Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE”, previsto
no Anexo I, da Lei Complementar nº. 005/14, de 21/07/2014, cumulativamente com as atribuições do cargo de “Secretário Municipal de Saúde”.
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, retroagindo seus efeitos em 01/01/2017.

DECRETO Nº 6.240
Dispõe sobre a nomeação de titulares de cargos em Comissão e Ad Nutuns, constantes do Anexo III da Lei Complementar
nº. 002/11 e contém outras providências.
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 dos 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:

Continua folha 03
DECRETO Nº 6.240
Folha 03
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.293 NOMEIA A PREGOEIRA E A EQUIPE DE APOIO.
PORTARIA Nº 2.293
Nomeia a Pregoeira e a Equipe de Apoio.

Prefeitura Municipal de São Lourenço 02 de janeiro de 2017.

A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes do Art.90, incisos IX, XII e XVII, da Lei Orgânica Municipal - LOM;
considerando o disposto na Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, c.c. o disposto no
Inciso III, do §3º, do Artigo 109, da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011;

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

RESOLVE:
Art.1º Fica designada a Srª. KEILA CRISTINA PALMA, ocupante do cargo comissionado, Ad Nutun de “Assessora de Contratos”, para exercer a função de
Pregoeira Oﬁcial da Administração Municipal de São Lourenço/MG.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.234 DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE
TITULARES DE CARGOS EM COMISSÃO E AD NUTUNS,
CONSTANTES DO ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 002/11 E CONTÉM
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Parágrafo Único. Fica designada como Pregoeira Substituta, em caso de ausência da Pregoeira Oﬁcial, a Srª. ANA PAULA MARQUES FERRAZ.

DECRETO Nº 6.234

Art.2º. Fica designada a equipe de apoio composta dos seguintes servidores: Sr. EDSON MARINHO, a Srª. LUCILENE DE OLIVEIRA REGES e a Srª. CASSIA
CARNEIRO MANGIA.

Dispõe sobre a nomeação de titulares de cargos em Comissão e Ad Nutuns,
constantes do Anexo III da Lei Complementar nº. 002/11 e contém outras providências.

Art.3º. Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente a Portaria
n°. 2.270 de 01/08/2016, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/01/2017.

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 dos titulares dos cargos públicos em consonância com o disposto na
Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas alterações;

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 02 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

DECRETA:

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
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.

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:

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.
Continua folha 02

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

DECRETO Nº 6.240
Folha 02

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:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.241 DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DO ATO DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL.
DECRETO Nº 6.241
Dispõe sobre revogação do Ato do Poder Executivo Municipal.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XIII do art. 90, da Lei Orgânica Municipal LOM; considerando que ao Chefe do Executivo compete expedir os demais atos
sobre a situação funcional dos servidores públicos municipal; considerando a
necessidade de servidores para executarem serviços em diversas secretarias e
departamentos no âmbito municipal; considerando que a atual administração
tem a prioridade de diminuir os gastos públicos, evitando, assim, a contratação
de mão-de-obra terceirizada para suprir carência de pessoal; considerando o
envio de ofício nº 059/2016, datado de 13/12/2016, da equipe de transição,
solicitando o não remanejamento de servidores para quaisquer órgãos públicos estadual ou federal, conforme cópia, que faz parte integrante deste Decreto;
DECRETA:
Art.1º Fica revogado, em seu inteirao teor, o Decreto nº 6.186, de 09/12/2016,
que “Dispõe sobre a cessão de servidor público municipal pertencente ao quadro funcional da Prefeitura Municipal de São Lourenço/MG, nos termos do Artigo 101 da Lei Complementar nº. 002/2011, de 01/08/2011, para atendimento ao Convênio nº. 067/2013 celebrado com o Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.”
Art.2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço 02 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.243 NOMEIA ASSISTENTE DE NECRÓPSIA E CONTROLE DE ÓBITOS
DECRETO Nº 6.243
Nomeia Assistente de Necrópsia e Controle de Óbitos
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 Fica nomeado Sr. ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA, para responder pelas
atribuições do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum, de “Assistente de Necrópsia e Controle de Óbito”, Código “ANCO”, 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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Vitrine da Dança participa de concurso em Livorno, na Itália
Bailarinos da Vitrine da Dança Deise Dutra participaram de
um concurso de dança na Itália,
em Livorno. “A gente participou
de um festival de dança onde
teve a indicação. Raramente há
troféus e medalhas hoje em dia.
A premiação é a participação

em grandes festivais. Levamos
três coreograﬁas. Ensanhamos
e não tivemos férias. Levamos
um tema relacionado ao Brasil.
Esse evento foi a primeira vez
que participamos. Já fomos na
Argentina em 2015. É um momento único. Fica no coração e

na vida da gente. O aprendizado é o encontro com culturas
de outros países. Tudo isso trazemos de volta na bagagem. Representamos São Lourenço com
muito orgulho”, aﬁrma a diretora da Vitrine da Dança, Deise
Dutra.

Subsecretário espera que números da febre
amarela comecem a diminuir em MG
O subsecretário de Vigilância
e Proteção à Saúde de Minas
Gerais, Rodrigo Said, disse que
a Secretaria de Estado de Saúde
de Minas Gerais (SES-MG) espera que os números de novos

Alunos do curso de Ciências Contábeis
apresentam resultados dos projetos de
pesquisas na área contábil
No decorrer desta semana alunos do 8º período de Ciências Contábeis da Faculdade de
São Lourenço, apresentaram os Projetos de Iniciação Cientíﬁca em sua área de formação.
Os constantes avanços ocorridos na sociedade têm provocado alterações substanciais no
ensino da contabilidade, desta forma, torna-se necessário o estímulo à pesquisa cientíﬁca
para o progresso da Contabilidade e para as mudanças que deverão ocorrer no processo de
ensino-aprendizagem para que os alunos possam exercer a autonomia do ato de aprender.
Abordando variados temas como: Previdência Social: sua relevância como fator socioeconômico e a real interação com a contabilidade, Inﬂuência dos Tributos sobre a renda dos
brasileiros, A importância da Contabilidade de Custos para as empresas e MEI: Micro Empreendedor Individual os alunos apresentaram os resultados de suas pesquisas à uma banca de Professores
O interesse pela pesquisa cientíﬁca em Contabilidade está ocorrendo numa velocidade
crescente e com isso proporcionando uma necessidade de mudança no Ensino da Contabilidade. Há por parte dos alunos o entendimento sobre a necessidade de atualização, o que
levou uma equipe a pesquisar “O Ensino da Contabilidade na Perspectiva do Mercado Contábil”, trazendo à tona a reﬂexão sobre as metodologias adotadas pelos professores de contabilidade apontando algumas modiﬁcações essenciais para que o espírito cientíﬁco possa
fazer parte inseparável das Instituições de Ensino Superior.
Para o aluno Thales Pacheco “participar no desenvolvimento da pesquisa gerou, não somente o senso crítico, mas também a possibilidade do crescimento pessoal e proﬁssional.”
Professor Nei Domiciano da Silva – Coordenador do Curso de Ciências Contábeis

casos e mortes de febre amarela comecem a reduzir.
“Agente espera a partir do
ﬁnal dessa semana ou início da
próxima semana um resultado
melhor, e a redução do número

de casos”, aﬁrmou. Said destacou ainda que o aumento de
casos nos últimos dois boletins
já começou a diminuir em relação aos balanços da semana
passada.
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