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Médicos concursados começam a assumir UBS de São Lourenço;
problemas de longas filas na madrugada devem diminuir

A Prefeitura de São Lourenço, através da Secretaria de Saúde, informa que os médicos concursados estão assumindo seus respectivos cargos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade.
Os novos médicos, a partir de agora, irão cumprir carga horária normal de atendimento à população. A carga horária e a produção serão exigidas e fiscalizadas pela Secretaria para que o atendimento seja normalizado, evitando assim, a necessidade de fila e longa espera.
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EDITORIAL
Os petistas, há muito tempo, especializaram-se em insultar a inteligência alheia, seja quando garantiam ser o baluarte da ética na política, enquanto seus dirigentes já tramavam o assalto ao erário assim que chegassem ao poder,
seja ao louvar as “conquistas”
dos governos de Lula da Silva
e de Dilma Rousseff, no momento em que o País tenta a
duras penas recolher o que restou da economia depois de estraçalhada pela dupla. Nos últimos tempos, os petistas levaram essa expertise a níveis
inéditos para defender, contra
carradas de evidências, a inocência de Lula da Silva e de Dilma Rousseff.
O último a fazê-lo foi o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, que, em entrevista ao jornal O Globo, tentou
desmentir a delação do casal
de marqueteiros João Santana
e Mônica Moura, responsável
pelas campanhas eleitorais de
Lula em 2006 e de Dilma em
2010 e 2014. Como se sabe,
Santana e Mônica disseram à
Justiça que Dilma não apenas
sabia do uso de dinheiro proveniente de caixa 2 em sua campanha, como tratou pessoalmente do assunto com eles. Na
versão de Cardozo, essa informação é “totalmente inverossímil”, porque “a orientação da
Dilma era muito clara” para que
se recusasse dinheiro de caixa
2. Ao que João Santana, em
nota, respondeu: “Pra cima de
mim, José Eduardo?”.
Os brasileiros honestos, que

jornalismo@portalalternativa.com.br

lutam para pagar suas contas
em dia, certamente farão suas
as palavras do marqueteiro. A
frase acima, trocando-se apenas o nome do personagem,
aplica-se a qualquer um dos
sabujos e rábulas dedicados a
convencer os incautos de que
Lula e Dilma não passam de virginais servidores do povo, pobres vítimas das tramoias das
“elites” interessadas especialmente em impedir que o chefão petista seja candidato à Presidência em 2018.
A realidade, porém, insiste
em desmentir a obscena versão dos petistas. Depois que
Lula garantiu ao juiz federal Sérgio Moro que se encontrou apenas duas vezes com diretores
da Petrobrás posteriormente
implicados na Lava Jato, o Ministério Público Federal apresentou documentos que indicam que, quando ainda era presidente, ele se reuniu nada menos que 23 vezes com esses
executivos. Diante dessas evidências, os advogados do petista limitaram-se a se queixar
de que o Ministério Público,
“ao contrário da defesa do ex-presidente Lula”, tem acesso
irrestrito a documentos da Petrobrás.
Ao mesmo tempo, enquanto Lula e sua trupe vão até a
ONU para denunciar a “perseguição política” de que o ex-presidente se diz vítima, aparecem fotografias do petista em
animado encontro, no tal sítio
de Atibaia do qual ele jura não
ser dono, com o empreiteiro
Léo Pinheiro. Em delação, Pi-

‘Pra cima de mim?’

Os petistas, há muito tempo, especializaram-se em insultar
a inteligência alheia, enquanto seus dirigentes tramavam o
assalto ao Erário assim que chegassem ao poder

nheiro informou à Justiça que
bancou a reforma não apenas
daquele sítio, mas de um triplex no Guarujá que Lula também garante não lhe pertencer,
como forma de pagar propina
em troca de contratos da Petrobrás.
A defesa de Lula afirma que
os documentos trazidos por Léo
Pinheiro são mais uma tentativa de “agradar os procuradores” em troca de “benefícios”.
Dilma foi na mesma linha ao
questionar o depoimento de
João Santana e Mônica Moura,
que a implicaram também em
obstrução de Justiça. A ex-presidente disse que o casal recorreu a “versões falsas e fantasiosas” para obter liberdade
e redução de pena. Mais uma
vez, João Santana – o mago do
marketing que conseguiu a façanha de eleger duas vezes como presidente uma completa
incompetente, na base de men-

tiras deslavadas – não deixou
barato: “Afirmo que as únicas
vezes que menti sobre a presidente Dilma – e isso já faz algum
tempo – foi para defendê-la”.
Seria ingenuidade esperar
que Lula e Dilma simplesmente
admitissem os crimes que lhes
são atribuídos. Ao negar tudo,
ambos apenas exercem seu direito de defesa, e qualquer julgamento deve respeitar, obviamente, a letra da lei. Mas os ex-presidentes petistas não se limitam a negar as acusações.
Eles querem fazer acreditar que
os processos em que estão envolvidos são parte de uma conspiração política contra o povo,
porque ambos se consideram
encarnações da própria democracia. A cada nova evidência
de que Lula e Dilma não são o
que dizem ser, no entanto, esse
esforço se torna apenas, e cada
vez mais, patético. (O Estado de
S. Paulo)

MONS. JONAS ABIB

VERA GANNAM

Deus confiou nossa
proteção a Maria

Visitação de Nossa Senhora

Reflexão

Algo maravilhoso está acontecendo hoje: Deus confiou nossa proteção a Maria. Ela está fazendo a linda obra, passando e
protegendo os filhos de Deus.
Sim, porque Ele não quer perder
ninguém. Nestes tempos urgentes em que estamos, o Senhor
entregou para sua Mãe a nossa
guarda.
O coração do nosso Pai está
encantado com ela e diz aos seus
anjos: “Cooperem e trabalhem
todos, para que ela proteja, para
que consiga e não fique ninguém
para trás.” Ele está realizando a

sua Palavra de ordem:“Direi ao
Norte: ‘Devolve!’; e ao Sul: ‘Não
segures! Traze de longe os meus
filhos, traze minhas filhas dos confins do mundo, todos os que são
conhecidos por meu nome, os
que, para minha glória, eu criei,
modelei e fiz!’” (Is 43,6-7).
Alegre-se, porque Nossa Senhora está cumprindo essa ordem, pois o Senhor quer curar
pessoas muito machucadas. Entregue-se! Nossa Senhora está
distribuindo, a todos que aceitarem, a graça do batismo no Espírito.

Maria Nossa Mãe

Encerrando o mês de maio,
mês consagrado à Maria, comemoramos, no dia 31, a Festa da Visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. É por meio de Maria que
Jesus faz sua primeira visita
aos homens. Logo pós a Anunciação, Maria parte “com pressa para as montanhas” (Lc
1,39), a fim de ir ao encontro
da prima, cuja extraordinária
maternidade lhe fora revelada pelo Anjo.
“Apenas ouviu Isabel a saudação de Maria, exultou lhe
o menino no seio” (Lc 1,41).
Ante aquele salto de alegria,
Isabel, iluminada pelo Espírito Santo, reconhece na prima
a mãe do Salvador, e prorrompe num hino de louvor: “Bendita és tu entre as mulheres
e bendito é o fruto de teu ventre! E de onde me é dada a
graça que venha visitar-me a
Mãe de meu Senhor? ... Ditosa aquela que acredita que teriam cumprimento as cosias
que lhe foram ditas da parte
do Senhor” (Lc 1,42-43.45).
Diante de tantos louvores, Maria não protesta. Bem sabe que
não são para Ela e sim para
Deus, a quem imediatamente
os dirige.

