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Hospital inaugurou Posto de
Coleta de Leite Humano

Em mais um importante passo para significativas melhorias no atendimento à área materno-infantil, no dia 12 de abril o Hospital São Lourenço inaugurou o Posto de Coleta de Leite Humano. Estiveram presentes à cerimônia de inauguração dirigentes do Hospital (Gilson Belém - presidente/Conselho Curador; Márcio Santiago - presidente/Conselho Diretor; dr. José Eduardo
de Carvalho - provedor; dra. Fátima Maltoni - coordenadora da UTI Neonatal e do Posto de Coleta), demais conselheiros, funcionários e médicos; Leonardo Sanches (vice-prefeito); Agilsander
Rodrigues/Gil (presidente da Câmara Municipal) e sargento Ramiro (representante do 3º Pelotão PM do Corpo de Bombeiros), além de outras autoridades e membros da comunidade.
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EDITORIAL Os limites da negociação
jornalismo@portalalternativa.com.br

Depois de ceder até em alguns pontos da reforma da Previdência que considerava intocáveis, o presidente Michel Temer anunciou que as negociações estão encerradas e que,
agora, a base governista no
Congresso tem de se empenhar
ao máximo para aprovar a emenda constitucional. Ao traçar essa linha, Temer esclarece que
o projeto não pode mais ser
modificado, sob pena de torná-lo inócuo para a pretendida
reversão do colapso do sistema previdenciário e, por extensão, das contas públicas.
Daqui em diante, e essa é a
mensagem presidencial, cabe
aos parlamentares apoiar ou
rejeitar a reforma tal como ela
está, e cada um deve arcar com
as consequências de sua decisão, considerando que a rejeição às mudanças na Previdência resultará na drenagem de
recursos de áreas cruciais para
o desenvolvimento do País, como saúde e educação, para
honrar o pagamento de aposentadorias.
“Não vamos mais ceder na
reforma da Previdência”, disse
o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). “Vamos
com esse texto para ganhar ou
perder. Temos responsabilidade com o Brasil e as futuras
gerações. Quebraram o Brasil.”
O líder do governo na Câmara,
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), também afirmou que “não há espaço para concessão”. Ribeiro
deu a declaração depois de ter
participado de uma reunião de

três horas, no domingo passado, entre ministros e líderes da
base aliada com Temer. Nesse
encontro, foram traçadas as estratégias para arregimentar os
votos necessários à aprovação.
Não será uma tarefa fácil, especialmente porque nem mesmo o partido do presidente, o
PMDB, aceitou “fechar questão”, isto é, determinar que todos os seus parlamentares votem a favor da reforma. Diante
disso, é natural que os demais
partidos governistas também
relutem em garantir ao presidente amplo apoio ao projeto.
Como Temer aposta a sobrevivência de seu governo na aprovação das reformas, em especial a da Previdência, a base
governista, grande parte da qual
reconhecidamente fisiológica,
farejou aí a oportunidade de
arrancar do presidente mais e
novas concessões, e mesmo
assim nada disso é garantia de
aprovação. O receio de traições
é tão grande que a ordem de
Temer é que, a partir de agora,
ministros só recebam parlamentares – e ouçam seus pleitos
– depois que estes votarem a
favor do governo nas matérias
de interesse do Palácio do Planalto.
Nominalmente, o governo
tem uma base com mais de 400
deputados na Câmara, número
muito acima dos 308 necessários para aprovar a reforma da
Previdência. Essa base foi construída por meio do tradicional
toma lá dá cá, em que a Esplanada dos Ministérios se encheu

MONS. JONAS ABIB

Reflexão
Sejamos testemunhas do Senhor

O próprio Senhor nos quer
como suas testemunhas
O homem construiu o seu
mundo, o mundo da sua razão,
da sua inteligência; tornou-se
o senhor, ao desejar ser O Senhor, e, assim, Deus não teve
vez. O plano de Deus a nosso
respeito, nós que somos filhos
criados por amor, para uma
eternidade de amor, não teve
mais espaço no mundo que o
homem construiu. A Lei do Senhor não é um peso para nós,
ela é libertação.
Ela é mais do que as leis que
regem os astros, os planetas,
o corpo humano, a química, a

física, a eletricidade e que existem para mover, para fazer funcionar as coisas todas. A Lei do
Senhor é para o nosso bem, a
nossa construção, para realizar
o projeto do Pai sobre nós. Nós
somos um grão de areia no meio
de uma enorme praia, nós somos uma gota d’água no oceano…
Contudo, embora sejamos
um grão de areia, uma gota
d’água, um pequeno “resto”,
como os que voltaram do exílio da Babilônia, o Senhor quer
que este pequeno resto, por
Ele mesmo reunido e ungido,
seja sua testemunha.

Temer terá de usar todo o seu conhecimento do Congresso
para garantir que a reforma do INSS não morra na praia,
afogada por interesses

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

A DECISÃO DE AMAR

de ministros “políticos”, isto é,
de apadrinhados de partidos
governistas, na presunção de
que estes votariam em peso a
favor do governo. Mas o momento crítico da economia, a
impopularidade de Temer e o
avanço do discurso da oposição, segundo o qual as reformas acabarão com direitos sagrados dos brasileiros, tornam
esse apoio incerto.
Um exemplo é o PSB, que
havia sido contemplado com o
Ministério de Minas e Energia,
mas decidiu “fechar questão”
contra as reformas trabalhista
e previdenciária. Não é o único
partido aliado a reconsiderar
seu voto. Levantamento do Basômetro, ferramenta do Estado
que mede a fidelidade ao governo no Legislativo, mostra
que o apoio a Temer caiu de
91% em julho de 2016 para 79%
agora. Ainda é uma taxa alta,

mas está claro que a margem
de segurança que o governo tinha no ano passado, quando
aprovou o teto dos gastos públicos, estreitou-se perigosamente.
O jogo político, portanto,
mostra-se ainda mais desafiador do que já seria, naturalmente, em se tratando de uma reforma polêmica como a da Previdência. Até aqui, Temer se
saiu razoavelmente bem no diálogo com os parlamentares,
mas agora, sob a atmosfera trevosa da Lava Jato e diante de
um eleitor cada vez mais abespinhado com os políticos, o presidente terá de usar todo o seu
conhecimento do Congresso
para garantir que a reforma da
Previdência não morra na praia,
afogada por interesses alheios
aos do País, e que seja efetiva
– e não desfigurada pelo populismo. (O Estado de S. Paulo)

