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Apesar de crise, SINE teve mês de janeiro movimentado; 123 vagas
foram abertas e 987 carteiras de trabalho confeccionadas

O desemprego está em alta no Brasil, e a crise também se instalou e permaneceu em São Lourenço. Mas, mesmo com toda diﬁculdade, o SINE (Sistema Nacional de Emprego) teve um mês
de janeiro bastante movimento. O São Lourenço Jornal procurou a sede de vagas de emprego ofertadas da cidade, que ﬁca na Prefeitura, e um dos responsáveis, Juliano Donizetti Mangia,
nos passou dados estatísticos do mês passado. Segundo ele, foram: 123 novas vagas, 37 contratados efetivamente, 63 pessoas em processo de seleção, 315 inscrições para cursos proﬁssionalizantes (parceria uma empresa de Uberlândia), 180 pré-matrículas em cursos do SENAR, 615 novas inscrições de cadastro no SINE, 175 inscrições no Programa Jovem Aprendiz, 813 encaminhamentos para oportunidade de vaga, 1975 atendimentos, 116 atendimentos de seguro-desemprego e 987 carteiras de trabalho confeccionadas
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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

A gastança, o desmando e
a irresponsabilidade são direitos de todo governo estadual,
segundo uma das leis mais veneradas no mundo político brasileiro. Por essa mesma lei,
nunca escrita, o Tesouro Nacional é obrigado a socorrer,
sem contrapartidas, todo Estado levado à falência por seus
governantes. Se as autoridades
do Estado falido quiserem tomar medidas para fortalecer
e disciplinar suas ﬁnanças, poderão fazê-lo, observadas pelo menos duas condições: a
concordância do funcionalismo
e a aprovação do plano pela
Assembleia Legislativa. Esse
funcionalismo pode ter sido
mimoseado, durante anos, com
salários aumentados de forma
insustentável pela arrecadação
estadual. Não importa.
Os cidadãos de outras unidades da Federação serão obrigados a garantir, por meio do
pagamento de impostos federais, a continuidade do pagamento àqueles servidores.
Esta lei generosa de apoio
à irresponsabilidade, ao desperdício de dinheiro público e
à gestão inconsequente da folha de pessoal continua inspirando muitos congressistas.
Inspirou-os, com certeza, quando deformaram e amaciaram,
há meses, o primeiro projeto
de lei de ajuda aos Estados em
crise ﬁnanceira.
Continuará a guiá-los, provavelmente, quando estiver em
tramitação o novo projeto proposto pelo Executivo para possibilitar e regular o socorro aos
Tesouros estaduais devastados
pela incompetência e pela imprudência, associadas, em al-

gumas circunstâncias, a fortes
doses de corrupção.
Derrotado na primeira tentativa, o governo agora propõe
uma espécie de lei de falência
para Estados, com regras para
ingresso no programa, benefícios amplos e uma lista de contrapartidas para recuperação
e fortalecimento das ﬁnanças
públicas. Os Estados poderão
ﬁcar três anos sem pagar sua
dívida ao Tesouro Nacional, com
possibilidade de prorrogação
do acordo. Os governos poderão negociar pagamentos a fornecedores por meio de leilões
e, além disso, pedir aos bancos
credores a reestruturação de
seus débitos. Mas terão de cumprir várias condições, como o
aumento da contribuição previdenciária de servidores, o corte de incentivos ﬁscais e a proibição de contratações e de aumentos salariais. Quando o governo estadual pedir ingresso
nos programas, a Assembleia
Legislativa já deverá ter aprovado as contrapartidas necessárias, incluída a autorização,
se for o caso, da venda de empresas controladas pelo Estado. No Rio de Janeiro já foi aprovada a privatização da Cedae,
a Companhia de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro.
A necessidade das contrapartidas é evidente, até porque
a crise dos Estados decorreu,
de modo geral, do afrouxamento, com as bênçãos do governo
petista, das condições deﬁnidas na Lei de Responsabilidade
Fiscal aprovada no ano 2000.
Mas muitos congressistas parecem continuar impermeáveis
à noção de manejo responsável – e, se possível, competen-

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Deus pode restaurar
a minha família?

É preciso que cada um de nós
volte para o Pai, assim como o
ﬁlho pródigo, mesmo que tenhamos perdido tudo. Para Deus não
há caso sem solução, não há casos perdidos. Olhando para Maria Madalena, Jairo e Mateus, percebemos que para o Senhor não
há casos impossíveis.
Aquele homem que estava paralisado (cf. Lucas 5,18-19) não
tinha mais como ir sozinho até o
Senhor, tal era a situação em que
estava. Foram seus amigos que
o colocaram na maca e o levaram
para Jesus. Tiveram um grande
trabalho, porque não conseguiam
entrar; até que, ﬁnalmente, conseguiram levá-lo à presença do
Mestre.
Assim também nós precisamos
fazer. Não podemos parar de trabalhar enquanto não conseguirmos levar todas as pessoas a Jesus. Ao ver aquele homem paralítico, Cristo percebeu que sua
maior necessidade era o perdão
de seus pecados, por isso lhe disse: “Teus pecados te são perdo-

ados” (Lucas 5,19b).A maior necessidade dos nossos é essa também. Eles estão nessa situação,
porque foram para longe de Deus
e acabaram no pecado, como o
ﬁlho pródigo e como aquele homem paralisado. O pecado vai
entrevando na pessoa de tal maneira, que se torna inútil qualquer
socorro humano. É preciso o socorro divino.
Com Deus faremos proezas,
realizaremos maravilhas. Por
isso, faça a sua parte: lute, ore,
interceda, jejue, sacriﬁque-se,
fale, exorte. Faça tudo o que
estiver ao seu alcance. Chegará a hora em que cada pessoa
da sua família haverá de se decidir e voltar para a casa do Pai.
E quando isso acontecer, o Senhor mesmo dirá: ”Meu ﬁlho,
tem conﬁança! Os teus pecados
te são perdoados”. Depois, Ele
cuidará do restante: curando
a paralisia, dando roupas novas, sandálias e anel novo de
ﬁliação (cf. “A parábola do ﬁlho
pródigo” (Lucas 15,11-32).

A falência da responsabilidade
Talvez se devesse, para variar, deixar Estados – e municípios, é claro – afundar e ajeitar-se por seus meios na hora de pagar a conta da irresponsabilidade

te – de todo tipo de recurso
disponível para os governantes. A nova lei, segundo alguns,
deveria apenas autorizar o acordo entre a União e os Estados
falidos, ﬁcando as contrapartidas para negociação entre os
governos da União e dos Estados.
O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), tem sido um dos defensores dessa ideia. Outros parlamentares continuam falando
contra a deﬁnição geral de contrapartidas. Segundo eles, os
problemas ﬁnanceiros e soluções possíveis podem variar
de Estado para Estado. Há até
uma aparência de sensatez neste argumento. Mas, de toda
forma, negociações caso a caso serão muito mais compli-

cadas, com maior custo político para o Executivo federal,
maior risco de acordos frouxos
e, portanto, novo estímulo ao
desmando e à irresponsabilidade.
Governadores e muitos parlamentares estão dispostos a
valorizar a ideia de Federação
quando se trata de defender a
amplitude de escolhas políticas
e administrativas, mas atribuem
ao poder central a obrigação
de socorrê-los quando entram
no atoleiro. Talvez se devesse,
para variar, deixar Estados – e
municípios, é claro – afundar
e ajeitar-se por seus meios na
hora de pagar a conta da irresponsabilidade. Ou isso ou algo
tão sério quanto o novo projeto do governo federal. (Estadão)