“Tu, Isabel, engrandeces a
mãe do Senhor – diz a Virgem
– mas a minha alma glorifica
o Senhor. Afirmas que ao som
de minha voz exultou de alegria teu filho em teu seio, mas
exulta meu espírito em Deus
meu salvador... Proclamas bem-aventurada aquela que acreditou, mas o motivo de minha
fé e felicidade é o olhar que
sobre mim lançou a benignidade divina. Por isso todas as
gerações me proclamarão bem-aventurada porque olhou Deus
a humildade e a pequenez de
sua serva” (S. Bernardo).
O Magnificat é a resposta
de Maria aos louvores de Isabel. Pelo Magnificat Maria
projeta em Deus todos os elogios recebidos. Maria desaparece em seu cântico. Só Deus
é exaltado e glorificado enquanto Ela fica na sua humilde posição de serva. Como no
canto, assim na vida. Nos três
meses de permanência junto
à prima e em toda a existência, é Maria, sempre e só, “a
escrava” a prestar serviços na
humildade e no escondimento. Serve a causa do Filho e
desaparece na sombra.
Fonte: Intimidade Divina –
Gabriel de S.M. Madalena

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

Só é grande quem se faz pequeno... (a todos os meus
amigos, que a cada dia me ensinam a ser melhor)
Vivemos num reino de aparências.
As pessoas valorizam o ter e
se esquecem do ser.
Tem importância neste mundo quem se destaca mais, quem
“aparece”, quem veste a roupa
de marca, tem o carro que acabou de ser lançado, mora no local mais privilegiado, sai nas colunas sociais, faz cirurgia plástica e frequenta as altas rodas.
Enquanto isso, relembrando
as Sagradas Escrituras e seus relatos, percebemos que o Deus
Menino que poderia ter nascido em “berço de ouro”, veio ao
mundo numa gruta, nasceu numa simples manjedoura, rodeado pelos animais, dando-nos
um verdadeiro exemplo de humildade e ensinando-nos a mais
sábia das lições.
José e Maria prestes a dar a
luz, procuravam lugar para ficar,
onde o Cristo pudesse nascer,
mas não havia lugar para eles,
assim como não há lugar para
as pessoas ainda hoje que não
se entregam aos modelos padrões de beleza, riqueza e majestade.
Se Maria fosse uma mulher
da alta sociedade, se José fosse
um homem importante, se estivessem entre os poderosos,
falando, gesticulando, partici-

pando das melhores festas e dos
grandes banquetes, certamente, todas as portas se abririam
para eles. Mas, no plano da salvação estava escrito e consolidado que o Amor, o que liberta
verdadeiramente o homem, o
presente verdadeiro que tanto
almejamos é sempre o que não
tem preço, o que não se encontra em nenhuma vitrine, o que
ninguém é capaz de comprar.
Só se pode falar em Cristianismo quando a gente sai “da
ilha de Caras” e cai na real: assume nossas falhas, nossa necessidade de julgar pelo que vemos e de supervalorizarmos o
efêmero. Só podemos dizer que
somos cristãos, quando abrimos o coração e reconhecemos
nossa insignificância diante dos
marginalizados da sociedade
que se espelham no Cristo que
não foi acolhido e ainda foi condenado sem motivo algum, os
que nos precederão no Reino
dos céus.
Nenhuma destas palavras são
bonitas, confesso, mas neste
momento senti um apelo enorme no sentido de “mudar o curso” e falar sobre o que realmente a Bíblia nos relata...esta verdade que hoje não quer calar
em mim: Só é grande quem se
faz pequeno!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Visagismo: Qual é
o seu tipo de pele?
Peles Quentes

Pele Branca Outono: Quente
Pele: As pessoas do tipo outono não apresentam uma tez corada, tendendo a parecer um tanto quanto descorados e pálidos.
Possuem, de maneira geral, uma
pele dourada puxando para o amarelado. Existem três tipos distintos: claros com pele pêssego, creme ou marfim; bege dourado acobreado que varia do médio ao escuro; e ruivos com sardas bronze
douradas.

Cabelos: Variam do cobre ao
castanho avermelhado; louro morango ou vermelho; louro dourado ao castanho vivo, com luzes
pretas, marrom ou grafite escuro.
Olhos: Os olhos são geralmente castanhos escuros ou avelã. Alguns têm olhos verdes, claros, brilhantes e marcantes enquanto outros são verde-oliva escuros e acastanhados. Em raros casos podem
ser verdes azulados (azul turquesa) ou azuis claros. Mas de modo
geral, as pessoas de outono não
possuem olhos verdadeiramente
cinza ou azuis.
Cores Favoráveis
•
os vermelhos quentes-vermelho primário,cádmio e vermelho-alaranjado
•
amarelo-dourado
•
amarelo-alaranjado-brilhante
•
bege-escuro
•
cinzas avermelhados:terra
de siena, cor de tijolo, ferrugem
•
verde-musgo
•
bronze
•
marrom-claro-amarelo
•
azul-cizento(cor de jeans)
Pele branca Primavera: quente
Pele:As pessoas do tipo primavera possuem uma pele rosada,

mais para o avermelhado, com
um aspecto saudável e vibrante.
Geralmente em tons bege dourado, pêssego ou marfim. As sardas são típicas das pessoas de
primavera, geralmente apresentando um tom dourado. Porém
nem sempre estão presentes,
algumas pessoas de primavera
possuem uma pele cor de creme.
Muitos britânicos e americanos
são do tipo primavera.
Cabelos:Geralmente claros,
cor de linho e dourados, como
também castanhos escuros com
tonalidades douradas. Embora
não tão comuns, é possível encontrar tipos primavera com cabelos pretos ou castanhos escuros. Alguns puxam para o cinza
pardacento.
Olhos:A maioria possui olhos
azuis ou verdes ou uma combinação destas duas cores. Azul turquesa, água-marinha ou cinza
azulado. Sua tonalidade pode ser
clara ou escura. De maneira menos comum, os olhos podem ser
castanhos dourados, puxando para avelã, combinando o verde e
dourado.
•
todos os tipos de de
amarelo
•
verdes
quentes;
musgo;oliva;limão
•
marrons
quentes
amarelados;terra de siena natural..(pinho)
•
Todos os tons de bege
•
Marrons quentes avermelhados; terra de siena queimada
•
Pêssego
•
Rosa-chá
•
Coral
•
Rosa-alaranjado
•
Vermelho-alaranjado
•
Azul-lavanda
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Médicos concursados começam Prefeitura anuncia Processo
a assumir UBS de São Lourenço Seletivo na área da Saúde
A Prefeitura de São Lourenço, através da Secretaria de Saúde, informa que os médicos concursados estão assumindo seus
respectivos cargos nas Unidades
Básicas de Saúde (UBS) da cidade. .
Os novos médicos, a partir
de agora, irão cumprir carga horária normal de atendimento à
população. A carga horária e a
produção serão exigidas e fiscalizadas pela Secretaria para
que o atendimento seja normalizado, evitando assim, a necessidade de fila e longa espera.
O Dr. Walace Fernandes Lourdes assumiu a UBS do bairro Vila Nova. O Dr. Luiz Eduardo Hamamura está atuando na UBS
São Lourenço Velho, a Dra. Gi-