VERA GANNAM

Maria Nossa Mãe

MARIA, feliz porque acreditou
“Ditosa aquela que acreditou que teriam cumprimento
as coisas que lhe foram ditas
da parte do Senhor” (Lc 1,45).
O louvor de Isabel a Maria, continua a ressoar em toda a Igreja. Grande foi a fé com que a
Virgem acreditou, sem hesitar
na mensagem do Anjo que lhe
anunciava coisas admiráveis e
inauditas. Maria, mulher de fé,
acreditou que “para Deus nada
é impossível” (Lc 1,37), e disse
sim à sua vontade, desde a
Anunciação até o Calvário.
Jamais hesitou jamais vacilou, permaneceu de pé, diante
da cruz, forte na fé, diante de
toda a dor, sofrimento e agonia de seu Filho Amado! Com
a espada de dor a transpassar-lhe a alma, as lágrimas a rolarem pelas faces, repetia seu sim
de mulher forte e corajosa, à
vontade do Pai!
Guardara no coração as palavras da prima: “Bem aventurada és tu que creste, pois se
hão de cumprir as coisas que
da parte do Senhor te foram
ditas” (Lc 1,45). E Maria acreditava nas promessas de Deus,
esperava que elas se cumprissem...

Ali, no Calvário não terminava tudo! A glória de Deus haveria de se manifestar! E, porque acreditou, teve a felicidade de ver Seu Filho ressuscitado, triunfante e vitorioso sobre
a morte e o pecado! A exemplo
de Maria, precisamos crer no
poder de Deus, que pode se
manifestar nas situações de
nossa existência! Acreditar na
luz quando as trevas nos rodeiam, no sol que voltará a brilhar após a tempestade, na alegria que voltará libertando-nos
de toda a tristeza, na paz que
o Senhor quer nos dar mesmo
em meio aos sofrimentos da
vida!
“O choro pode durar uma
noite, mas a alegria vem pela
manhã” (Sl 29,5).
“Bom é ter esperança e aguardar em silêncio o socorro do
Senhor” (Lam 3,26).
Como Maria, precisamos
acreditar na Palavra de Deus
para sermos felizes e vermos
a glória de Deus se manifestar
em nossa vida, pois, “para Deus
nenhuma coisa é impossível”.
(Lc 1,37)

Cada uma de nossas ações
pressupõe uma decisão. Agimos conforme as escolhas que
fazemos. Como seres racionais,
é fundamental exercermos nossa capacidade reflexiva e analisarmos as situações de maneira ampla, conscientes de
que nossa vida sempre será
consequência de nossas opções. E, dentre todas as decisões que temos de tomar existe uma que é a mais importante de todas: a decisão de amar...
dela depende toda a nossa trajetória...
Amar é decisão, decisão livre e espontânea. Ninguém pode obrigar uma pessoa a amar
ou não amar a outra. Amor não
é imposição, amar é um ato de
extrema liberdade. O amor foi
feito para libertar e não para
escravizar. Quanto mais se oferece amor, mais se recebe.
Quanto mais se espera amor,
menos o encontramos. O amor

requer atitude, não passividade.
Decida-se pelo amor. Escolha amar as pessoas, ainda que
elas não sejam perfeitas. Ame
as qualidades e os defeitos daqueles que escolheu para amar.
Quem ama, ama por inteiro.
Não existe amor fracionado,
não se pode amar alguém em
partes. O amor é todo ou não
é nada. Não existe dose de amor.
O amor é, ou não é. O amor
não é morno, é intenso, é completo.
Ame por amar, sem razões,
sem pretensões, sem cobranças. Ame e seja feliz...
Decida-se agora. Não blasfeme por ter que amar. Você
não tem que amar ninguém e
ninguém tem que te amar também...Amar é vocação, amar
não é para quem pode (todos
podem). Amar é decisão. Amar
é simplesmente, para quem
quer!!!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Luz & Sombra

Aprenda a criar dimensão e adicionar cor ao seu rosto com
pó mineral bronzeador. E então, experimente o pó mineral iluminador para um brilho sutil.
Para bronzear e contornar:
Para bronzear utilize o pó bronzeador nos pontos que geralmente costumam queimar mais rápido quando expostos ao sol:
maçãs do rosto, a parte de cima do nariz, o queixo e o meio da
testa.
Existem cinco áreas onde você pode aplicar o pó para contornar: na testa, bem rente aos fios de cabelo, nas laterais e
abaixo do nariz, na diagonal abaixo das maçãs, na linha do maxilar e nas laterais do rosto.

Para contornar e dar luminosidade
Para Iluminar afinando o rosto, aplique o Iluminador na parte central, ou seja, no topo do nariz, na parte central da testa,
acima das maçãs do rosto, acima e abaixo dos lábios, e, por fim,
no osso da sobrancelha.
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Hospital inaugurou Posto
de Coleta de Leite Humano

Em mais um importante passo para significativas melhorias
no atendimento à área materno-infantil, no dia 12 de abril o
Hospital São Lourenço inaugurou o Posto de Coleta de Leite
Humano. Estiveram presentes
à cerimônia de inauguração dirigentes do Hospital (Gilson Belém - presidente/Conselho Curador; Márcio Santiago - presidente/Conselho Diretor; dr. José
Eduardo de Carvalho - provedor;
dra. Fátima Maltoni - coordenadora da UTI Neonatal e do
Posto de Coleta), demais conselheiros, funcionários e médicos; Leonardo Sanches (vice-prefeito); Agilsander Rodrigues/
Gil (presidente da Câmara Municipal) e sargento Ramiro (representante do 3º Pelotão PM
do Corpo de Bombeiros), além
de outras autoridades e membros da comunidade.
O que é o Posto - Situado em
prédio anexo ao Hospital (rua
Madame Schimidt, em frente à
Escola Estadual Mário Junqueira Ferraz), o Posto de Coleta de
Leite Humano do Hospital São
Lourenço trará inúmeros benefícios para os recém-nascidos
prematuros internados na UTI
Neonatal da instituição, evitando que estes sejam alimentados

com fórmulas lácteas derivadas
do leite de vaca. “O consumo
exclusivo de leite materno nos
primeiros seis meses de vida
protege a criança contra infecções, diarreias e gripes, reduzindo consideravelmente o risco de mortalidade infantil”, explicou a coordenadora do Posto e da UTI Neo, dra. Fátima
Maltoni (médica pediatra/neonatologista). “E para a mãe, além
do caráter afetivo e de vital interação com o bebê, também
contribui para a prevenção do
câncer de mama”, completou.
Tendo ligação direta com a
Maternidade do Hospital (através de uma passarela coberta),
o Posto possui diversas seções
internas: recepção, salas de ordenha (retirada manual do leite), armazenamento do leite etc.
O Posto irá coletar, junto às puérperas (mães recentes) da cidade (com o apoio de transporte
do Corpo de Bombeiros), o excesso de leite materno que estas queiram e possam doar - que
será encaminhado ao Banco de
Leite de Varginha e, após o devido processo de pasteurização,
reenviado para os prematuros
da UTI Neonatal. O objetivo é
que 100% dos bebês da UTI Neo
do Hospital São Lourenço sejam