VERA GANNAM

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

Boas notícias
Certamente, este título lhe
chamou atenção, não? Você
deve estar se perguntando:
Quais são as boas notícias que
tanto queremos ouvir e que diﬁcilmente chegam até nós? Talvez esteja até surpreso, tendo
em vista o bombardeio de más
notícias que têm nos assolado.
Mas ainda assim elas existem
e precisam de nós para serem
divulgadas.
Hoje é um novo dia. Hoje
você tem mais uma chance de
refazer o que precisa ser refeito, de mudar o que precisa ser
mudado, de buscar a sua felicidade.
Você está vivo, pode se locomover, pode ver, ouvir, tocar,
falar, pensar, pode transformar
a si mesmo e as situações a sua
volta.
Você pode dar ênfase aos
seus bons sentimentos, cultivar amizades, sorrir, dizer palavras agradáveis, ser gentil,
elogiar uma pequena atitude
e incentivar alguém que há muito precisava de um estímulo. E
pode descobri, fazendo o bem,
que o maior beneﬁciado é sempre aquele que está oferecendo algo bom.
Você é inﬁnitamente amado

por Deus, que lhe cuida e protege vinte quatro horas por dia.
Se a polícia falha, se os governantes erram, se as instituições
não são conﬁáveis, sinta-se ainda assim, totalmente blindado,
na medida em que não se permite ser refém das regras ditadas pelos príncipes deste mundo materialista, individualista
e pessimista.
Há muito tempo atrás, mulheres ﬁcaram na história porque anunciaram que Cristo havia vencido a morte. E esta notícia continua atual. Guardemos
para nós as palavras carregadas
de julgamentos e preconceitos.
Joguemos no lixo as inﬁnitas
críticas a tudo e todos. Não nos
deixemos envolver por fofocas
, futilidades e intrigas que só
destroem e diminuem o valor
do ser humano.
Lutemos contra a correnteza, corajosamente. Falemos o
que gostaríamos de ouvir, sempre. Troquemos de canal quando a notícia for catastróﬁca.
Mudemos de estação diante da
tragédia, mudemos de comportamento quando recebermos
uma palavra negativa. Ousemos
ser, no mundo de hoje, portadores de Boas Novas!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Dicas infalíveis para a pele

Maria Nossa Mãe

Mensagem de Nossa Senhora
“Queridos filhos, hoje, com
grande alegria, trago-lhes
Meu Filho Jesus para que Ele
lhes dê a sua paz. Abram seus
corações, filhinhos, e estejam alegres para que possam
recebê-la. O Céu está com
vocês e luta pela paz em seus
corações, nas famílias e no
mundo; e vocês, filhinhos,
ajudem com suas orações par
que assim seja. Eu os abençoo com o Meu Filho Jesus
e convido a não perderem a
esperança. Que seu olhar e
seu coração estejam sempre
direcionados para o Céu e
para a eternidade. Assim estarão abertos a Deus e a seus
planos. Obrigado por terem
respondido ao meu chamado”. (25-12-2016).
Abram seus corações e estejam alegres ao receber a
paz.
Por ocasião das festas de
fim de ano é comum que as
pessoas se cumprimentem
desejando, entre si, muita
saúde e paz, extensiva aos
parentes e familiares. Nada

mais natural...
Mas a paz que Nossa Senhora está falando tem significado mais profundo, é a
paz que somente Jesus pode
dar: “Deixo-vos a paz, a Minha paz vos dou; não vo-la
dou como o mundo a dá. Não
se turbe o vosso coração, nem
se atemorize”. (Jo 14,27)
Que paz é essa que o mundo dá e que Jesus não aprova? Não seria uma paz ilusória em que muita gente abraça achando que ela consiste
no dinheiro, no conforto, nas
honras, nos prazeres, numa
vida desenfreada? Muitos se
gabam: não tenho problemas,
vivo na mais absoluta paz.
Será?
De repente acontece-lhes
um imprevisto, uma doença,
a perda de um ente querido...
E daí? Quem lhes vai restituir
a tranquilidade perdida? Em
lugar dela o desespero, a dor,
e o choro amargo...
Fonte: Informativo Rainha
da Paz

1. Uma boa pele é fundamental para qualquer maquiagem. Para prepará-la da forma correta, antes de
tudo, limpe, toniﬁque e hidrate.
2. O corretivo é o melhor aliado para disfarçar olheiras. Escolha sempre um corretivo um tom mais claro
que a base. Preﬁra os líquidos e os que ajudam a hidratar a região. Finalize com base e pó facial. Mas, cuidado, não passe demais.
3. Para quem tem olheiras muito evidentes, a dica
é evitar corretivo escuro, máscara para cílios comum,
sombra azul, berinjela e lilás e lápis preto dentro dos
olhos.
4. Um erro supercomum entre as mulheres é passar
o corretivo na cor errada. E esta é uma dica do que
não deve ser feito! Na vontade de esconder as olheiras, elas acabam passando o corretivo muito mais claro que a pele, causando o efeito de destaque no local
que se quer esconder. O corretivo iluminador também
causa este efeito e deve ser usado de maneira moderada, após o corretivo da cor da pele. A dica é: o corretivo tem que ser somente um tom mais claro que a
pele. Se suas olheiras são muito marcadas, opte por
corretivos de camuﬂagem antes do corretivo tradicional.
5. Para disfarçar olheiras, opte por corretivos/corretores rosados ou tom pêssego. De forma geral, peles
claras corrigem melhor com tons rosados iluminados.
Peles morenas funcionam com tons pêssego. Aplique
primeiro a base e depois o corretivo. Caso precise,
acrescente mais um pouco de corretivo por cima depois.
6. Se a ideia é parecer corada, o ideal é passar blush
nas maçãs do rosto. Mas não ﬁca bem em quem tem
o rosto muito redondo. Na hora de aplicar, dê um sorriso em frente ao espelho. O lugar do rosto que ﬁcar
mais saliente é onde o blush deve ser espalhado.
7. Como os produtos utilizados para corrigir manchas são cremosos e densos, o certo é utilizar um primer antes de espalhar o corretivo. Além de facilitar a
aplicação do corretivo e da base, o produto hidrata a
pele e corrige outras imperfeições, como poros dilatados e linhas ﬁnas. É muito importante ainda usar um
corretivo certo para a o seu tom de pele.
8. A base e o pó não podem ser nem claros nem escuros, têm que ser no tom ideal. A dica é: teste a base entre o rosto e pescoço, tentando achar um tom que ﬁque
bem em ambas as regiões, não teste a base na mão.
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Apesar de crise, SINE de São Lourenço teve
mês de janeiro movimentado
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Aniversário

Padre Roberto Nogueira, Pároco da Paróquia São Pedro e
São Paulo, comemorando mais
um aniversário, no dia 28 de
fevereiro último.
Desejamos ao aniversariante, votos de saúde, paz e muitas felicidades. Rogamos a Deus,
que lhe abençoe e lhe conceda
vida longa e feliz!!!

Aniversário

Juliano Donizetti Mangia, do SINE São Lourenço

O desemprego está em alta no
Brasil, e a crise também se instalou e permaneceu em São Lourenço. Mas, mesmo com toda diﬁculdade, o SINE (Sistema Nacional de Emprego) teve um mês de
janeiro bastante movimento. O

São Lourenço Jornal procurou a
sede de vagas de emprego ofertadas da cidade, que ﬁca na Prefeitura, e um dos responsáveis,
Juliano Donizetti Mangia, nos passou dados estatísticos do mês passado. Segundo ele, foram: 123 no-

DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Sucessos
O modelo são lourenciano,
Saimon Rodrigues, foi aprovado pela Fashion, uma das maiores empresas de modelos de
Milão, Itália.
Desejamos sucessos e felicidades para Saimon. O nome
de São Lourenço presente na
Europa.

Ressocialização

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

EXPEDIENTE

O Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Administração Prisional (SEAP), inaugurou
no último dia 17, um novo galpão de trabalho no Presídio de
Itajubá, no Território Sul.
A área de produção com 600 m² substitui a anterior, que tinha 180m² e empregava cerca de 50 detentos. No local eram
produzidos 1.500 extensões elétricas e 750 ﬁltros de linhas,
mas agora vão dobrar o número de presos trabalhando e a
quantidade de peças produzidas por dia. A área do antigo galpão será destinada, em breve, para uma nova atividade produtiva.
Um diferencial desta parceria de trabalho com a empresa
Montec - Montagem de Produtos Eletrônicos – é a existência
de dois turnos: das 6h às 14h e das 14 às 22h. Os presos recebem 3/4 do salário mínimo e têm direito à remição, para cada
três dias trabalhados um a menos na pena.
O secretário de Estado de Administração Prisional, Francisco Kupidlowski, durante discurso na cerimônia de inauguração,

vas vagas, 37 contratados efetivamente, 63 pessoas em processo
de seleção, 315 inscrições para
cursos proﬁssionalizantes (parceria uma empresa de Uberlândia),
180 pré-matrículas em cursos do
SENAR, 615 novas inscrições de

cadastro no SINE, 175 inscrições
no Programa Jovem Aprendiz,
813 encaminhamentos para oportunidade de vaga, 1975 atendimentos, 116 atendimentos de
seguro-desemprego e 987 carteiras de trabalho confeccionadas.