O objetivo é preencher vagas e formar cadastro reserva em cinco
Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

selle Sabrina França de Lima está na UBS Canaã.Também assumiram as enfermeiras Camila
da Silva Andrade na UBS São Lço
Velho, Flávia Cristina de Sales
Machado na UBS N.S.de Lourdes, Lara Nunes da Silva na UBS
Federal, Eulien Cavalcante Maia
Brandani na UBS do Carioca e

Marcelle Abel Pereira Lima na
UBS do Canaã.
A Prefeitura ainda aguarda
os outros seis médicos para assumirem as demais UBS, o mais
breve possível. Já foram convocados pela Secretaria de Saúde,
mas o prazo de resposta deles
ainda está vigente.

A Prefeitura de São Lourenço inicia em 5 de junho de 2017
as inscrições do Processo Seletivo que visa contratar e formar cadastro reserva de Agentes Comunitários de Saúde, de
nível fundamental.
As oportunidades estão distribuídas nas Unidades Básicas
de Saúde - UBS Porta do Céu,
Carioca, Canaã (1), Federal (1),
Biquinha e Nossa Senhora de

Lourdes, em jornadas de trabalho de 40h semanais, mediante remuneração de R$
1.014,00.
Os concorrentes serão avaliados por meio de Provas Objetivas de Múltipla Escolha, de
caráter eliminatório e classificatório, previstas para serem
aplicadas no dia 25 de junho
de 2017.
Para realizar a inscrição, bas-

ta comparecer das 8h às 11h
ou das 13h às 16h na Sede da
Secretaria Municipal de São
Lourenço, Rua Jaime Souto
Mayor, nº 221, Bairro Federal,
até 9 de junho de 2017.
Mais informações podem ser
obtidas no edital de abertura
desse Processo Seletivo, que
possui validade de dois anos e
pode ser prorrogado por igual
período.

São Lourenço participa da maior Feira de Observadores de
Pássaros e da Natureza da América Latina

Pela primeira vez São Lourenço participou da maior Feira de Observadores de Pássaros e da Natureza da América
Latina, a Avistar Brasil. O evento aconteceu entre os dias 19
e 21/05 no Instituto Butantã,
em São Paulo.
Com o roteiro "Passarinhando no Parque das Águas" São
Lourenço entra para o turismo
de observação com 175 passarinhos cadastrados na cidade pela observadora Marcia
Giovani. A assessora de Turismo e Cultura, Paula Alves Netto representou o município
junto com Marta Porto, a ob-

DOM ZECA

Falecimento

servadora de Pássaros que catalogou 136 espécies em São
Lourenço.
Com o apoio da Secretaria
de Turismo e Cultura, a equipe
de São Lourenço participou com
um stand para divulgar a cidade e todos atrativos naturais,
iniciando o primeiro roteiro do
Sul de Minas nesse universo de
natureza e passarinhos da América Latina.
A feira está em sua 12ª edição, atraindo mais de 10 mil
visitantes. O programa Terra da
Gente realizou a cobertura do
evento e comemorou 20 anos
de história na TV.

Aniversário

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Homenagem

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

EXPEDIENTE

O céu está em festa....após 100 anos de vida, muito bem vivida, de toda uma trajetória aqui entre nós, minha linda tia Olinda partiu serenamente no último dia 12. Sentirei muita falta de
seus carinhos, sua atenção, sua lucidez, sua "voternidade". Fica
em paz, as estrelas te esperam. Sua benção....
(Emerson Correia)

Comunicamos com pesar, o falecimento de Antônia Prince
Maciel, ocorrido dia 19 último.
Enviamos a seus familiares nossas condolências, em especial
ao seu esposo José Carlos Maciel, e seus filhos: Marlene, Marli, Marcia, Leila, Lucimar, Luizinho, Carlinhos e Marco Antônio.
Que a misericórdia de Deus, seja o bálsamo necessário para
aliviar a dor da separação.
Paz a sua alma!!!

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo.
Jornalista Responsável: João Vicente Nogueira (MTB 18.220/MG). Diagramação: João Vicente Nogueira. Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula
Dutra. Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra. Assessor Jurídico: José Manoel Pereira. Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
Colaboradores: Anderson Joinha, Vera M. Gannam de Castro, Simone Gannam L. Ribeiro, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa M. D. de Almeida, Filipe
Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha, Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira,
Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

Comemorando mais um aniversário neste dia 04 de junho,
nosso amigo Maicon Rox, grande produtor de eventos na vizinha Carmo de Minas.
Ao aniversariante, desejamos votos de saúde, paz e felicidades. Deus o abençoe, e lhe conceda vida longa e feliz!!!

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
Total da Sub-Unidade 01 - - - - R$ 72.227,78
Total da Unidade 6 - - - - R$ 72.227,78

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.396 DESIGNA MEMBROS PARA O CONSELHO GESTOR DO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – FMHIS E CONTÉM
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DECRETO Nº 6.396
Designa membros para o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação
de Interesse Social – FMHIS e contém outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII e XVII, da Lei Orgânica Municipal - LOM, c.c. o disposto no artigo 5º, da Lei Municipal nº. 2.981 de 30/08/2010 e suas respectivas
alterações; considerando a instituição do Sistema Municipal de Habitação de
Interesse Social, através da Lei Municipal nº. 2.912 de 15/09/2009; considerando que o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social possui natureza contábil, necessitando, portanto, de gerenciamento de seus recursos;considerando,
a relevante importância dos serviços que serão executados através da aplicação
dos recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social para as famílias de baixa renda de nosso Município;
DECRETA:
Art.1º. Fica o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS,
constituído dos seguintes membros:

Unidade 08 - Fundo Municipal de Assistência Social
Sub-Unidade 01 - Serviço De Proteção Social Básica
2.08.01.08.244.0021.2.0103 - 3.3.90.36.00 Manutenção E Operacionalização do CRAS/PAIF- - - -- - - R$ 15.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - - R$ 15.000,00
Total da Unidade 8 - - - - - R$ 15.000,00
Total Geral - - - - - - - R$ 87.227,78
Art. 2º - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizado como
fonte de recurso: SUPERÁVIT FINANCEIRO na forma do parágrafo 1°, inciso I a
IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, 20 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
ELIANA RODRIGUES
Diretoria de Contabilidade
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PUBLICAÇÃO DE PORTARIA

REPRESENTANTES DO SETOR PÚBLICO:

PORTARIA N.º SAAE/SLO- 33/2017

- Marcelo da Silva Flori
Representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana

DISPÕE SOBRE A NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2015.