DOM ZECA
A notícia é...
maestromartins@yahoo.com.br

EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICALRURAL
PESSOAFÍSICA
EXERCÍCIODE2017

Mauro Junqueira (presidente do Conasems) e Márcio Santiago
(presidente do Conselho Diretor/Hospital São Lourenço)
descerram a placa de inauguração do Posto de Coleta de Leite
Humano do Hospital.

atendidos com leite materno.
Muitas mães de bebês internados na Unidade têm dificuldade
de lactação (pouco leite) - gerada, principalmente, por preocupações naturais quanto à
internação dos filhos.
Haverá um trabalho de conscientização na Maternidade do
Hospital e, também, em postos
de saúde, pastorais etc. Antes
de confirmar a doação, será feito o exame físico dos bebês, observando o crescimento deles
e, estando os mesmos no peso
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exigido para um desenvolvimento saudável, as doações do excesso de leite das mães serão
aceitas. Além de coletar o leite,
o Posto estará disponível, também, para sanar dúvidas das
mães quanto à amamentação,
aos cuidados com as mamas etc.
Em breve, o trabalho terá início;
no momento, o Posto de Coleta encontra-se em fase final de
estruturação e, também, recebendo visitas técnicas necessárias para autorizar o funcionamento.

Cidadão Honorário

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com
as Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores
RuraiscombasenoDecreto-leinº1.166,de15deabrilde1.971,quedispõesobre
a arrecadação da Contribuição Sindical Rural – CSR, em atendimento ao princípio
da publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e
CONVOCARosprodutoresrurais,pessoasfísicas,quepossuemimóvelrural,com
ousemempregadose/ouempreendem,aqualquertítulo,atividadeeconômica
rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos
do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o
pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente
aoexercíciode2017,devidaporforçadoDecreto-lei1.166/71edosartigos578e
seguintesdaCLT.OrecolhimentodaCSRdeveráocorrer,impreterivelmente,atéo
dia22demaiode2017,emqualquerestabelecimentointegrantedosistemanacionaldecompensaçãobancária.AfaltaderecolhimentodaContribuiçãoSindical
Rural–CSR,atéadatadovencimento(22demaiode2017),constituiráoprodutor
ruralemmoraeosujeitaráaopagamentodejuros,multaeatualizaçãomonetária
previstosnoartigo600daCLT.Asguiasforamemitidascombasenasinformações
prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade
TerritorialRural–ITR,repassadasàCNApelaSecretariadaReceitaFederaldoBrasil
- SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de
dezembrode1.996,eo8ºTermoAditivodoConvêniocelebradoentreaCNAea
SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente,àFederaçãodaAgriculturadoEstadoondetemdomicílio,até5(cinco)dias
úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente,pela internet,nositedaCNA:www.cnabrasil.org.br.EventualimpugnaçãoadministrativacontraolançamentoeacobrançadaContribuiçãoSindicalRural-CSRdeveráserencaminhada,porescrito,noprazode30(trinta)dias,contado
dorecebimentodaguia,paraasededaCNA,situadanoSGANQuadra601,Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação
da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviada via internet no site da
CNA:cna@cna.org.br.OsistemasindicalruralécompostopelaConfederaçãoda
AgriculturaePecuáriadoBrasil–CNA,pelasFederaçõesEstaduaisdeAgriculturae/
ouPecuáriaepelosSindicatosRuraise/oudeProdutoresRurais.
Brasília, ______de_____de2017.
JoãoMartinsdaSilvaJúnior
PresidentedaConfederação

Cidadão Honorário

Falecimento

Henrique José da Costa, recebeu no último dia 25, em reunião solene na Câmara Municipal de São Lourenço, o título de
Cidadão Honorário de São Lourenço.
Cumprimentamos e desejamos ao amigo, milhões de felicidades. Que Deus o abençoe!!!

Aniversário

Centenário

Registramos com pesar, o falecimento de Luiz Guilherme Correia, ocorrido no último dia 17, em um acidente automobilístico.
Luíz Guilherme, era Servidor da Secretaria de Estado de Administração Prisional e atuava como Agente Penitenciário, e
estava lotado no Presídio de Baependi.
Que a misericórdia de Deus, seja o bálsamo necessário para
aliviar a dor da separação.
Receba nosso abraço solidário, todos os familiares, em especial a seus pais Waléria e Guilherme.
Paz a sua alma!!!

Música

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

EXPEDIENTE

Vende-se uma sapataria completa, máquina de presponto,
máquina de remendo, lichadeira, ferramentas e etc.
Comemorando neste dia 30 setenta anos de vida, meu irmão
Favor tratar pelo telefone 99202-0752
Luiz Antônio Martins, a quem desejo felicidades, saúde e paz.
Que Deus o abençoe!!!
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.

Izaura Junqueira Fagundes comemorando neste dia 28 de
abril, seu centenário de nascimento.
Quanta honra sinto, em poder conviver com esta mulher
maravilhosa. Uma pessoa que conheci dentro da música, quando estava na minha adolescência.
Ajudou a fundar na década de trinta, o Coral Santa Cecília,
da Paróquia de São Lourenço, e na década de setenta o Coral
Bach.
Esposa do saudoso jornalista e historiador Synésio Fagundes, com quem compartilhou momentos de sabedoria, contando cada pedacinho da história de nossa cidade, em um grande
acervo fotográfico na Fundação de Cultura.
Quero expressar meus votos de felicidades, saúde e paz, a
minha amiga Izaura Junqueira Fagundes. Que Deus a abençoe
sempre mais!!!

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
o Tesoureiro do Município.