Falecimento
A cidade de São Lourenço, recebeu com pesar a noticia dos
falecimentos de Maria Bernadete Silva, ocorrido dia 14 último,
e de sua mãe Maria Helena da Silva, ocorrido dia 17.
Maria Helena, era esposa do saudoso Alípio Silva, onde desta união vieram seus treze ﬁlhos, três já falecidos: José Carlos,
Maria Aparecida, Jairo, Angélica, Cláudio, Marina, Maria José,
Valério, Anisio e Luciano.
Maria Bernadete, foi componente da Sociedade Musical Antônio de Lorenzo, era casada com Dalísio, e mãe de três ﬁlhos:
Bianchine, Wellington e Jaqueline.
Enviamos a todos os familiares, nossas sinceras condolências, e rogamos a Deus, o descanso eterno para Maria Helena
e Maria Bernadete. Paz à suas almas!!!
revelou suas impressões sobre o funcionamento da unidade
prisional e do novo galpão. “Estou encantado com a verdadeira
cidadania, demonstrada em todas as ações de atendimento e
valorização dos servidores e detentos. Aqui prevalecem os pilares para o perfeito funcionamento do sistema prisional: ética,
cidadania, justiça e bom senso.”
A empresa parceira investiu, entre máquinas e instalações,
cerca de 1 milhão e 200 mil reais. São equipamentos importados que agilizam todo o processo, mas precisam ser operados
por pessoas capacitadas. Para tanto, os presos passaram por
treinamento e são orientados, diariamente, pelo supervisor de
produção João Cavalcante, do grupo Megatron, que atua em
parceria com a Montec.
Ele acumula 40 anos de experiência em indústrias elétricas
de São Paulo e Minas Gerais, e além desta unidade no presídio,
cuida de outras em cidades da Território Sul do estado. “Estes
rapazes (os presos) são mais dedicados do que funcionários de
empresas em funcionamento fora de presídios. Eles executam
suas tarefas com prazer e eﬁciência”, garantiu o supervisor.
Na solenidade de inauguração estiveram presentes servidores da SEAP e autoridades do Exército, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Prefeitura
de Itajubá, Secretaria de Educação, Secretaria Municipal de Agricultura, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Helibrás e Câmara dos Vereadores.
Metamorfose
Para o diretor da Montec, Hudson Carvalho, todos saem ganhando com as parcerias entre empresários e a SEAP: comunidade, detentos, família e o sistema prisional. “A redução de
custos com a folha de pagamento representa uma diminuição
do preço para o consumidor”, garantiu o diretor.
A Montec iniciou suas atividades no presídio em um espaço
de 40 m², com a utilização da mão de obra de seis detentos, em
janeiro de 2013. Um dos presos integrantes desta história de
crescimento é Francislei Aparecido Figueiredo, de 31 anos, responsável pela manutenção das máquinas e uma espécie de “faz
tudo” na área de produção.
Por dominar todo o processo, ele pode substituir qualquer
um dos colegas quando necessário, ou ainda dar um reforço em
etapas do longo ﬂuxo produtivo. Pode ser no recebimento das
bobinas, no corte, na preparação dos ﬁos ou cabos, na aplicação dos pinos, na injeção dos plugs ou tomadas, na aplicação
de terminais e várias outras, até o empacotamento.

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.

Nossa amiga Estela Megda, comemorou mais uma primavera no último dia 24.
Desejamos a aniversariante, felicidades, saúde e paz. Parabéns!!!
“Estar aqui, no Presídio de Itajubá e na Montec, representa
uma explosão de conhecimentos na minha vida. Na privação
de liberdade eu consegui descobrir e dominar assuntos inimagináveis. Quando terminar a pena quero estudar Psicologia”,
revelou Francislei.
Ele concluiu o ensino fundamental e médio na escola do presídio, tomou “gosto pela leitura”, e ainda fez três cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) do Governo Federal: agroecologia, costura e pedreiro.
O diretor-geral do Presídio de Itajubá, Rodney Dantas Pinto,
explica que a transformação de vidas dos detentos é baseada
no trabalho, no estudo e na disciplina. ”Temos acompanhado
muitas trajetórias como a de Franscislei, isto é motivo de grande satisfação. Estamos conseguindo atingir nosso principal objetivo: ajudar as pessoas a prepararem-se para uma vida melhor, depois de cumprirem suas obrigações com a justiça”, destacou o diretor-geral.
(CRÉDITO FOTO E TEXTO: SEAP)

Aniversário

Padre Bruno César, Pároco da Paróquia de São Lourenço Mártir, comemorando mais um aniversário dia 15 último.
Desejamos ao aniversariante votos de felicidades, paz e saúde. Que Deus o abençoe!!!

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
a percepção de gratiﬁcação de função correspondente a 50% (cinquenta por
cento) do vencimento atribuído ao Símbolo CE-I, não incorporável ao vencimento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.284 NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DAS DEFESAS DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO INTERPOSTAS JUNTO A GERÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO
DECRETO Nº 6.284
Nomeia Comissão Especial destinada ao acompanhamento das Defesas de
Autuação de Trânsito interpostas junto a Gerência de Trânsito e Transporte Público 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),
c.c. o disposto na Lei Federal nº. 9.503 – Código de Trânsito Brasileiro; considerando o disposto no artigo 109, da Lei Complementar nº. 002/11; considerando a necessidade de se compor Comissão para Acompanhamento das Defesas de Autuação de Trânsito interpostas junto a Gerência de Trânsito e Transporte Público;considerando que o Município recepciona, através do referido
Órgão, recursos interpostos das autuações de trânsito aplicada pelos Agentes
de Trânsito do Município e pela Polícia Militar Estadual e Federal, havendo a
necessidade de acompanhamento, por parte do Poder Executivo Municipal, da
tramitação dos recursos junto aos demais Órgãos do Sistema Nacional de Trânsito; considerando que a referida comissão requer a nomeação de servidores
públicos com notável conhecimento na área;
DECRETA:
Art.1º. Fica nomeada Comissão Especial destinada ao Acompanhamento
das Defesas de Autuações de Trânsito interpostas junto a Gerência de Trânsito
e Transporte Público, composta pelos seguintes servidores públicos do município:
I - Edilene Aparecida de Oliveira Teixeira
II - Carlos Otávio de Castro Brito
III – Romero Antônio Albertini
Art.2º. Constituem responsabilidades da Comissão:
a) a recepção dos recursos interpostos pelos reais infratores;
b) o cadastramento no SIDAM-WEB dos dados relatados nos recursos interpostos;
c) encaminhamento dos recursos interpostos pelos reais infratores à Autoridade de Trânsito no âmbito Municipal para julgamento;
d) identiﬁcação do Condutor Infrator mediante análise do formulário da
notiﬁcação de autuação de trânsito emitido pelos Órgãos do Sistema Nacional
de Trânsito;
e) divulgação dos resultados dos recursos imputados após o julgamento da
Autoridade de Trânsito;
f) controle e arquivamento de toda documentação relativa ao processo de
defesa implementado, bem como as demais pertinentes ao seu julgamento;
Art.3º. A Comissão Especial executará as atribuições que lhes foram delegadas no artigo 2º deste Decreto, até a data de 31/12/2017.
Continua folha02
DECRETO Nº 6.284
Folha 02
Art.4º. Devido à peculiaridade do serviço a ser executado pela referida Comissão Especial, que requer o acompanhamento diário, em função da obrigatoriedade no cumprimento de prazos previstos no Código de Trânsito Brasileiro – CTB, bem como a expedição de relatório de suas atividades a ser elaborado e apresentado em reunião, mensal, à Autoridade de Trânsito Municipal, os
membros da referida Comissão farão jus a percepção de gratiﬁcação de função
no valor estabelecido no §8º, do artigo 109, da Lei Complementar nº. 002/11.
Art.5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, nomeadamente o Decreto 5.806 de 06/01/2016, retroagindo seus efeitos em 01/01/2017.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 19 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.287 DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES
PÚBLICOS CONCURSADOS DO MUNICÍPIO PARA EXERCEREM FUNÇÕES
GRATIFICADAS, DISPOSTAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº. 002/11
DECRETO Nº 6.287
Dispõe sobre a designação de servidores públicos concursados do município para exercerem funções gratiﬁcadas, dispostas na Lei Complementar nº.
002/11, de 01/08/2011 e contém outras providências.
A Prefeita Municipal no uso de suas atribuições legais, constantes nos incisos IX, XII, XIII e XVII, do Art.90, da Lei Orgânica Municipal - LOM; considerando
o disposto nos artigos 23, 107-A, 108, 108-A, da Lei Complementar nº. 002/11,
de 01/08/2011 e suas alterações;considerando que os referidos artigos dispõem sobre o exercício de funções gratiﬁcadas por servidores públicos concursados do município, mediante a designação da Chefe do Poder Executivo; considerando que compete a Chefe do Poder Executivo Municipal a organização e
o funcionamento da Administração Municipal;
DECRETA:
Art.1º. Em conformidade com o disposto no artigo 23, da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, ﬁca designada a Srª. Francisca Isabel de Oliveira e a Srª. Vera Maria Lima Pereira, ambas servidoras públicas concursadas do
município, para assessorar a Controladoria Geral no cumprimento de suas atividades, os quais farão jus à percepção de gratiﬁcação no percentual de 80%
(oitenta por cento) do valor de vencimento atribuído ao símbolo CE–I, pelo
exercício da atribuição extra.
Art.2º. Em conformidade com o disposto no artigo 107-A, da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, ﬁca designado o Sr. Antônio Carlos de Andrade, servidor público municipal concursado, para realizar o envio periódico
do arquivo “SIOPS” à Receita Federal, expedir Habite-se e Alvarás de Construção, manter organizado o arquivo de pastas com os dados cadastrais dos imóveis, fazer os encaminhamentos de requerimentos ao serviço de Protocolo e
realizar o atendimento aos contribuintes que demandarem serviços da Gerência de Fiscalização de Obras Particulares, fazendo jus a percepção de gratiﬁcação de função correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do vencimento atribuído ao Símbolo CE–I, não incorporável ao vencimento.
Art.3º. Em conformidade com o disposto no artigo 108, da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, ﬁca designada a Srª. Juliana Rangel de Oliveira
Assis, servidora pública municipal concursada, para exercer atividades de recepção, estocagem, manipulação e expedição dos produtos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde, fazendo jus