- Elane Medeiros do Espírito Santo
Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
- Valter Lúcio de Oliveira
Representante da Diretoria de Serviços Urbanos
- Israel Vicente Gonçalves Filho
Representante da Diretoria de Fazenda

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,
RESOLVE:
Com base no relatório apresentado pela Comissão Especial de Auditoria Interna, torne-se nulo o contrato administrativo nº 018/2015, tomando todas as
providências administrativas necessárias, com efeito imediato.

- Delano Dias Marcilio
Representante da Secretaria Municipal de Planejamento e
Gestão Estratégica

Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

- Anderson da Silva Costa
Representante da Câmara Municipal de São Lourenço

HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente

- Eduardo Rodrigues de Souza
Representante da COMDEC

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PUBLICAÇÃO DE PORTARIA

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

PORTARIA N.º SAAE/SLO- 35/2017

- Mauro José da Silva
Representante do Conselho das Associações de Moradores de
Bairro
- Antônio Carlos Canaverde Sanches
Representante da Associação Regional de Engenheiros e
Arquitetos
DECRETO Nº 6.396
- Christian Pereira Bernardes
Representante da 19ª Subseção da OAB/MG
- Jair Pereira de Carvalho
Representante do Rotary Clube
- Maria Helena Bertholini da Fonseca
Representante do Clube da Melhor Idade’
- Maria José Santos Mesquita
Representante da ONG Viva São Lourenço Viva
- Mara Rubia Terra de Melo
Representante da Associação de Pais e Mestres da Educação
Art.2º. A presidência do Conselho Gestor do FMHIS será escolhida na primeira reunião ordinária do Conselho, entre os seus membros, em conformidade com
o §2º, do Artigo 5º, da Lei Municipal nº. 2.981/2010 e suas respectivas alterações.
Art.3º. Os membros acima designados exercerão mandato conforme disposto no §2º, do Art. 8º, do Decreto Municipal nº. 3.943 de 13/10/2010, devendo
prestar contas ao final de sua gestão, emitindo relatório circunstanciado.
Art.4º. Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente o Decreto
nº. 5.595 de 23/06/2015, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 22 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.395 INSERE NO ORÇAMENTO VIGENTE A NATUREZA DE DESPESA QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
DECRETO Nº 6.395
Insere no Orçamento vigente a natureza de despesa que menciona e dá outras providencias.
A Prefeita de São Lourenço, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizada pelo disposto na Lei Municipal nº. 3.260, de 08 de Dezembro de 2016;
DECRETA:
Art. 1º - Fica inserido no orçamento vigente, conforme discriminação abaixo, a seguinte natureza de despesa, abrindo-se para este fim Crédito Suplementar no valor total de R$ 87.227,78 (oitenta e sete mil,duzentos e vinte e sete
reais e setenta e oito centavos) as seguintes dotações do Município de São
Lourenço:
Órgão 02 - Prefeitura Municipal De São Lourenço
Unidade 06 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal De Saúde
2.06.01.10.303.0004.2.0154 - 3.3.90.30.00 Atenção Farmacêutica - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 72.227,78

São Lourenço - MG, 20 de março de 2017.

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO NA MODALIDADE DISPENSA 030/2017.
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,
RESOLVE:
Com base no relatório apresentado pela Comissão Especial de Auditoria Interna, torne-se cancelado o PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO NA
MODALIDADE DISPENSA nº 030/2017, tomando todas as providências administrativas necessárias, com efeito imediato.
Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.
São Lourenço - MG, 20 de março de 2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.325 CRIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, PARA APURAÇÃO DE FATOS
RELATIVOS AO CONVÊNIO Nº 224/2010, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS.
PORTARIA Nº 2.325
Cria no âmbito do Município de São Lourenço a Comissão de Tomada de
Contas Especial, para apuração de fatos relativos ao Convênio nº 224/2010,
firmado com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.
A Prefeita do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas pelos incisos IX, XII e XVII, do art. 90, da Lei Orgânica Municipal- LOM; considerando o artigo 245 da Resolução n.º 12/2008 (Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais) acerca do dever de
instauração de Tomadas de Contas Especial; considerando a Instrução Normativa n.º 003/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais que dispõe
sobre o procedimento da Tomada de Contas Especial; considerando o ofício
OF. CIRCULAR/SRS/VGA/NGFPC/Nº. 013/2017, em que a Secretaria de Estado
de Saúde de Minas Gerais solicita prestação de contas final referente ao Convênio nº224/2010, em virtude do recebimento da prestação de contas apenas
das duas primeiras parcelas, bem como informação de que o prazo do convênio supracitado venceu em 11/12/2014 para execução, e em 11/02/2015 para
apresentação de contas; considerando, finalmente, a existência de saldo remanescente do convênio, e ainda, que as obras não estão concluídas:
RESOLVE:
Art.1º. Fica criada, no âmbito do Município de São Lourenço, a Comissão
de Tomada de Contas Especial para apuração de fatos caracterizados como irregulares por falta de prestação de contas, prazo de execução expirado e conclusão das obras referentes ao Convênio nº 224/2010.
§1º. O prazo máximo para emissão do relatório final da Comissão será de
90 (noventa) dias.
§2º. Atendendo ao disposto no art. 6º, da Instrução Normativa 003/2013
– TCEMG, deve ser emitido relatório inicial dos procedimentos adotados pela
Comissão, contendo, no mínimo, a exposição de motivos da instauração da tomada de contas especial, o valor estimado do dano, contratos, convênios e outras possíveis características do objeto que se analisa.
§3º. Mensalmente deverá ser comunicado através de relatório formal, ao
Chefe do Poder Executivo, os atos praticados durante o mês.
Art.2°. A Comissão de Tomada de Contas Especial será composta pelos seguintes servidores efetivos:
I - Vinícius Chinait de Almeida, matrícula nº. 1090;
II - Cássia Carneiro Mangia, matrícula nº. 4004;
III - Hélio da Silva Miguel, matrícula nº. 0359;
IV - Ana Paula Marques Ferraz, matrícula nº. 3518;