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

LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 025/2017
Processo 0057/2017 - Pregão Eletrônico 0025/2017 – Objeto: Aquisição de
Ar Condicionado para atender diversos setores da Administração Municipal.
Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP. Sessão pública: 15h30min do dia 09/03/2017. Credenciamento:
até as 12h do dia 09/03/2017. Apresentação das propostas: até as 13h do dia
09/03/2017. Início dos lances: às 15h30min até as 16h do dia 09/03/2017. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781, ou no site
www.saolourenco.mg.gov.br
ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oficial e
CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeiro Substituto.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LEI MUNICIPAL Nº 3.276 DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO
ESPORTIVA SÃO LOURENÇO VELHO.
LEI MUNICIPAL Nº 3.276
Declara de Utilidade Pública a Associação Esportiva São Lourenço Velho.

Art.3º. Poderá a Chefe do Poder Executivo, mediante decreto, revogar os
poderes outorgados ou delegar a gestores de outras pastas poderes especiais,
conforme necessidade a ser avaliada pela Administração.
Art.4º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 01 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 015/2017
Processo 0040/2017 - Pregão Eletrônico 0015/2017 – Objeto: Registro de
preços para futura e eventual aquisição de medalhas e troféus para premiações
em diversos eventos realizados pela Prefeitura Municipal. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP. Sessão pública: 14h30min do dia 16/03/2017. Credenciamento: até as 12h do dia
16/03/2017. Apresentação das propostas: até as 13h do dia 16/03/2017. Início
dos lances: às 14h30min até as 15h do dia 16/03/2017. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações
complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações
pelo telefone (35) 3339-2781, ou no site
www.saolourenco.mg.gov.br

O Povo do Município de São Lourenço/MG, por seus representantes aprovou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oficial e

Art.1º. Fica declarada de Utilidade Pública a “ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO
LOURENÇO VELHO”, com sede na Rua Aristotelina Bittencourt, 376 – Bairro
São Lourenço Velho, nesta cidade de São Lourenço – Minas Gerais, em conformidade com a Lei Municipal nº. 2.303/99.

CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeiro Substituto.

Art.2º. Integram a presente Lei, como anexos:
a) Ata de Fundação da Entidade;
b) Estatuto da Entidade;
c) Ata da Assembléia Geral para eleição da última diretoria;
d) Xerox do Documento de Identidade do Presidente da Entidade;
e) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;
f) Alvará de Localização;
g) Certidão Negativa de Tributos Municipais;
h) Certidão Negativa de Débitos do INSS;
i) Balanço Patrimonial;
j) Parecer do Conselho afim à entidade; e
k) Relatório das Atividades da entidade.
Art.3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Mando, portando, a todos a quem o conhecimento desta Lei competir, que
a cumpram e a façam cumprir, fiel e inteiramente como nela se contém.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 22 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 027/2017
Processo 0059/2017 - Pregão Eletrônico 0027/2017 – Objeto: Registro de
Preço para futura e eventual aquisição de material de Raio X, atendendo a solicitação da Secretaria de Saúde. Sessão pública: 14h30min do dia 15/03/2017.
Credenciamento: até as 12h do dia 15/03/2017. Apresentação das propostas:
até as 13h do dia 15/03/2017. Início dos lances: às 14h30min até as 15h do dia
15/03/2017. Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781, ou no site
www.saolourenco.mg.gov.br
ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oficial e
CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeiro Substituto.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.321 - ERRATA
Ondese-lê:
Art.1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Governo, bem como de seus Fundos Municipais, ao Secretário Municipal de Governo, ficando autorizado assinar empenhos e ordens de
pagamento, homologar e adjudicar licitações, assinar balancetes, balanços, orçamentos e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da
União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União.
Leia-se:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.359 DESIGNA MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Designa membros para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e contém outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII e VXII, do art. 90, c.c. o § 3º, do art. 204, ambos
da Lei Orgânica do Município – LOM; considerando a Lei Municipal nº. 3.080/2012
que instituiu o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
CMDCA; considerando o disposto no artigo 6º, da Lei Municipal nº. 3.080/2012,
que estabelece a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente - CMDCA; considerando a posse da nova Administração municipal, pela qual necessita nomear novos membros governamentais para compor
o referido conselho; considerando que cabe a Prefeita Municipal dispor sobre
a organização e funcionamento da Administração Pública, em especial, nomear membros para Conselhos do Município;
DECRETA:
Art.1º. Fica o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
para o biênio de 2016/2017, constituído pelos seguintes membros:
- EDILENE APARECIDA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
SUPLENTE: DANIEL DONATO NUNES
Representantes do Gabinete do Prefeito
- ELANE MEDEIROS DO ESPÍRITO SANTO
SUPLENTE: HENY ALFRADIQUE GARCIA
Representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
- DÉBORA REGINA CHAGAS
SUPLENTE: DANIELA APARECIDA AMARAL BACHA
Representantes da Secretaria Municipal de Educação
- ALINE FORASTEIRO
SUPLENTE: HENRIQUE FORTUNATO SILVA
Representantes da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura SECTUR
- SIMONE PÓVOA VILLELA
SUPLENTE: LÍVIA MARIA DE MELLO MARTINS SANCHES
Representantes da Secretaria Municipal de Saúde
- JOSÉ FERNANDES DE ABREU
SUPLENTE: MARIA MADALENA SILVA DE PAULA
Representantes da Diretoria de Contabilidade
- FRANCILENE MARIA DE OLIVEIRA
SUPLENTE: ANDRÉ DE MATTOS FERRAZ
Representantes da APAE
DECRETO Nº 6.359
- ANDRÉIA DA SILVA
SUPLENTE: WANDERLEY JOSÉ DA SILVA
Representantes da Casa Lar Mãe Social

DECRETO Nº 6.321
Delega poderes especiais ao Secretário Municipal de Governo do Município de São Lourenço e dá outras providências.