Art.4º. Em conformidade com o disposto no Artigo 108-A, da Lei Complementar nº. 002/11 de 01/08/2011, ﬁca designado o Sr. Wagner Campos, para
coordenar as atividades de manutenção predial, serviços de limpeza e de apoio
administrativo do prédio da Prefeitura Municipal, visando garantir o estado de
conservação da infra-estrutura física das instalações, a qualidade dos serviços
de limpeza, de apoio administrativo e das compras locais, fazendo jus à percepção de gratiﬁcação de função correspondente a 50% (cinquenta por cento) do
vencimento atribuído ao Símbolo CE-I, não incorporável ao vencimento.
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Art.5º. Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente o Decreto
nº. 5.892 de 16/03/2016 e 6.082 de 14/09/2016, este Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/01/2017.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 19 de janeiro de 2017.

ao processo sempre que desejar, desde que solicitado no horário normal de
expediente e quando não estiver em análise pelo servidor atuante no procedimento.
Parágrafo Único. É facultado ao impugnante requerer cópia parcial ou de
inteiro teor do processo, assumindo a despesa de reprodução das peças.
Art.7º. Após o relatório do servidor, o processo será encaminhado ao Diretor de Fazenda para decidir.
§1º. O Diretor de Fazenda poderá determinar o retorno do processo para
novas diligências ou obter outras informações relevantes que o auxiliem na decisão.
§2º. O Diretor de Fazenda tem prazo máximo de 30 (trinta) dias para proferir sua decisão, ﬁcando este prazo suspenso caso ocorra o previsto no parágrafo anterior.

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

Art.8º. A decisão de 1ª instância administrativa será notiﬁcada ao sujeito
passivo por meio de carta registrada, despachada no prazo máximo de 3 (três)
dias úteis contados a partir do dia seguinte do despacho da decisão.

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

§1º. Caso o endereço do impugnante seja de fácil acesso, a notiﬁcação poderá ser entregue pessoalmente, mediante comprovação de recebimento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.286 INSTITUI O NOVO REGULAMENTO DE RECURSOS
FISCAIS TRIBUTÁRIOS ADMINISTRATIVOS DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
DECRETO Nº 6.286
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Institui o novo Regulamento de Recursos Fiscais Tributários Administrativos
de 1ª e 2ª instâncias e dá outras providências.

§2º. Compete à autoridade preparadora, ou a quem este delegar tal incumbência, o envio da notiﬁcação de que trata este artigo.

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 o disposto na Lei Complementar 01/10 que instituiu o novo Código Tributário Municipal,considerando que constitui competência da Chefe do
Poder Executivo Municipal a regulamentação da legislação municipal, no que
couber;

Art.9º. Se a decisão for desfavorável ao impugnante, este terá 30 (trinta)
dias para quitar o débito contestado.

DECRETA:
Art.1º. Todos os requerimentos de impugnação administrativa de lançamentos tributários deverão dar entrada no protocolo geral da Prefeitura e dirigidos
ao Diretor de Fazenda.
§1º. Conta-se o prazo do direito de impugnar até a data de entrada do requerimento no protocolo geral da Prefeitura.
§2º. O fato de requerer a impugnação em nome de outra autoridade municipal, por lapso do impugnante, não prejudica o procedimento administrativo,
mas o prazo de direito de impugnar e o prazo de decisão serão contados da
entrada do procedimento na Diretoria de Fazenda.
§3º. Cabe somente ao Diretor de Fazenda determinar o indeferimento da
impugnação por força do descumprimento do prazo autorizado de recorrer.
Art.2º. Compete ao Diretor de Fazenda, ou a quem este delegar expressamente a função, o saneamento, convalidação e preparação do procedimento
administrativo de impugnação.
§1º. Vícios sanáveis relativos ao sujeito ou à forma da impugnação do sujeito passivo, poderão ser sanados pela autoridade preparadora, de ofício ou
por notiﬁcação ao autor para que este faça a retiﬁcação no documento original.
§2º. Caso o impugnante seja notiﬁcado para sanar os vícios encontrados,
este terá o prazo de 15 (quinze) dias para corrigi-los e devolver a peça devidamente protocolada.
§3º. Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, sem o cumprimento
da correção exigida, a autoridade preparadora deverá indeferir de ofício a impugnação e determinar o seu arquivamento.
§4º. Vícios insanáveis relativos ao motivo e à ﬁnalidade do recurso provocarão o indeferimento de ofício da impugnação, sendo o autor devidamente
notiﬁcado da decisão.
§5º. Serão, também, considerados vícios insanáveis o uso de expressões
chulas ou ofensivas contra o Poder Público Municipal ou contra qualquer uma
de suas autoridades.
Art.3º. Após exame do procedimento administrativo, a autoridade preparadora encaminhará o processo ao servidor ﬁscal que efetuou o lançamento ou
lavrou o auto de infração, motivo da impugnação.
§1º. Se a matéria impugnada for originária de lançamento de ofício, sem
identiﬁcação do servidor ﬁscal que o promoveu, a autoridade preparadora poderá indicar, a seu critério, o servidor que deverá atuar no processo.
§2º. Em caso de férias ou afastamento temporário do servidor ﬁscal autor
do lançamento, a autoridade preparadora poderá nomear outro que o substitua no processo.
§3º. Ao despachar o procedimento administrativo, a autoridade preparadora deverá deﬁnir o prazo de resposta a ser cumprido pelo servidor atuante
no processo.