V - Emídio Francisco Ferreira, matrícula nº. 0239.
§1º. A presidência da Comissão Especial, ficará sob a responsabilidade do
Sr. Hélio da Silva Miguel.
§2º. A Comissão deverá se utilizar, para ordenamento de seus trabalhos,
das normas contidas na Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais de número 003/2013.
Art.3°. Ao final dos trabalhos a Comissão de Tomada de Contas Especial deverá elaborar relatório final conclusivo, contendo os seguintes elementos mínimos:
I - descrição cronológica dos fatos apurados, especificando o motivo da instauração do processo, a origem e o conhecimento dos fatos;
PORTARIA Nº 2.325
II - descrição das medidas administrativas adotadas anterior e concomitantemente à instauração do processo;
III - descrição dos trabalhos de investigação;
IV - demonstrativo financeiro do débito, contendo o valor original e o valor
atualizado;
V - recomendação de providências a serem adotadas pela Chefe do Poder
Executivo;
VI - relação dos responsáveis contendo a identificação do nome, identidade, CPF e endereço, no caso de servidor público, sua identificação funcional e
período que ocupou ou ocupa o cargo.
§1º. O relatório deverá conter em cada apontamento a identificação do número das folhas do processo que identificam os documentos comprobatórios
dos fatos narrados.
§2º. O relatório deverá conter, sempre que houver, o apontamento da irregularidade e a fundamentação legal para o fato.
§3º. Devem ser juntados ao processo cópias de todos os documentos comprobatórios arrolados, tais como: laudos periciais, comprovantes de despesas
(nota de empenho, notas fiscais, laudo de medição e etc.), pareceres, depoimentos colhidos, notificações expedidas e seus avisos de recebimento; manifestações dos notificados; atas das reuniões da comissão, bens como outros
documentos que se fizerem necessários para correta demonstração dos fatos.
§4º. Todo documento juntado ao processo deve ser assinado e numerado
pelos membros da Comissão, bem como obedecer a ordem cronológica dos
atos praticados.
§5º. Não será aceito nenhum documento apresentado pelos notificados que
não estejam devidamente identificados e assinados pelo responsável, bem como fora do prazo estipulado na notificação.
Art.4°. O relatório conclusivo deverá ser apresentado ao responsável pelo
Controle Interno do Município de São Lourenço para emissão de certificado de
auditoria sobre a regularidade dos atos praticados, quanto a:
I - apuração dos fatos, com indicação das normas ou dos regulamentos infringidos pelos responsáveis;
II - identificação dos responsáveis, indicando nome, CPF, endereço e, se servidor publico, cargo e matrícula;
III - quantificação do dano;
IV - parcelas eventualmente recolhidas aos cofres públicos;
V - inscrição em conta contábil específica, os valores apurados, na responsabilidade dos responsáveis;
VI - providências adotadas para prevenir a ocorrência de novos danos ao
erário.
Art.5°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 23 de março 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- 36/2017
DISPÕE SOBRE A NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2016.
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,
RESOLVE:
Com base no relatório apresentado pela Comissão Especial de Auditoria Interna, torne-se nulo o contrato administrativo nº 019/2016, tomando todas as
providências administrativas necessárias, com efeito imediato.
Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.
São Lourenço - MG, 20 de março de 2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PUBLICAÇÃO DE PORTARIA
PORTARIA N.º SAAE/SLO- 34/2017
DISPÕE SOBRE A NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 029/2013.
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,
RESOLVE:
Com base no relatório apresentado pela Comissão Especial de Auditoria Interna, torne-se nulo o contrato administrativo nº 029/2013, tomando todas as
providências administrativas necessárias, com efeito imediato.
Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.
São Lourenço - MG, 20 de março de 2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO - INEXIGIBILIDADE 0075/2017 PROCESSO 013/2017
Extrato de Ratificação - A Prefeita, no uso de suas atribuições, ratifica o
processo nº 0075/2017, Inexigibilidade 013, artigo 25 caput da Lei 8666.93 e
alterações, cujo objeto Aquisição de passes escolares, para atender alunos da
Educação de Jovens e Adultos da rede municipal de ensino de São Lourenço.
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO - PROCESSO 0079/2017 DISPENSA 17/2017

São Lourenço, 17 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA.
Prefeita Municipal.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO - PROCESSO 0077/2017 DISPENSA 16/2017
Extrato de Ratificação - A Prefeita, no uso de suas atribuições, ratifica o processo nº 0077/2017, Dispensa 016, 24 inciso XVII da Lei 8666.93 e alterações,
licitante vencedora do processo licitatório Ideal Comércio de Veículos e Peças
Ltda com valor R$1071,82 (um mil e setenta e um reais e oitenta e dois centavos), cujo objeto é Revisão de 10.000 Km para o veículo Fiat Mobi Easy placa
PYT-6400 ano 2016/2017 e revisão 15.000 Km Fiat Ducato Minibus placa PYQ6420 ano 2015/2016 atendendo a solicitação da Gerência da Frota Municipal,
atendendo solicitação da Diretoria de Serviços Urbanos.
São Lourenço, 17 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- 032/2017
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO
PÚBLICO
O Sr. Henrique Ramon Poli de Almeida, Diretor Presidente do SAAE de São
Lourenço-MG, no uso das atribuições que lhe confere o cargo outorgado pelo
Decreto Municipal nº. 6.236 de 02/01/2017, e em consonância com a Lei Complementar n.º 005/2014 de 21/07/2014 e Lei n.º 3.157 de 09/07/2014, e de
acordo com o resultado definitivo do Concurso Público 001/2015, promovido
pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto e homologado através da Portaria n.º
016/2016,
RESOLVE:
I - Nomear os candidatos abaixo relacionados para exercerem os cargos para os quais foram aprovados em concurso público homologado em 23 de Junho
de 2016, realizado pelo SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO LOURENÇO-MG:
NOME
CARGO LOTAÇÃO
-Ellen de Jesus Silva Castro Auxiliar de Serviços Sistema de Água
-Danilo Costa Ricardo Auxiliar de Serviços Sistema de Água
-Vagner Vilio dos Santos Auxiliar de Serviços Sistema de Água
-Helena Cristina Guimarães Auxiliar de Serviços Sistema de Água
-Luciano da Silva Auxiliar de Serviços Sistema de Água
-Tiago da Silva Abreu Auxiliar de Serviços Sistema de Água

Extrato de Ratificação - O Prefeito, no uso de suas atribuições, ratifica o
processo nº 0079/2017, Dispensa 017, 24 inciso IV da Lei 8666.93 e alterações,
licitante vencedora do processo licitatório Pró Ambiental Tecnologia Ltda com
valor R$ 13.350,00 (treze mil trezentos e cinquenta reais ), cujo Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, reciclagem, incineração e destinação final dos resíduos de saúde ( Lixo Hospitalar
), Classe I, necessárias a execução dos serviços para atender as necessidades
emergenciais e inadiáveis das Unidades do município de São Lourenço.
São Lourenço, 20 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.384 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 14.957,32
AS DOTAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO

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

PORTARIA Nº 2.325 - Errata

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 14.957,32 ( quatorze mil, novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos )as seguintes dotações do Município de São Lourenço.
Órgão 02 - Prefeitura Municipal De São Lourenço
Unidade 06 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal De Saúde
2.06.01.10.302.0004.2.0076 - 3.3.90.91.00 Apoio E Diagnóstico - - - - - - - - - - - - - - -- R$ 1.600,00
2.06.01.10.302.0004.2.0076 - 3.3.93.39.00 Apoio E Diagnóstico - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 13.357,32
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 14.957,32
Total da Unidade 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 14.957,32
Total Geral - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 14.957,32
Art. 2º- Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como
fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Município na
forma do parágrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Órgão 02 - Prefeitura Municipal De São Lourenço
Unidade 06 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal De Saúde
2.06.01.10.303.0004.2.0154 - 3.3.90.91.00 Atenção Farmacêutica - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 14.957,32
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 14.957,32
Total da Unidade 6 - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - R$ 14.957,32
Total Geral - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - R$ 14.957,32
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, 16 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

III - No ato da posse, os candidatos deverão apresentar os documentos exigidos no Edital de Abertura do Concurso n.º 01/2015, não se admitindo pendências e assinar declaração de não acumulação de cargo público e declaração
de bens e valores.