- MARIA JOSÉ SEVERINO
SUPLENTE: BEATRIZ MARTINS DE SOUZA
Representantes do Centro de Educação Infantil Nossa Senhora da Saúde

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;

- VERA JUNQUEIRA DA SILVA
SUPLENTE: ANA CECÍLIA CASTELLO BRANCO
Representantes do Educandário São Lourenço

DECRETA:
Art.1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Governo ao Secretário Municipal de Governo, ficando autorizado assinar empenhos e ordens de pagamento, homologar e adjudicar licitações, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações
dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios
com o Estado ou União.
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

- MADRE ANA CRISTINA DE ARAÚJO
SUPLENTE: IRMÃ MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS
Representantes do Educandário Santa Cecília
- SUZANA BASTOS GUIMARÃES STEINER DE ALMEIDA
SUPLENTE: CARLOS ROBERTO HILÁRIO
Representantes da Casa dos Meninos
Art.2º. O Conselho, em sua primeira reunião, organizará sua composição
elegendo o Presidente.
Art.3º. Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente o Decreto
Municipal nº. 5.895 de 23/03/2016, este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 23 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 016/2017
Processo 0041/2017 - Pregão Eletrônico 0016/2017 – Objeto: Registro de
preço para futura e eventual aquisição de material esportivo, atendendo a solicitação da Diretoria de Esportes. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP. Sessão pública: 15h30min
do dia 16/03/2017. Credenciamento: até as 12h do dia 16/03/2017. Apresentação das propostas: até as 13h do dia 16/03/2017. Início dos lances: às 15h30min
até as 16h do dia 16/03/2017. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede
da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781,
ou no site
www.saolourenco.mg.gov.br
ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oficial e
CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeiro Substituto.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 008/2017
Processo 0061/2017 - Pregão Presencial 0008/2017 – Objeto Registro de
preços para futura e eventual prestação de serviços de confecção de cópias
plotadas para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura. Credenciamento: até as 13h do dia 15/03/2017 Sessão pública: 13h30min do dia
15/03/2017. Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781, ou no site
www.saolourenco.mg.gov.br –
ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oficial e
CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeiro Substituto.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 028/2017
Processo 0060/2017 - Pregão Eletrônico 0028/2017 – Objeto: Registro de
preços para futura e eventual Aquisição de medicamentos constantes na tabela da CMED - Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da ANVISA,
para eventual e futuro fornecimento para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pela Farmácia de Minas. Sessão pública: 15h30min do
dia 14/03/2017. Credenciamento: até as 12h do dia 14/03/2017. Apresentação
das propostas: até as 13h do dia 14/03/2017. Início dos lances: às 15h30min
até as 16h do dia 14/03/2017. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede
da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781,
ou no site
www.saolourenco.mg.gov.br
ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oficial e
CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeiro Substituto.
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PUBLICAÇÃO DE PORTARIA
PORTARIA N.º SAAE/SLO- 028/2017
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA ASSINAR CHEQUES E MOVIMENTAR CONTAS BANCÁRIAS DA AUTARQUIA.
O Diretor Presidente do SAAE de São Lourenço/MG, Sr. Henrique Ramon
Poli de Almeida, no uso de suas atribuições legais, outorgadas pelo Decreto
Municipal nº 6.236 de 02/01/2017,
R E S O L V E:
I – Designar, para movimentar as contas bancárias do SERVIÇO AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO de São Lourenço-MG, com poderes para emitir e assinar
cheques; abrir contas de depósito; autorizar cobrança; receber, passar recibo
e dar quitação; solicitar saldos, extratos e comprovantes; requisitar talonários
de cheques; autorizar débito em conta relativo à operações; retirar cheques
devolvidos; endossar cheque; movimentar conta corrente com cartão eletrônico; sustar/contra-ordenar cheques; cancelar, baixar cheques; efetuar resgates/aplicações financeiras; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar pagamentos e transferências por meio eletrônico; efetuar movimentação financeira no RPG; consultar contas/aplic.programas repasse recursos; liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro; solicitar saldos/extratos de investimentos e operações de crédito; emitir comprovantes; efetuar transferência eletrônica p/ alívio de numerário; encerrar contas de depósito; consultar
obrigações do débito direto autorizado; cartão transporte - autorizar débito/
transferência por meio eletrônico e
atualizar faturamento pelo gerenciador financeiro, os seguintes servidores:
Henrique Ramon Poli de Almeida – Diretor Presidente;
José Salatiel Rezende – Diretor Administrativo e Financeiro;
Maria de Fátima Rangel – Agente Administrativo.
II – Os cheques e as movimentações de que trata o item I deverão ser assinados e realizadas conjuntamente por pelo menos dois dos Servidores designados.
III - Revogadas as disposições em contrário, 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 - PROCESSO 0062/2017 DISPENSA 13/2017
Extrato de Ratificação - O Prefeito, no uso de suas atribuições, ratifica o
processo nº 0062/2017, Dispensa 013, 24 inciso X da Lei 8666.93 e alterações,
licitante vencedora do processo licitatório Lillia Chaib e outra com valor R$
18.000,00 (dezoito mil), cujo objeto Locação de imóvel localizado na Rua Heráclito Moreira n° 915, São Lourenço Velho para o funcionamento do Centro
de Convivência de Fortalecimento de Vínculos para atender solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
São Lourenço, 01 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal.
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
em função do grande número de projetos a serem desenvolvidos.

Art.4º. As atividades desenvolvidas pelos membros da referida Equipe Técnica não será remunerada, sendo considerada como relevante serviço prestado
ao interesse público local.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO - PROCESSO 0062/2017 DISPENSA 13/2017
Extrato de Ratificação - O Prefeito, no uso de suas atribuições, ratifica o
processo nº 0062/2017, Dispensa 013, 24 inciso X da Lei 8666.93 e alterações,
licitante vencedora do processo licitatório Lillia Chaib e outra com valor R$
18.000,00 (dezoito mil), cujo objeto Locação de imóvel localizado na Rua Heráclito Moreira n° 915, São Lourenço Velho para o funcionamento do Centro
de Convivência de Fortalecimento de Vínculos para atender solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
São Lourenço, 01 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal.
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PUBLICAÇÃO DE PORTARIA
PORTARIA N.º SAAE/SLO- 030/2017
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE MEMBROS DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO DO 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 em consonância com o Artigo 18 da Lei
Municipal nº 3.157 de 09/07/2014,
R E S O L V E:
I – Designar, para membros da Comissão de Controle Interno do SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO LOURENÇO-MG, que visa avaliar a
ação de seus administradores, através da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, os seguintes servidores:
Albertina Maria do Nascimento – Agente Administrativo;
Elizete de Almeida Archanjo – Auxiliar de Administração;
Eliane Cristina Silva de Almeida – Auxiliar de Serviços.
II – A Comissão de Controle Interno do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO será presidida pela Servidora ALBERTINA MARIA DO NASCIMENTO.