§1º. Durante o prazo de que trata este artigo, o processo ﬁcará arquivado
na repartição ﬁscal e sob controle da autoridade preparadora.
§2º. Vencido o prazo de 30 (trinta) dias, e não quitada a dívida, o processo
será, obrigatoriamente, encaminhado à Dívida Ativa para registro.
§3º. A Diretoria de Fazenda deverá encaminhar notiﬁcação de cobrança ao
sujeito passivo, dando ciência de que o valor da dívida já está registrado na Dívida Ativa.
Art.10. O sujeito passivo poderá recorrer da decisão de primeira instância
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da notiﬁcação
de que trata o art. 8º deste Decreto.
Art.11. O recurso à segunda instância será encaminhado, formalmente, à
Diretoria de Fazenda, contando o término do prazo a partir do protocolo do
recurso.
Parágrafo Único. O Diretor de Fazenda, ou a quem este delegar tal incumbência, fará juntar o processo de primeira instância ao recurso, encaminhando
o conjunto à Junta Administrativa de Recursos Fiscais, responsável pela decisão
de 2ª instância administrativa.
Art.12. A Junta Administrativa de Recursos Fiscais é formada por três membros, tendo um suplente para cada um dos membros, não podendo decidir caso não haja quorum de três membros presentes.
§1º. A decisão será por maioria simples, contados os votos do Presidente e
demais membros.
§2º. Os membros participantes da decisão poderão pedir vistas ao processo, em prazo máximo de um dia útil, determinando, então, o Presidente, o adiamento do julgamento.
§3º. Caso ocorra pedido de vistas ao processo por um dos membros, o Presidente poderá, a seu critério, conceder o prazo indicado no parágrafo anterior,
ou suspender a sessão por duas horas, no máximo, para que o membro solicitante examine os termos do processo no local da reunião, com o reinício da
reunião logo após esgotado o prazo concedido.
Art.13. A Junta de Recursos Fiscais terá prazo de 30 (trinta) dias corridos
para decidir a lide, contados a partir da entrada do processo administrativo na
Junta, por despacho do Diretor de Fazenda, nos termos do parágrafo único do
art. 11 deste Decreto.
§1º. A Junta de Recursos Fiscais poderá requerer mais informações ou determinar novas diligências, período em que o prazo de que trata este artigo ﬁcará suspenso até o retorno do processo com as informações requeridas.
§2º. O pedido de vistas ao processo por um dos membros da Junta de Recursos Fiscais não interrompe ou adia o prazo previsto neste artigo.
§3º. Por motivos devidamente justiﬁcados no processo ﬁscal, o prazo previsto no caput deste artigo poderá ser prorrogado, no máximo, por mais 30
(trinta) dias, desde que aprovado pelo Diretor de Fazenda.
Art.14. A decisão da Junta de Recursos Fiscais será proferida em relatório
fundamentado, iniciando com o histórico da contestação, os argumentos de
defesa e encerrando com a decisão ﬁnal.
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Art.4º. O servidor atuante no processo deverá limitar-se a responder ou
justiﬁcar somente as questões levantadas pelo impugnante, não sendo de sua
competência alegar intempestividade ou falhas e omissões administrativas contidas no ato da impugnação.
§1º. É expressamente vedado ao servidor atuante no processo:
I - Fazer comparações ou citar casos similares ao da impugnação;
II - Usar de ironias contra o impugnante;
III - Expressar-se de forma ofensiva contra o impugnante ou contra a categoria que aquele representa.
§2º. O servidor terá prazo de 30 (trinta) dias para responder, podendo solicitar à autoridade preparadora maior prazo, desde que este não ultrapasse
mais 30 (trinta) dias e seja plenamente justiﬁcado.
Art.5º. O impugnante poderá solicitar perícia ou novos levantamentos ﬁscais, desde que devidamente justiﬁcados.
§1º. Compete à autoridade preparadora analisar os fundamentos do pedido e aprovar perícia para comprovação das justiﬁcativas apresentadas.
§2º. O perito indicado para cumprir e responder os quesitos apresentados
será sempre servidor do Município, devidamente qualiﬁcado ao exercício da
função, e que não tenha qualquer interferência na matéria em discussão.
§3º. A qualiﬁcação do perito deve ser comprovada pelo cargo que ocupa, o
tempo de sua experiência, ou por registro na categoria proﬁssional exigida ao
caso.
§4º. A autoridade preparadora determinará prazo para cumprimento da diligência ou perícia, ﬁcando suspenso, durante este período, o prazo para decisão da lide.
Art.6º. O impugnante, ou que o represente formalmente, poderá ter vistas

§1º. O Presidente da Junta de Recursos Fiscais indicará, para cada recurso,
um membro relator, a quem caberá a elaboração do relatório.
§2º. O relatório será assinado por todos os membros da Junta de Recursos
Fiscais que participaram da decisão, inclusive do voto vencido, se for o caso.
§3º. O relatório deverá informar se a decisão foi por unanimidade ou por
maioria, indicando os votos de cada membro.
Art.15. Após a decisão, o processo será encaminhado ao Diretor de Fazenda, no prazo máximo de 5 (cinco) dias do relatório da decisão.
Parágrafo Único. Compete ao Diretor de Fazenda:
I - Examinar os autos do processo e veriﬁcar a hipótese de recorrer de ofício ao Prefeito, caso constate a ocorrência de um dos motivos indicados no art.
270 da Lei Complementar nº 001/2010;
II - Se não for o caso previsto no inciso I deste parágrafo, despachar o processo à repartição ﬁscal para que esta notiﬁque o recorrente da decisão proferida;
III - No caso de constatar vícios sanáveis, devolver o processo à Junta de
Recursos Fiscais para que esta providencie as correções.
Art.16. Considera-se transitado em julgado administrativo, encerrando o
litígio tributário:
I - Com a decisão da 2ª instância administrativa, observado o previsto no
inciso I do parágrafo único do art. 15 deste Decreto;
II - Com a decisão formal do impugnante de desistir da impugnação em
qualquer fase de sua tramitação;
III - Com qualquer ato que importe em conﬁssão da dívida objeto da impugnação.
Art.17. Ficam nomeados para compor a Junta Administrativa de Recursos
Fiscais, conforme indicação do Diretor de Fazenda:
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
DECRETA:

Titulares:
I – Túlio Marcos Fernandes Oliveira, Fiscal de Tributos, Matrícula 3661, a
exercer a função de Presidente da Junta;
II – Vinícius Chinait de Almeida, Fiscal de Posturas, Matrícula 1090;
III – Lucilene de Oliveira Reges, Recepcionista, Matrícula 2387.
Suplentes, pela ordem:
I – Marilaine Aparecida Ferreira, Fiscal de Tributos, Matrícula 3823;
II – José Agnaldo de Carvalho, Fiscal de Obras, Matrícula 707;
III – Adriana Bassane Marcos, Operadora de Serviços Gerais, Matrícula
1840.
Art.18. Compete ao Presidente da Junta Administrativa de Recursos Fiscais
elaborar e encaminhar relatório relativo à remuneração mensal dos seus membros, através de ofício dirigido ao Diretor de Fazenda, anexando cópia das atas
das reuniões do mês em referência e das decisões proferidas.
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Parágrafo Único. Compete ao Diretor de Fazenda receber, conferir e, após
aprovado, encaminhar a documentação ao setor responsável para efetivação
do pagamento, se este for o caso, ou devolvê-lo à Junta Administrativa de Recursos Fiscais para sanear ou corrigir qualquer irregularidade sanável existente no processo.
Art.19. Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente o Decreto
nº. 5.119, de 20/03/2014, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2017.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 19 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.281 EXONERA GERENTE DE EPIDEMIOLOGIA.
DECRETO Nº 6.281
Exonera Gerente de Epidemiologia.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII, do Art.90, da Lei Orgânica Municipal
- LOM; considerando que a Chefe do Executivo compete decidir sobre as nomeações e exonerações dos titulares de cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações;
DECRETA:
Art.1º Fica exonerada a Sra. FRANCISMARA ROCHA DA SILVEIRA, das atribuições do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum, de “Gerente de Epidemiologia”, Código “GE”, previsto no Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11,
de 01/08/2011, a partir desta data.
Art.2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 1º - Fica inserido no orçamento vigente, conforme discriminação abaixo, a seguinte natureza de despesa, abrindo-se para este ﬁm Crédito Suplementar no valor total de R$ 452.368,27 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos) as seguintes dotações do
Município de São Lourenço:
Órgão 02 - Prefeitura Municipal De São Lourenço
Unidade 01 - Secretaria Municipal de Governo
Sub-Unidade 00 - Secretaria Municipal de Governo
2.01.00.04.131.0033.2.0008 - 3.3.90.92.00 Publicação Oﬁcial E Institucional
- - - - -- - - - - - - R$ 354,36
Total da Sub-Unidade 00 - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 354,36
Sub-Unidade 01 - Gabinete do Prefeito
2.01.01.04.122.0001.2.0010 - 3.3.90.92.00 Gestão Do Gabinete Do Prefeito
- - - - -- - - - - - - - R$ 500,82
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - R$ 500,82
Total da Unidade 1 - - - - - - - - - - - - R$ 855,18
Unidade 03 - Diretoria Geral de Planejamento,Orçamento e Gestão
Sub-Unidade 01 - Diretoria de Administração
2.03.01.04.122.0001.2.0018 - 3.3.90.92.00 Gestão Da Diretoria De Administração - - - - -- - - R$ 1.982,21
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - R$ 1.982,21
Sub-Unidade 02 - Diretoria de Fazenda
2.03.02.04.123.0001.2.0024 - 3.3.90.92.00 Gestão Da Diretoria De Fazenda
- - - R$ 1.356,25
Total da Sub-Unidade 02 - - - - - - - -- - - - - - - R$ 1.356,25
Sub-Unidade 04 - Diretoria Fiscalização e Regulação Urbana
2.03.04.15.122.0001.2.0030 - 3.3.90.92.00 Gestão Diretoria De Fiscalização
e Regulação Urbana - -- - - - - - -- - - - - R$ 2.004,60
2.03.04.26.782.0001.2.0031 - 3.3.90.92.00 Gestão De Trânsito E Transporte
Público - - - - - R$ 4.866,18
Total da Sub-Unidade 04 - - - - - - R$ 6.870,78
Total da Unidade 3 - - - - - - - - - - R$ 10.209,24
Unidade 05 - Secretaria Municipal de Educação
Sub-Unidade 01 - Educação Básica
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2.05.01.12.361.0005.2.0052 - 3.3.90.92.00 Desenvolvimento Do Ensino Fundamental - - - - - R$ 129,24
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - R$ 129,24
Total da Unidade 5 - - - - - - - - - - - R$ 129,24
Unidade 06 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal De Saúde
2.06.01.10.302.0004.2.0075 - 3.3.50.92.00 Urgências E Emergências - - - - - -R$ 200.000,00
2.06.01.10.302.0004.2.0072 - 3.3.90.92.00 Saúde Mental - - - - - - - R$ 168.086,25
2.06.01.10.302.0004.2.0074 - 3.3.90.92.00 Centro Viva Vida / CEAE - - - - -- R$ 43.764,42
2.06.01.10.302.0004.2.0153 - 3.3.90.92.00 Contratualização TETO MAC - - - -- - - - - - - - R$ 27.700,00

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 19 de janeiro de 2017.

Total da Sub-Unidade 01 - - - - - R$ 439.550,67

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

Total da Unidade 6 - - - - - - - - - R$ 439.550,67

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.279 ALTERA A FONTE DE RECURSOS NAS SEGUINTES
DOTAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DECRETO Nº 6.279
Altera a fonte de recursos nas seguintes dotações do Município de São Lourenço
A Prefeita de São Lourenço, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei Municipal nº. 3.260, de 08 de Dezembro de 2016;
DECRETA:
Art. 1º - Fica alterada a fonte de recursos das seguintes dotações do Município de São Lourenço:

Unidade 07 - Secretaria de Desenvolvimento Social
Sub-Unidade 05 - Secretaria de Desenvolvimento Social
2.07.05.08.122.0001.2.0091 - 3.3.90.92.00 Gestão Da Secretaria De Desenvolvimento Social - R$ 793,62
Total da Sub-Unidade 05 - - - - - - - R$ 793,62
Total da Unidade 7 - - - - - - - - - - - R$ 793,62
Unidade 08 - Fundo Municipal de Assistência Social
Sub-Unidade 00 - Fundo Municipal De Assistência Social
2.08.00.08.244.0042.2.0102 - 3.3.90.92.00 Gestão Do Programa Bolsa Família - - - - R$ 49,71
Total da Sub-Unidade 00 - - - - - - - - R$ 49,71
Sub-Unidade 01 - Serviço De Proteção Social Básica
2.08.01.08.244.0021.2.0103 - 3.3.90.92.00 Manutenção E Operacionalização Do CRAS/PAIF -R$ 689,92
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - R$ 689,92
Sub-Unidade 02 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
2.08.02.08.244.0027.2.0107 - 3.3.90.92.00 Manutenção E Operacionalização Do CREAS/PAEFI - - - - - - - - - - - - - - - R$ 90,69

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, 19 de janeiro de 2017
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
ELIANA RODRIGUES
Tesoureira
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.280 INSERE NO ORÇAMENTO VIGENTE A NATUREZA DE
DESPESA QUE MENCIONA
DECRETO Nº 6.280
Insere no Orçamento vigente a natureza de despesa que menciona e dá
outras providencias.
A Prefeita de São Lourenço, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizada pelo disposto na Lei Municipal nº. 3.260, de 08 de Dezembro de 2016;

2.03.01.04.122.0001.2.0018 - 3.3.90.93.00 Gestão Da Diretoria De Administração - - - - -- - - R$ 1.982,21
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - R$ 1.982,21
Sub-Unidade 02 - Diretoria de Fazenda
2.03.02.04.123.0001.2.0024 - 3.3.90.39.00 Gestão Da Diretoria De Fazenda
- - - -R$ 1.356,25
Total da Sub-Unidade 02 - - - - - - R$ 1.356,25
Sub-Unidade 04 - Diretoria Fiscalização e Regulação Urbana
2.03.04.26.782.0001.2.0031 - 3.3.90.36.00 Gestão De Trânsito E Transporte
Público - - - - - R$ 2.004,60
2.03.04.26.782.0001.2.0031 - 3.3.90.39.00 Gestão De Trânsito E Transporte
Público - - - - - R$ 4.866,18
Total da Sub-Unidade 04 - - - - - - - - -- - - - - - R$ 6.870,78
Total da Unidade 3 - - - - - - - - - - R$ 10.209,24
Unidade 05 - Secretaria Municipal de Educação
Sub-Unidade 01 - Educação Básica
2.05.01.12.361.0005.2.0052 - 3.3.90.36.00 Desenvolvimento Do Ensino Fundamental - - - -- - R$ 129,24
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - R$ 129,24
Total da Unidade 5 - - - - - - - - - - - - R$ 129,24
Unidade 06 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal De Saúde
2.06.01.10.302.0004.2.0075 - 3.3.50.41.00 Urgências E Emergências - - - -- - R$ 200.000,00
2.06.01.10.302.0004.2.0072 - 3.3.93.39.00 Saúde Mental - - - - -- - R$ 168.086,25
2.06.01.10.302.0004.2.0074 - 3.3.93.39.00 Centro Viva Vida / CEAE - - - - - - R$ 43.764,42
2.06.01.10.303.0004.2.0079 - 3.3.93.39.00 Tratamento Fora Do Domicílio
- - - - R$ 27.700,00
Continua folha 04
DECRETO Nº 6.280
Folha 04
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - R$ 439.550,67
Total da Unidade 6 - - - - - - - - - R$ 439.550,67
Unidade 07 - Secretaria de Desenvolvimento Social
Sub-Unidade 05 - Secretaria de Desenvolvimento Social
2.07.05.08.122.0001.2.0091 - 3.3.90.36.00 Gestão Da Secretaria De Desenvolvimento Social - R$ 793,62
Total da Sub-Unidade 05 - - - - - - - - R$ 793,62
Total da Unidade 7 - - - - - - - - - - - - R$ 793,62
Unidade 08 - Fundo Municipal de Assistência Social
Sub-Unidade 00 - Fundo Municipal De Assistência Social
2.08.00.08.244.0042.2.0102 - 3.3.90.36.00 Gestão Do Programa Bolsa Família - - - - R$ 49,71
Total da Sub-Unidade 00 - - - - - - - - R$ 49,71
Sub-Unidade 01 - Serviço De Proteção Social Básica
2.08.01.08.244.0021.2.0103 - 3.3.90.32.00 Manutenção E Operacionalização Do CRAS/PAIF -R$ 689,92
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - R$ 689,92
Sub-Unidade 02 - Proteção Social Especial
2.08.02.08.244.0027.2.0107 -3.3.90.32.00 Manutenção E Operacionalização Do CREAS/PAEFI-R$90,69
Total da Sub-Unidade 02 - - - - - - - - R$ 90,69
Total da Unidade 8 - - - - - - - - - - - - R$ 830,32
Total Geral - - - - - - R$ 452.368,27
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, 19 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

Total da Sub-Unidade 02 - - - - - - - - R$ 90,69

ELIANA RODRIGUES
Tesoureira
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.301 DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DA PORTARIA Nº. 2.283

Total da Unidade 8 - - - - - - - - - - - R$ 830,32

PORTARIA Nº 2.301

Total Geral - - - - - - R$ 452.368,27

Dispõe sobre revogação da Portaria nº. 2.283 de 16/11/2016.