ELIANA RODRIGUES
Diretora de Contabilidade

LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO - PROCESSO 0083/2017 DISPENSA 16/2017
Extrato de Ratificação - A Prefeita, no uso de suas atribuições, ratifica o processo nº 0083/2017, Dispensa 020, 24 inciso XVII da Lei 8666.93 e alterações,
licitante vencedora do processo licitatório Ideal Comércio de Veículos e Peças
Ltda com valor R$236,90 (duzentos e trinta e seis reais e noventa reais), cujo
objeto é Primeira revisão de 10.000 Km ou seis meses para o veículo Saveiro
Volkswagen TL ano e modelo 16/17 placa PYT-6394 utilizada pela Gerência de
Trânsito e Transporte Público, atendendo solicitação da Diretoria de Serviços
Urbanos.

LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 038/2017
Processo 0087/2017 - Pregão Eletrônico 0038/2017 – Objeto: Registro de
Preço para futura e eventual aquisição de painéis, divisórias, portas com guias,
perfis, fechaduras e dobradiças, atendendo a solicitação da Secretaria de Infraestrutura. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa
de Pequeno Porte - EPP. Sessão pública: 14h30min do dia 13/04/2017. Credenciamento: até as 12h do dia 13/04/2017. Apresentação das propostas: até as
13h do dia 13/04/2017. Início dos lances: às 14h30min até as 15h do dia 13/04/2017.
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

São Lourenço, 23 de março de 2017.

CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeiro Substituto.

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal.

LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 035/2017

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PUBLICAÇÃO DE PORTARIA
PORTARIA N.º SAAE/SLO- 37/2017
DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2015.
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,
RESOLVE:
Com base no relatório apresentado pela Comissão Especial de Auditoria Interna, torne-se cancelado o contrato administrativo nº 019/2015, tomando todas as providências administrativas necessárias, com efeito imediato.
Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.
São Lourenço - MG, 20 de março de 2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO - PROCESSO 0079/2017 DISPENSA 17/2017
Extrato de Ratificação - O Prefeito, no uso de suas atribuições, ratifica o
processo nº 0079/2017, Dispensa 017, 24 inciso IV da Lei 8666.93 e alterações,
licitante vencedora do processo licitatório Pró Ambiental Tecnologia Ltda com
valor R$ 13.350,00 (treze mil trezentos e cinquenta reais ), cujo Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, reciclagem, incineração e destinação final dos resíduos de saúde ( Lixo Hospitalar
), Classe I, necessárias a execução dos serviços para atender as necessidades
emergenciais e inadiáveis das Unidades do município de São Lourenço.
São Lourenço, 20 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal.

CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeiro Substituto.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.325 - ERRATA

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente

ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oficial e

Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 14.957,32 as dotações do Município de São Lourenço

II - Os candidatos, ora nomeados, deverão tomar posse no prazo de até 30
(trinta) dias contados da publicação desta portaria.

São Lourenço-MG, 15 de Março de 2017.

tação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno
Porte - EPP. Sessão pública: 14h30min do dia 17/04/2017. Credenciamento:
até as 12h do dia 17/04/2017. Apresentação das propostas: até as 13h do dia
17/04/2017. Início dos lances: às 14h30min até as 15h do dia 17/04/2017. 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

Processo 0084/2017 - Pregão Eletrônico 0035/2017 – Objeto: Aquisição de
kit do aluno e material pedagógico, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Educação. Sessão pública: 14h30min do dia 07/04/2017. Credenciamento: até as 12h do dia 07/04/2017. Apresentação das propostas: até as 13h
do dia 07/04/2017. Início dos lances: às 14h30min até as 15h do dia 07/04/2017.
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 009/2017
Processo 0068/2017 - Pregão Presencial 0009/2017 – Objeto Aquisição de
vale gás para atender as necessidades de diversos setores da Prefeitura Municipal de São Lourenço. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME
ou Empresa de Pequeno Porte - EPP. Credenciamento: até as 13h do dia 07/04/2017
Sessão pública: 13h30min do dia 07/04/2017. 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 039/2017
Processo 0088/2017 - Pregão Eletrônico 0039/2017 – Objeto: Registro de
preço para futura e eventual aquisição de material derivado de pedreira e massa asfáltica, para uso de diversos setores da Administração Municipal. Contra-