Art.5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 23 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.319 DISCIPLINA SOBRE O RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS
NA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
PORTARIA Nº 2.319
Disciplina sobre o recebimento de notas fiscais na Diretoria de Contabilidade do Município de São Lourenço e contém outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII e XVII, do art. 90, da Lei Orgânica do Município
(LOM), considerando a necessidade de estabelecer normas na recepção de
Notas Fiscais de compras e de serviços na Diretoria de Contabilidade do Poder
Executivo Municipal;considerando que a Diretoria de Contabilidade necessita
de tempo hábil para realização do empenho das Notas Fiscais; considerando
que a Prefeita Municipal compete sobre a organização e o funcionamento da
Administração Municipal;
RESOLVE:
Art.1º. Fica estabelecido que todas as Notas Fiscais de compras de serviços
deverão ser dirigidas à Diretoria de Contabilidade, impreterivelmente, até o
dia 10 do mês subseqüente à sua data de emissão, para a realização do empenho e pagamento ao credor.
Art.2º. A Diretoria de Contabilidade não aceitará as notas fiscais de mercadorias e de serviços após o prazo estabelecido no artigo anterior.
Art.3º. Em caso de descumprimento do referido prazo, o pagamento da nota fiscal de mercadorias e serviços serão de inteira responsabilidade do superior hierárquico do setor solicitante.
Art.4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art.2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 24 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PUBLICAÇÃO DE PORTARIA
PORTARIA Nº. SAAE/SLO- 029/2017
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA COMPOR COMISSÃO COM
A FINALIDADE DE PROCEDER À CONFERÊNCIA DOS BENS MÓVEIS E MATERIAL
DO ALMOXARIFADO DA AUTARQUIA, APONTANDO TAMBÉM AQUELES CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PARA FINS DE ALIENAÇÃO.
O Diretor Presidente do SAAE de São Lourenço/MG, Sr. Henrique Ramon
Poli de Almeida, no uso de suas atribuições legais, outorgadas pelo Decreto
Municipal nº 6.236 de 02/01/2017,
R E S O L V E:
I – Nomear Comissão encarregada de proceder a levantamento, conferência e reavaliação dos bens móveis e do material do Almoxarifado do SAAE de
São Lourenço/MG; acertar os controles informatizados, os termos de responsabilidade por seção; analisar e definir aqueles considerados inservíveis para
uso e sem possibilidade de recuperação, determinando sua baixa para fins de
alienação.
II – Comporão a Comissão os seguintes Servidores: Francisco José de Mello,
Joaquim Rodrigues Mariano e Antônio Carlos Soares, os quais exercerão as
funções de Presidente, Secretário e Vogal, respectivamente.
III – A referida Comissão terá um prazo de 30 (Trinta) dias para conclusão
dos trabalhos e apresentação de relatório.
IV - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor a
partir desta data.

III – Nos termos do Artigo 13 da Lei Municipal nº 3.157, os servidores designados para Controle Interno receberão uma gratificação pela função exercida, no valor estipulado na Tabela de Salários, Anexo IV da Lei Complementar
nº 005/14.

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 23 de fevereiro de 2017.

São Lourenço/MG, 13 de fevereiro de 2017.

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente

IV – De acordo com o parágrafo 6º do Artigo 19 da Lei Complementar nº
005/14, a Gratificação de Função não incorpora à remuneração dos Servidores,
sendo devida somente enquanto os mesmos estiverem no exercício da função
para a qual tenham sido designados.

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

V - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contrário, nomeadamente a Portaria nº SAAE/SLO- 007/2016.
São Lourenço - MG, 23 de Fevereiro de 2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente

LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO - PROCESSO 0055/2017 DISPENSA
12/2017
Extrato de Ratificação - A Prefeita, no uso de suas atribuições, ratifica o processo nº 0055/2017, Inexigibilidade 012, artigo 25 caput da Lei 8666.93 e alterações, cujo objeto Contratação de empresa especializada na realização do Show " Master
Banda Show" no dia 27 de fevereiro de 2017, visando divulgar
e promover o Carnaval na cidade de São Lourenço, atendendo
solicitação da Secretaria Municipal de Turismo.
São Lourenço, 22 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA.
Prefeita Municipal.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.358 DESIGNA EQUIPE TÉCNICA DESTINADA À ELABORAÇÃO
DE PROJETOS DE INCÊNDIO DOS PRÉDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO
DE SÃO LOURENÇO
DECRETO Nº 6.358
Designa Equipe Técnica destinada à elaboração de projetos de incêndio dos
prédios de propriedade do Município de São Lourenço e contém outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII e XVII, do art. 90, da Lei Orgânica Municipal (LOM);
considerando que cabe a Chefe do Poder Executivo Municipal zelar pelo patrimônio municipal, adotando as medidas necessárias a fim de realizar a manutenção e conservação dos mesmos; considerando as exigências legais para a
elaboração de projetos de incêndio voltados à garantia da segurança dos imóveis de propriedade do município e de seus usuários; considerando que cabe
a Prefeita Municipal a organização e o funcionamento da Administração Pública, inclusive a designação de equipes técnicas;
DECRETA:
Art.1º. Fica designada a Equipe Técnica destinada à elaboração dos projetos
de incêndio dos prédios de propriedade do Município de São Lourenço, composta pelos seguintes membros, presidida pelo primeiro:
1º - Marcus José da Silva;
Diretor de Engenharia
2º - Lúcia Helena Andrade de Souza;
Desenhista Cadista
3º - Adolfo Coimbra Alves.
Coordenador de Projetos, Orçamentos e Fiscalização de Obras Pública
Art.2º. Fica estabelecido que a Equipe Técnica citada no artigo 1º, deste Decreto, deverá elaborar os projetos de incêndio dos prédios de propriedade do
Município de São Lourenço, com base na legislação e normas técnicas vigentes
e apresentá-los a Chefe do Poder Executivo, acompanhados de planilha de custos para a sua implantação.
Art.3º. A Comissão Especial executará suas atribuições até a data de 31/12/2017,