Art. 2º - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizado como
fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Município na forma do parágrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Continua folha 03
DECRETO Nº 6.280
Folha 03
Órgão 02 - Prefeitura Municipal De São Lourenço
Unidade 01 - Secretaria Municipal de Governo
Sub-Unidade 00 - Secretaria Municipal de Governo
2.01.00.04.131.0033.2.0008 - 3.3.90.39.00 Publicação Oﬁcial E Institucional
- - - - R$ 354,36
Total da Sub-Unidade 00 - - - - - - - - R$ 354,36
Sub-Unidade 01 - Gabinete do Prefeito
2.01.01.04.122.0001.2.0010 - 3.3.90.39.00 Gestão Do Gabinete Do Prefeito
- - - -- R$ 500,82
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - R$ 500,82
Total da Unidade 1 - - - - - - - - - - - - R$ 855,18
Unidade 03 - Diretoria Geral de Planejamento,Orçamento e Gestão
Sub-Unidade 01 - Diretoria de Administração

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 expedição da Portaria nº 2.283 que Nomeia os membros da
Comissão Permanente de Acompanhamento de Serviços de Transporte Público
e Tarifas Correlatas, prevista no Artigo 109, da Lei Complementar nº. 002/2011
de 01/08/2011, já produziu seus efeitos para o exercício de 2017; considerando que compete a Chefe do Poder Executivo expedir ou revogar atos no âmbito municipal;considerando que a atual administração realizará estudos para a
composição dos novos membros da referida comissão, junto ao quadro de servidores públicos permanentes do Município;
RESOLVE:
Art.1º Fica revogado, em seu inteiro teor, a Portaria nº 2.283, datado de
16/11/2016, que “Nomeia os membros da Comissão Permanente de Acompanhamento de Serviços de Transporte Público e Tarifas Correlatas, prevista
no Artigo 109, da Lei Complementar nº. 002/2011, de 01/08/2011 e dá outras
providências”
Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 19 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal JOSÉLIA DE LORENZO Secretária Municipal de Governo
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
Pregoeiro Oﬁcial

CASSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeiro Substituto.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.301 DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DA PORTARIA Nº. 2.283
PORTARIA Nº 2.301
Dispõe sobre revogação da Portaria nº. 2.283 de 16/11/2016.
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 expedição da Portaria nº 2.283 que Nomeia os membros da
Comissão Permanente de Acompanhamento de Serviços de Transporte Público
e Tarifas Correlatas, prevista no Artigo 109, da Lei Complementar nº. 002/2011
de 01/08/2011, já produziu seus efeitos para o exercício de 2017; considerando que compete a Chefe do Poder Executivo expedir ou revogar atos no âmbito municipal;considerando que a atual administração realizará estudos para a
composição dos novos membros da referida comissão, junto ao quadro de servidores públicos permanentes do Município;
RESOLVE:
Art.1º Fica revogado, em seu inteiro teor, a Portaria nº 2.283, datado de
16/11/2016, que “Nomeia os membros da Comissão Permanente de Acompanhamento de Serviços de Transporte Público e Tarifas Correlatas, prevista no
Artigo 109, da Lei Complementar nº. 002/2011, de 01/08/2011 e dá outras
providências”
Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 19 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO: O MUNICÍPIO DE SÃO
LOURENÇO E A INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR BOM SAMARITANO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO: O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO e a INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR BOM SAMARITANO celebram termo
aditivo ao convênio que tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de
10/01/2017 a 30/06/2017, conforme previsto no item 10.1 da cláusula décima
e reajustar o valor “per capita” e por mês conforme estabelecido na cláusula
quarta do Termo de Convênio que passa a valer R$ 1.259,24 (um mil e duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos).
São Lourenço, 12 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal e
SÉRGIO RAMON NACER SANCHES
Presidente da Instituição Beneﬁcente Lar Bom Samaritano.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.302 DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DA PORTARIA Nº. 2.275
PORTARIA Nº 2.302
Dispõe sobre revogação da Portaria nº. 2.275 de 20/09/2016.
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 expedição da Portaria nº 2.275 de 20/09/2016, que Designa
Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação
do Município de São Lourenço/MG e contém outras providências, pela qual
serão nomeados novos membros pela atual Administração Municipal; considerando que compete a Chefe do Poder Executivo expedir ou revogar atos no
âmbito municipal;
RESOLVE:
Art.1º Fica revogado, em seu inteiro teor, a Portaria nº 2.275, datado de
20/09/2016, que “Designa Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação do
Plano Municipal de Educação do Município de São Lourenço/MG e contém
outras providências”
Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 19 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 009/2017
Processo 0018/2017 - Pregão Eletrônico 0009/2017 – Objeto: Contratação
de empresa especializada para eventual e futura prestação de serviços no transporte de pacientes em UTI MÓVEL, para urgência e emergência em pacientes
adultos, neonatal/infantil, com alto risco de vida e de caráter eletivo, deste
Município. Sessão pública: 14h30min do dia 07/02/2017. Credenciamento: até
as 12h do dia 07/02/2017. Apresentação das propostas: até as 13h do dia
07/02/2017. Início dos lances: às 14h30min até as 15h do dia 07/02/2017. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781, ou no site www.saolourenco.mg.gov.br.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº. 6.292 DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DO DECRETO Nº. 6.043
DE 09/08/2016.
DECRETO Nº. 6.292
Dispõe sobre revogação do Decreto nº. 6.043 de 09/08/2016.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII do art.90, da Lei Orgânica Municipal LOM; considerando que a Chefe do Executivo compete expedir decretos e outros atos administrativos relativos a organização e funcionamento no âmbito
municipal; considerando a necessidade de realocação de servidores para exercerem atividades administrativas, visando preencher vaga existente em diversos setores do Poder Executivo; considerando a solicitação, verbal, do Sr. Ronaldo José Fernandes Maciel, dirigida a Chefe do Executivo, para retornar as
suas funções de Auxiliar Administrativo II, junto ao Prédio da Prefeitura; considerando que o referido servidor retornou as suas funções na Praça de Atendimento desde o início de janeiro de 2017;
DECRETA:
Art.1º. Fica revogado, em seu inteiro teor, o Decreto nº 6.043, datado de
09/08/2016, 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, retroagindo seus efeitos em 01/01/2017.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 19 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE ADITAMENTO
5º. Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-012/2013.
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Link Sat Serviços de Vigilância Eletrônica Ltda. ME
Modalidade: Dispensa nº.180/2012
Objeto: prorrogação da vigência.
Vigência: de 23/01/2017 até 22/01/2018
Data da assinatura: 20/01/2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº. 6.293 DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DA AUTORIDADE
AEROPORTUÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO, EM
CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART.1º, DO DECRETO Nº. 4.505 DE
17/04/2012.
Dispõe sobre a designação da Autoridade Aeroportuária do Município de
São Lourenço, em conformidade com o disposto no Art.1º, do Decreto nº. 4.505
de 17/04/2012.
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 compete a Chefe do Executivo a expedição decretos e outros
atos administrativos relativos a organização e funcionamento no âmbito municipal; considerando a necessidade de nomear pessoa pertencente ao quadro
funcional da Prefeitura para responder como Autoridade Aeroportuária do Município de São Lourenço, em conformidade com o Art.1º, do Decreto nº. 4.505
de 17/04/2012; considerando os termos constantes no Convênio ﬁrmado entre
Município de São Lourenço e o Ministério da Aeronáutica, que repasse a responsabilidade pela administração, manutenção, operação e exploração do Aeroporto Comandante Luiz Carlos de Oliveira ao Município;
DECRETA:
Art.1º. Fica designado o Sr. MARCELO DA SILVA FLORI, para responder pelas
funções de Autoridade Aeroportuária no Município de São Lourenço, em conformidade com o disposto no Art.1º, do Decreto nº 4.505 de 17/04/2012, a
partir desta data.
Art.2º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 19 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 001/2017
Processo 0019/2017 - Pregão Presencial 0001/2017 – Objeto: Contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de organização, coordenação e execução do evento denominado "# Vem Curtir na Rua - Carnaval 2017",
com fornecimento de toda a estrutura, equipamentos, materiais, mão de obra,
e outros. Credenciamento: até as 13h do dia 08/02/2017. Sessão pública:
13h30min do dia 08/02/2017. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede
da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781,
ou no site www.saolourenco.mg.gov.br.

ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oﬁcial

ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oﬁcial

CASSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeiro Substituto.

CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeiro Substituto.

LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 008/2017
Processo 0014/2017 - Pregão Eletrônico 0008/2017 – Objeto: Registro de
Preço para futura e eventual aquisição de suplemento alimentar para pacientes encaminhados a Secretaria de Saúde. Contratação EXCLUSIVAMENTE para
Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP. Sessão pública: 14h30min
do dia 09/02/2017. Credenciamento: até as 12h do dia 09/02/2017. Apresentação das propostas: até as 13h do dia 09/02/2017. Início dos lances: às 14h30min
até as 15h do dia 09/02/2017. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede
da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781,
ou no site www.saolourenco.mg.gov.br.
ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.294 NOMEIA DIRETOR DE ENGENHARIA.
DECRETO Nº 6.294
Nomeia Diretor de Engenharia.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII, do Art.90, da Lei Orgânica Municipal
- LOM; considerando que a Chefe do Executivo compete decidir sobre as nomeações e exonerações dos titulares de cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações;

DECRETA:
Art.1º. Fica nomeado o Sr. MARCUS JOSÉ DA SILVA, para responder pelas
atribuições do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum, de “Diretor de Engenharia”, Código “DE”, previsto no Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11,
de 01/08/2011 e suas alterações.
Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/01/2017.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 19 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.290 EXONERA GERENTE DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO.
Exonera Gerente de Pessoal da Educação.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII, do Art.90, da Lei Orgânica Municipal
- LOM; considerando que a Chefe do Executivo compete decidir sobre as nomeações e exonerações dos titulares de cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações;
DECRETA:
Art.1º. Fica exonerada a Sra. CAMILA PEREIRA COSTA, das atribuições do
cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum, de“Gerente de Pessoal da Educação”, Código “GPE”, previsto no Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11,
de 01/08/2011, a partir desta data.
Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/01/2017.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 19 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.291 NOMEIA ASSISTENTE DE BOLSA FAMÍLIA E SEGURANÇA
ALIMENTAR.
DECRETO Nº 6.291
Nomeia Assistente de Bolsa Família e Segurança Alimentar.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII, do Art.90, da Lei Orgânica Municipal
- LOM; considerando que a Chefe do Executivo compete decidir sobre as nomeações e exonerações dos titulares de cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações;
DECRETA:
Art.1º. Fica nomeada a Srª. HENY ALFRADIQUE GARCIA, para responder
pelas atribuições do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum, de “Assistente de Bolsa Família e Segurança Alimentar”,Código “ABFSA”, previsto no
Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11, a partir de 01/02/2017.
Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 19 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PUBLICAÇÃO DE PORTARIA
PORTARIA N.º SAAE/SLO- 023/2017
Dispõe sobre a revisão anual dos valores atribuídos às diárias de viagem constantes do anexo I da
Portaria nº SAAE/SLO- 002/2016 de 04/01/2016, concedidas no âmbito desta Autarquia Municipal, em
conformidade com o disposto no parágrafo terceiro do Artigo 40 da Lei Complementar 005/14 e dá outras providências.
O Diretor Presidente do SAAE de São Lourenço-MG, Sr. Henrique Ramon Poli de Almeida, no uso das
atribuições que lhe confere o cargo outorgado pelo Decreto Municipal nº. 6.236 de 02/01/2017, c.c. o
que dispõem o artigo 40 e seus Parágrafos da Lei Complementar nº. 005/14 e considerando:
Que o Artigo 40 da referida Lei instituiu o Sistema de Concessão de Diárias de Viagem no âmbito da
Autarquia, sendo necessário o reajustamento anual dos valores previstos no anexo I da Portaria nº SAAE/
SLO- 002/2016;
Que o sistema de diárias de viagem tem por intuito atender as necessidades dos servidores públicos
municipais no cumprimento de serviços de interesse da Autarquia, realizados em outras cidades;
Que o parágrafo terceiro do Artigo 40 da Lei Complementar 005/14, bem como o Artigo 15 da Portaria nº SAAE/SLO- 002/2016 prevê que os valores das diárias de viagem serão reajustados anualmente,
tendo como data base o mês de janeiro, de acordo com a variação do IGP-M acumulado dos últimos 12
(Doze) meses do exercício anterior ou outro índice que vier a substituí-lo em caso de extinção;
A variação do IGP-M de 7,17% (Sete vírgula dezessete por cento) apurada em 2016;
Que, ao Diretor Presidente compete, nos termos do Artigo 40 e seus parágrafos da Lei Complementar nº 005/14 e do Artigo 15 da Portaria nº SAAE/SLO- 002/2016 a regulamentação da referida concessão,
e o reajuste dos valores das diárias;
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam os valores atribuídos às diárias de viagem concedidas no âmbito desta Autarquia,
constantes do Anexo I da Portaria nº SAAE/SLO- 002/2016 de 04/01/2016, reajustados em 7,17% (Sete
vírgula dezessete por cento) com base na variação do IGP-M apurado no exercício de 2016, passando a
vigorarem conforme disposto no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço-MG, 18 de janeiro de 2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente
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UTI Neo recebeu doação de leilão
Em 10 de fevereiro, a UTI
Neonatal do Hospital foi
contemplada com materiais
e equipamentos (sensores,
curativos, bandagens especiais etc.) adquiridos com
a excelente doação de R$
10.003,81 - feita por Aluizio Maciel Pereira Filho, que
doou um embrião de uma
doadora da raça Mangalarga Marchador, posteriormente leiloado (a doação
ainda não foi concluída, pois
a arrecadação do leilão continua sendo feita). Veterinário e jurado da Associação Brasileira dos Criadores
do Cavalo Mangalarga Mar-

chador (ABCCMM), Aluizio
é casado com Suely Junqueira Pereira, sobrinha do
pediatra, cirurgião pediátrico e plantonista da UTI
Neo do Hospital, dr. Gabriel
Dias Pereira Filho. “Em junho de 2016, numa mostra
no Parque de Exposições
de Caxambu, o embrião já
gestado foi arrematado pelo criador Magdi Abdel Shaat, ex-presidente da ABCCMM”, explicou Aluizio.
“Além de reconhecer o belo trabalho do dr. Gabriel e
equipe da UTI Neo, meu
único ﬁlho nasceu no Hospital São Lourenço e, assim,

procurei retribuir o que
ﬁzeram por nós”, acrescentando que pretende
solicitar, à ACCMM, que
avalie a possibilidade de
incluir o Hospital no projeto “Marchadores pela
Vida” - que arrecada fundos para apoio a pacientes carentes com câncer
e familiares dos mesmos.
Na foto, com a equipe da
UTI Neo: Aluizio, Jair de
Carvalho (Diretoria/Hospital), Viviane (técnica de
enfermagem/TE), Hayra
(ﬁsioterapeuta), Cristiane
(TE), Isabela (enfermeira),
Iara (TE), dr. Gabriel e Sueli.

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