Cria no âmbito do Município de São Lourenço a Comissão de Tomada de
Contas Especial, para apuração de fatos relativos ao Convênio nº 224/2010,
firmado com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.
Onde se -lê:
Art.1°. A Comissão de Tomada de Contas Especial será composta pelos seguintes servidores efetivos:
I - Vinícius Chinait de Almeida, matrícula nº. 1090;
II - Cássia Carneiro Mangia, matrícula nº. 4004;
III - Hélio da Silva Miguel, matrícula nº. 0359;
IV - Ana Paula Marques Ferraz, matrícula nº. 3518;
V - Emídio Francisco Ferreira, matrícula nº. 0239.
Leia - se:
Art.2°. A Comissão de Tomada de Contas Especial será composta pelos seguintes servidores efetivos:
I - Vinícius Chinait de Almeida, matrícula nº. 1090;
II - Hélio da Silva Miguel, matrícula nº. 0359;
III - Ana Paula Marques Ferraz, matrícula nº. 3518;
PORTARIA Nº 2.325
Cria no âmbito do Município de São Lourenço a Comissão de Tomada de
Contas Especial, para apuração de fatos relativos ao Convênio nº 224/2010,
firmado com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.
A Prefeita do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas pelos incisos IX, XII e XVII, do art. 90, da Lei Orgânica Municipal- LOM; considerando o artigo 245 da Resolução n.º 12/2008 (Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais) acerca do dever de
instauração de Tomadas de Contas Especial; considerando a Instrução Normativa n.º 003/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais que dispõe
sobre o procedimento da Tomada de Contas Especial; considerando o ofício
OF. CIRCULAR/SRS/VGA/NGFPC/Nº. 013/2017, em que a Secretaria de Estado
de Saúde de Minas Gerais solicita prestação de contas final referente ao Convênio nº 224/2010, em virtude do recebimento da prestação de contas apenas
das duas primeiras parcelas, bem como informação de que o prazo do convênio supracitado venceu em 11/12/2014 para execução e, em 11/02/2015 para
apresentação de contas; considerando, finalmente, a existência de saldo remanescente do convênio, e ainda, que as obras não estão concluídas:
RESOLVE:
Art.1º. Fica criada, no âmbito do Município de São Lourenço, a Comissão
de Tomada de Contas Especial para apuração de fatos caracterizados como irregulares por falta de prestação de contas, prazo de execução expirado e conclusão das obras referentes ao Convênio nº 224/2010.
§1º. O prazo máximo para emissão do relatório final da Comissão será de
90 (noventa) dias.
§2º. Atendendo ao disposto no art. 6º, da Instrução Normativa 003/2013
– TCEMG, deve ser emitido relatório inicial dos procedimentos adotados pela
Comissão, contendo, no mínimo, a exposição de motivos da instauração da tomada de contas especial, o valor estimado do dano, contratos, convênios e
outras possíveis características do objeto que se analisa.
§3º. Mensalmente deverá ser comunicado através de relatório formal, ao
Chefe do Poder Executivo, os atos praticados durante o mês.
Art.2°. A Comissão de Tomada de Contas Especial será composta pelos seguintes servidores efetivos:
I - Vinícius Chinait de Almeida, matrícula nº. 1090;
II - Hélio da Silva Miguel, matrícula nº. 0359;
III - Ana Paula Marques Ferraz, matrícula nº. 3518;
§1º. A presidência da Comissão Especial ficará sob a responsabilidade do
Sr. Hélio da Silva Miguel.
§2º. A Comissão deverá se utilizar, para ordenamento de seus trabalhos,
das normas contidas na Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais de número 003/2013.
Art.3°. Ao final dos trabalhos a Comissão de Tomada de Contas Especial
deverá elaborar relatório final conclusivo, contendo os seguintes elementos
mínimos:
I - descrição cronológica dos fatos apurados, especificando o motivo da instauração do processo, a origem e o conhecimento dos fatos;
PORTARIA Nº 2.325
II - descrição das medidas administrativas adotadas anterior e concomitantemente à instauração do processo;
III - descrição dos trabalhos de investigação;
IV - demonstrativo financeiro do débito, contendo o valor original e o valor
atualizado;
V - recomendação de providências a serem adotadas pela Chefe do Poder
Executivo;
VI - relação dos responsáveis contendo a identificação do nome, identidade, CPF e endereço, no caso de servidor público, sua identificação funcional e
período que ocupou ou ocupa o cargo.
§1º. O relatório deverá conter em cada apontamento a identificação do
número das folhas do processo que identificam os documentos comprobatórios dos fatos narrados.
§2º. O relatório deverá conter, sempre que houver, o apontamento da irregularidade e a fundamentação legal para o fato.
§3º. Devem ser juntados ao processo cópias de todos os documentos comprobatórios arrolados, tais como: laudos periciais, comprovantes de despesas
(nota de empenho, notas fiscais, laudo de medição e etc.), pareceres, depoimentos colhidos, notificações expedidas e seus avisos de recebimento; manifestações dos notificados; atas das reuniões da comissão, bens como outros
documentos que se fizerem necessários para correta demonstração dos fatos.
§4º. Todo documento juntado ao processo deve ser assinado e numerado
pelos membros da Comissão, bem como obedecer a ordem cronológica dos
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atos praticados.
§5º. Não será aceito nenhum documento apresentado pelos notificados
que não estejam devidamente identificados e assinados pelo responsável, bem
como fora do prazo estipulado na notificação.
Art.4°. O relatório conclusivo deverá ser apresentado ao responsável pelo
Controle Interno do Município de São Lourenço para emissão de certificado de
auditoria sobre a regularidade dos atos praticados, quanto a:
I - apuração dos fatos, com indicação das normas ou dos regulamentos infringidos pelos responsáveis;
II - identificação dos responsáveis, indicando nome, CPF, endereço e, se
servidor publico, cargo e matrícula;
III - quantificação do dano;
IV - parcelas eventualmente recolhidas aos cofres públicos;
V - inscrição em conta contábil específica, os valores apurados, na responsabilidade dos responsáveis;
VI - providências adotadas para prevenir a ocorrência de novos danos ao
erário.
Art.5°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 23 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LEI MUNICIPAL Nº 3.278 REESTRUTURA O SETOR DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
– SUS, AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
LEI MUNICIPAL Nº 3.278
Reestrutura o Setor de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Lourenço no âmbito do Sistema
Único de Saúde – SUS, autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências.
O Povo do Município de São Lourenço/MG, por seus representantes aprovou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art.1º. Fica reestruturado, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o
Setor de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria em Saúde, o qual é responsável pela operacionalização das ações da Política de Regulação do acesso aos
serviços de saúde de forma adequada, sob gestão e gerência da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Lourenço.
Art.2º. As ações que integram a Política Municipal de Regulação, Controle,
Avaliação e Auditoria do Sistema Único de Saúde são organizadas em três dimensões integradas de atuação:
I - Regulação da Atenção à Saúde: executado pela Secretaria Municipal de
Saúde para garantir a adequada prestação de serviços à população;
II - Regulação do Acesso à Assistência: tem como objetivo controlar a organização, controle e gerenciamento do acesso e dos fluxos assistenciais no SUS;
III - Regulação de Sistemas de Saúde: realizada por meio da regulamentação, controle e avaliação do sistema municipal de saúde.
Art.3º. São diretrizes da Política de Regulação Municipal do acesso aos serviços de saúde:
I - garantir o acesso aos serviços de saúde de forma adequada;
II - garantir os princípios da equidade e da integralidade;
III - fomentar o uso e a qualificação das informações dos cadastros de usuários, estabelecimentos e profissionais de saúde;
IV - elaborar, disseminar e implantar protocolos de regulação;
V - diagnosticar, adequar e orientar os fluxos da assistência;
VI - construir e viabilizar as grades de referência e contra-referência;
VII - capacitar, de forma permanente, as equipes que atuarão nas unidades
de saúde;
VIII - subsidiar as ações de planejamento, controle, avaliação e auditoria
em saúde;
IX - subsidiar o processamento das informações de produção;
X - subsidiar a programação pactuada e integrada.
Art.4º. São atribuições gerais do Setor de Regulação, Controle, Avaliação e
Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço:
I - fazer a gestão da ocupação de leitos e agendas das unidades de saúde;
II - absorver ou atuar de forma integrada aos processos autorizativos;
III - efetivar o controle dos limites físicos e financeiros;
IV - estabelecer e executar critérios de classificação de risco;
V - executar a regulação médica do processo assistencial.
Art.5º. O Setor de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria em Saúde da
Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço será organizado da seguinte
maneira:
I - Regulação de Consultas e Exames: regula o acesso a todos os procedimentos ambulatoriais, incluindo terapias e cirurgias ambulatoriais;
LEI MUNICIPAL Nº 3.278
II - Regulação de Internações Hospitalares: regula o acesso aos leitos e aos
procedimentos hospitalares eletivos e, conforme organização local, o acesso
aos leitos hospitalares de urgência;
III - Regulação de Urgências: regula o atendimento pré-hospitalar de urgência e, conforme organização local, o acesso aos leitos hospitalares de urgência;
e
IV - Controle, Avaliação e Auditoria em Saúde: realiza o controle e análise
de todas as ações efetuadas no sistema de saúde identificando os indicadores
e situação do município de forma específica.
Art.6º. A estrutura do Setor de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria
da Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço poderá ser composta pelas
seguintes funções e atribuições:
I - Coordenador
a) Efetuar a coordenação e direcionamento das ações a ser desenvolvidas
no setor de Regulação, Controle e Avaliação e complexos reguladores;
b) Representar a Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço perante
outros órgãos e municípios em assuntos referentes à regulação, controle e avaliação;
c) Elaborar e atualizar normas, procedimentos e protocolos para Setor de
Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria e complexos reguladores;
d) Delimitar metas, objetivos e resultados a serem cumpridos pela equipe
do Setor de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria e complexos reguladores;

e) Exigir dos integrantes da equipe de Regulação, Controle e Avaliação e
complexos reguladores o cumprimento das responsabilidades e ações necessárias;
f) Realizar a avaliação da assistência oferecida bem como dos resultados
obtidos sugerindo melhorias cabíveis;
g) Oferecer apoio e suporte científico e operacional para o bom andamento das atividades relacionadas à regulação, controle, avaliação e auditoria em
saúde;
h) Avaliação relacionada com a qualidade e eficiência da atenção em saúde
feita pelos prestadores à população tanto no ambiente hospitalar quanto ambulatorial;
i) Auxiliar em capacitações e orientações gerais necessárias para o bom andamento das atividades relacionadas à regulação, controle, avaliação e auditoria da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Lourenço.
II – Médico regulador