ELIANA RODRIGUES
Tesoureira
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.319 DISCIPLINA SOBRE O RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS
NA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
PORTARIA Nº 2.319
Disciplina sobre o recebimento de notas fiscais na Diretoria de Contabilidade do Município de São Lourenço e contém outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII e XVII, do art. 90, da Lei Orgânica do Município
(LOM), considerando a necessidade de estabelecer normas na recepção de Notas Fiscais de compras e de serviços na Diretoria de Contabilidade do Poder
Executivo Municipal;considerando que a Diretoria de Contabilidade necessita
de tempo hábil para realização do empenho das Notas Fiscais; considerando
que a Prefeita Municipal compete sobre a organização e o funcionamento da
Administração Municipal;
RESOLVE:
Art.1º. Fica estabelecido que todas as Notas Fiscais de compras de serviços
deverão ser dirigidas à Diretoria de Contabilidade, impreterivelmente, até o dia
10 do mês subseqüente à sua data de emissão, para a realização do empenho
e pagamento ao credor.
Art.2º. A Diretoria de Contabilidade não aceitará as notas fiscais de mercadorias e de serviços após o prazo estabelecido no artigo anterior.
Art.3º. Em caso de descumprimento do referido prazo, o pagamento da nota fiscal de mercadorias e serviços serão de inteira responsabilidade do superior hierárquico do setor solicitante.
Art.4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 23 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
PORTARIA Nº 2.320 DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONCESSÃO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO
PORTARIA Nº 2.320
Dispõe sobre prorrogação de concessão de licença sem remuneração e contém outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes do art. 90, incisos IX, XII, XIII, XVII, da Lei Orgânica Municipal - LOM;
considerando a solicitação de licença sem remuneração de servidor público
municipal pelo período de 01 (um) ano, através do protocolo nº. 173/GRH de
29/02/2016, da Gerência de Recursos Humanos; considerando a nova solicitação para a prorrogação de licença sem remuneração pelo período de 01 (um)
ano, através do protocolo nº. 108/GRH de 24/02/2017, da Gerência de Recursos Humanos considerando o disposto no art.78, da Lei Complementar nº.
002/11 e suas alterações; considerando as normas estabelecidas no Decreto
nº. 4.236 de 01/08/2011; considerando que compete a Chefe do Poder Executivo a expedição de atos relativos à situação funcional dos servidores públicos;
RESOLVE:
Art.1º. Fica prorrogada a licença sem remuneração, pelo período de 01 (um)
ano, ao servidor público municipal, Sr. RAONI ROBERTO LOURENÇO DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de “Auxiliar Administrativo II”, a partir de 11/03/2017.

LICITAÇÕES E COMPRAS
ERRATA
Errata na edição do dia 27/02/2017 do Diário Oficial dos Municípios Mineiros, Ano VIII, Nº 1948, página 110:
Onde se lê:
Processo 0056/2017 - Pregão Eletrônico 0024/2017 – Objeto: Aquisição de
Ar Condicionado para atender diversos setores da Administração Municipal.
Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP. Sessão pública: 15h30min do dia 10/03/2017. Credenciamento:
até as 12h do dia 10/03/2017. Apresentação das propostas: até as 13h do dia
10/03/2017. Início dos lances: às 15h30min até as 16h do dia 10/03/2017. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781, ou no site
www.saolourenco.mg.gov.br
ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oficial e
CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeiro
Substituto.
Leia-se:
Processo 0056/2017 - Pregão Eletrônico 0024/2017 – Objeto: Registro de
Preço para futura e eventual aquisição de material elétrico para atender diversos setores da Administração Municipal. Contratação EXCLUSIVAMENTE para
Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP. Sessão pública: 15h30min
do dia 10/03/2017. Credenciamento: até as 12h do dia 10/03/2017. Apresentação das propostas: até as 13h do dia 10/03/2017. Início dos lances: às 15h30min
até as 16h do dia 10/03/2017. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede
da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 33392781, ou no site
www.saolourenco.mg.gov.br
ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oficial e
CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeiro
Substituto.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 018/2017
Processo 0044/2017 - Pregão Eletrônico 0018/2017- 2ª Chamada –Objeto:
Aquisição de veículo automotivo, zero quilometro, ano de fabricação 2017,
atendendo a solicitação da Secretaria de Governo. Sessão pública: 14h30min
do dia 17/03/2017. Credenciamento: até as 12h do dia 17/03/2017. Apresentação das propostas: até as 13h do dia 17/03/2017. Início dos lances: às 14h30min
até as 15h do dia 17/03/2017. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede
da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 33392781, ou no site
www.saolourenco.mg.gov.br
ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oficial e
CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeiro Substituto.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 021/2017
Processo 0052/2017 - Pregão Eletrônico 0021/2017- Objeto: Registro de
Preço para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar para atender as Unidades Básicas de Saúde. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP. Sessão pública: 15h30min
do dia 17/03/2017. Credenciamento: até as 12h do dia 17/03/2017. Apresentação das propostas: até as 13h do dia 17/03/2017. Início dos lances: às 15h30min
até as 16h do dia 17/03/2017. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede
da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-
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Reis, portadora do RG nº. MG–11.080.575 - SSP/MG e CPF nº. 054.021.756-59,
residente à Via Silvestre Ferraz, 910, bairro Floresta, nesta cidade, a permissão
de uso de bem público, de parte da área pertencente ao Calçadão Silvério Sanches Neto, a ser delimitada pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

2781, ou no site
www.saolourenco.mg.gov.br –
ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oficial e
CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeiro Substituto
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 023/2017
Processo 0054/2017 - Pregão Eletrônico 0023/2017- Objeto: Registro de
Preço para futura e eventual aquisição de material de escritório, atendendo a
solicitação de diversos setores da Administração Municipal. Sessão pública:
14h30min do dia 20/03/2017. Credenciamento: até as 12h do dia 20/03/2017.
Apresentação das propostas: até as 13h do dia 20/03/2017. Início dos lances:
às 14h30min até as 15h do dia 20/03/2017. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone
(35) 3339-2781, ou no site
www.saolourenco.mg.gov.br
ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oficial e
CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeiro Substituto.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.362 DISPÕE SOBRE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO
A TÍTULO PRECÁRIO
DECRETO Nº 6.362
Dispõe sobre permissão de uso de bem público a título precário e dá outras
providências.
A Prefeita Municipal de São Lourenço, no uso das atribuições que lhe são
conferidas, pelo art.19, §3º, combinado com art. 90, incisos IX, X, XII e XVII, da
Lei Orgânica Municipal; considerando que compete a Secretaria Municipal de
Turismo e Cultura a incrementação do Turismo no Município, através da realização e captação de Eventos que propiciem o entretenimento e o lazer; considerando a solicitação formulada através do requerimento nº. 16.976 de 01/03/2017,
protocolizado no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de São Lourenço,
que obteve a autorização pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura; considerando que cabe a Chefe do Poder Executivo dispor sobre a organização e
o funcionamento da Administração Pública;
DECRETA:
Art.1º. Fica concedida, a título precário, à Empresa Erica dos Santos Reis,
inscrita no CNPJ sob o nº. 12.663.856/0001-26, situada à Via Silvestre Ferraz,
nº. 910, bairro Floresta, nesta cidade, representado pela Srª. Erica dos Santos

Art.2º. O permissionário utilizará a área mencionada no artigo anterior para instalação de brinquedos infantis destinados ao entretenimento de crianças,
no período de 03/03/2017 à 05/03/2017, sendo vedada à instalação de barracas para a comercialização de alimentos, bem como a arrecadação e/ou distribuição de qualquer tipo de donativo e, ainda, a distribuição de materiais publicitários.
Art.3º. As despesas decorrentes da presente permissão, tais como: ECAD,
segurança, instalação de ligações provisórias e os valores atribuídos ao consumo de energia elétrica, contratadas junto a CEMIG, os alvarás da Polícia Militar
e Corpo de Bombeiros, etc, correrão por conta e expensas do permissionário.
Art.4º. O permissionário deverá apresentar a Diretoria de Fiscalização e Regulação Urbana, a guia de pagamento dos valores devidos ao ECAD, caso haja
a exibição de obras fonográficas, os alvarás expedidos pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, até o prazo máximo de 12 (doze) horas antecedidos da realização do Evento, apurada a necessidade dos Órgãos Fiscalizadores e o recolhimento, antecipado, dos valores relativos ao “Preço Público” e “ISSQN” aos
cofres públicos, conforme disposto nos Decretos nº. 4.900/13 e 5.376/2014.
Parágrafo Único. O não atendimento ao estabelecido neste artigo sujeitará
o cancelamento do evento, cabendo ao Poder Executivo Municipal revogar a
presente permissão, através de Decreto.

feita Municipal. Maiores informações na Gerência de Licitações, Compras e
Contratos, localizado na Praça Duque de Caxias, nº 61 - 3º Piso, diariamente
das 12h às 17h. ou pelo e-mail licitacoesecompras@saolourenco.mg.gov.br ou
pelos telefones (35) 3339-2744 e (35) 3339-2781. O inteiro teor do edital está
disponível no site
www.saolourencoprefeitura.com.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
Nos termos do item 5.6 do Edital nº 01/2016, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal –
Ibam e a Prefeitura Municipal de São Lourenço/MG, divulgam o resultado
final da Avaliação
Psicológica para o emprego de Agente de Trânsito.
Respeitando-se o disposto nos subitens 5.6.13, 5.6.15 e 5.6.16 do Edital nº
01/2016, segue listagem dos candidatos considerados INDICADOS em ordem
alfabética.

DECRETO Nº 6.362
Art.5º. O permissionário responderá por todos os atos praticados por ele,
seus representantes ou prepostos, nos termos da Lei Civil e Penal, arcando, financeiramente, com possíveis danos causados ao bem público utilizado, que
deverá ser entregue nas condições que o encontrou, no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas após a data prevista para encerramento de suas atividades.
Art.6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São Lourenço, 06 de março de 2017.

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

LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
LICITAÇÕES E COMPRAS
ERRATA DE PUBLICAÇÃO - PROCESSO 0022/2017 CONCORRÊNCIA Nº 01
/2017
ERRATA: Na publicação do dia 31/01/2017, referente ao Processo 0022/2017
Concorrência nº 01 /2017 relativo à Delegação de permissão para exploração
do serviço de transporte remunerado individual de passageiros para vinte e
seis veículos de aluguel, mototáxi, no Município de São Lourenço, onde se lê
“Comissão Especial se reunirão às 12h (doze horas), do dia 16/03/2017”. Leia-se: “Comissão Especial se reunirá até 17h (dezessete horas), do dia 20/03/2017
para o recebimento dos envelopes e às 13h (treze horas) do dia 21/03/2017
para a abertura dos envelopes”. Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima. Pre-

Processo 316/2016 - Pregão Eletrônico n° 163
Considerando o teor do Parecer/AGM nº 027/2017, que aponta vícios insanáveis no Termo de Referencia do Edital, a Prefeitura Municipal de São Lourenço/MG, através de sua Prefeita Municipal Celia Shiguematsu Cavalcanti Freitas
Lima, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos
interessados, a ANULAÇÃO da licitação divulgada através do Edital do PREGÃO
ELETRONICO N.º 163, tendo por objeto à prestação de serviço com fornecimento de equipamentos e materiais para implantação do sistema de videomonitoramento urbano para o Município de São Lourenço que será gerenciado pela
PMMG para fins de segurança de logradouros. Assim sendo, será publicado,
em breve, novo edital oportunamente divulgado através da Imprensa Oficial e
no site
www.saolourenco.mg.gov.br. Aos 03 dias do mês de março de 2.017.

www.sljornal.com.br

DOMINGO, 23 DE ABRIL DE 2017

7

Operação Tiradentes é realizada com sucesso
Nos dias 20 e 21 de abril
foi desencadeada em todo
o território brasileiro a Operação Tiradentes, primeira
operação conjunta das Polícias Militares e Corpo de
Bombeiros, em nível nacional.
Entre os objetivos das
ações policiais estão a promoção da segurança por intermédio de ações de prevenção criminal, combate
ao uso e tráfico de drogas,
e repressão de atividades
de organizações criminosas.
Na área do 57º Batalhão

de Polícia Militar, que recebe grande números de turistas, foram realizadas operações preventivas em todos
os municípios e principalmente na divisa de Minas
Gerais com os Estados de
São Paulo e Rio de Janeiro.
Na divisa com o Estado
de São Paulo a operação foi
realizada na Rodovia MG
158, entre Passa Quatro/MG
e Cruzeiro/SP e contou com
a participação de militares
dos duas Unidades da Federação. Já na divisa com
Rio de Janeiro a operação

aconteceu no Distrito de Maringá na Rodovia que liga os
municípios de Bocaina de
Minas/MG e Itatiaia/RJ.
Militares do Policiamento Especializado de Meio
Ambiente e Trânsito da 17ª
Cia Ind MAT e do Corpo de
Bombeiros de Minas Gerais
também participaram da
operação desenvolvendo atividades conjuntas com a PM.
Durante a operação mais
de 1.200 pessoas foram abordadas e aproximadamente
900 veículos foram fiscalizados.

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

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