a) Oferecer orientações e subsídios para a realização da regulação, controle, avaliação e auditoria no que se refere à atuação médica;
b) Realizar a supervisão e análise da assistência e procedimentos hospitalares e ambulatoriais feitos no sistema de saúde do município de São Lourenço;
c) Efetuar a autorização para serem realizados atendimentos médicos especializados (via APAC e outros) bem como cirurgias ambulatoriais e hospitalares
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d) Regular e autorizar, via SUSFácil MG, a realização de procedimentos assistenciais em saúde para pacientes da cidade de São Lourenço;
e) Auxiliar em capacitações e orientações gerais necessárias para o bom
andamento das atividades relacionadas à regulação, controle, avaliação e auditoria da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Lourenço.
LEI MUNICIPAL Nº 3.278
III – Técnico Operador do SUSFácil MG
a) Realizar o cadastro e acompanhamento de solicitação para serem realizados procedimentos ambulatoriais e hospitalares de assistência à saúde;
b) Acompanhar e alimentar o sistema para evolução do quadro do paciente
e alta;
c) Gerenciar e realizar os remanejamentos da PPI Assistencial do município
e microrregião de São Lourenço.
IV – Técnico Operador de Sistemas de Informação
a) Colocar nos sistemas de informação os dados referentes aos atendimentos e faturamento da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Lourenço;
b) Analisar os dados assistenciais e financeiros referente aos sistemas de
informação do município de São Lourenço;
c) Oferecer as informações necessárias para a atuação da regulação, controle e avaliação em saúde.
V – Técnico Administrativo
a) Realizar o suporte necessário para o setor de regulação, controle e avaliação em saúde em todos os complexos reguladores;
b) Oferecer a realização de serviços administrativos e de secretaria exigidos
para subsidiar as ações de regulação, controle e avaliação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Lourenço em todos os complexos reguladores.
Art.7º. Fica instituído o incentivo financeiro de custeio para os membros
integrantes da equipe de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço, segundo critérios e avaliação do
complexo regulador, conforme Resolução SES/MG nº 4290, de 16 de abril de
2014.
Art.8º. Este adicional será repassado aos servidores de forma única a cada
seis meses, conforme for mantido o envio deste recurso pelo Ministério da Saúde, ficando o repasse condicionado ao recebimento deste órgão superior.
Art.9º. O valor financeiro será repassado pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Minas Gerais à Secretaria Municipal de Saúde do Município
de São Lourenço como transferência direta fundo a fundo, em parcelas semestrais, destinadas a cursos, capacitação da equipe de regulação, controle, avaliação e auditoria, bem como pagamento de incentivo por meio de adicional
de produtividade.
Art.10. O valor a ser pago na primeira parcela do incentivo é proporcional
ao percentual obtido na última avaliação de desempenho. A próxima parcela
será paga com base numa nova avaliação de desempenho a ser feita no encerramento do período de avaliação.
§1º. Fará jus ao recebimento da segunda parcela o servidor nomeado e em
atividade no complexo regulador até a data do fechamento da nova lista com
os percentuais e valores obtidos na nova avaliação.
§2º. A avaliação de desempenho seguirá modelo dos anexos constantes
dessa lei.
LEI MUNICIPAL Nº 3.278
Art.11. Faz jus ao incentivo de produtividade mencionado no artigo 8º, a
composição mínima mencionada abaixo, conforme montante total a ser recebido:
a) Coordenador;
b) Médico regulador;
c) Operadores SUSFácil;
d) Operadores de Sistema de Informação;
e) Técnicos Administrativos;
Art.12. Este adicional de produtividade poderá ser recebido por agentes
públicos, servidores públicos integrantes da equipe de regulação, integrantes
do quadro de pessoal efetivo da Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço, de outros órgãos cedidos ao Município de São Lourenço, por força da municipalização dos serviços de saúde e por profissionais do quadro de cargos
comissionados, de confiança do Chefe do Poder Executivo, dentre outros já
previstos no quadro da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São
Lourenço, devidamente capacitados, treinados e designados para este fim.
Art.13. Podem receber este adicional de produtividade somente os membros integrantes e que atuem na equipe de regulação, controle, avaliação e
auditoria, sendo que deverão ser designados através de Portaria Municipal, sob
pena de devolução dos recursos financeiros, caso esta condicionalidade não
seja cumprida.
Art.14. O servidor nomeado em cargo comissionado, contratado, cedido,
efetivo, dentre outros, somente fará jus ao recebimento do incentivo de produtividade se for devidamente nomeado para o complexo regulador, sendo vedado o recebimento do incentivo pelos servidores que fazem horas extras no
complexo regulador.
Art.15. Os valores poderão ser alterados desde que a classificação do Município seja revista pela SES/MG, observadas as alterações no Plano Diretor de
Regionalização – PDR/MG e na Programação Pactuada e Integrada na Assistência à Saúde – PPI/MG, com mudança na composição das equipes de regulação,
controle e avaliação, de acordo com o Anexo I da Resolução SES/MG nº 4290/2014.
Art.16. Em virtude de suas características transitórias, o adicional de produtividade para a equipe de regulação, controle, avaliação e auditoria da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Lourenço não terá nenhum

tipo de efeito para incorporação em salários ou vencimentos, sendo interrompido o repasse com o fim do recebimento do recurso.
Art.17. Para fazer face às despesas de que trata essa Lei, fica utilizado a tendência ao excesso de arrecadação, conforme artigo 43, da Lei 4.320/64.
Art.18. O Poder Executivo editará os atos necessários à regulamentação e
normatização das atividades do Setor de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria, bem como de cada um de seus Complexos Reguladores, sem prejuízo
da edição dos atos normativos da Secretaria de Saúde inerentes à operacionalização, logística e pessoal.
Art.19. A prestação de contas será por meio eletrônico, através do sistema
GEICOM, com confirmação da equipe no setor de regulação.
LEI MUNICIPAL Nº 3.278
Art.20. O incentivo de produtividade instituído pela presente Lei será repassado de acordo com os critérios e proporções constantes do anexo II da Resolução n.º 4.290/2014 da SES/MG, o qual faz parte integrante da presente Lei
para todos os fins.
Art.21. Esta Lei entra 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 16 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LEI MUNICIPAL Nº 3.279 INSTITUI O CONSELHO DO MUNICÍPIO
DE SÃO LOURENÇO/MG.
LEI MUNICIPAL Nº 3.279
Institui o Conselho do Município de São Lourenço/MG.
O Povo do Município de São Lourenço/MG, por seus representantes aprovou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art.1º. Fica criado o Conselho do Município de São Lourenço/
MG, de caráter consultivo do Chefe do Poder Executivo Municipal,
conforme disposto na Seção IV do Capítulo II, da Lei Orgânica do
Município de São Lourenço
Art.2º. Compete ao Conselho do Município de São Lourenço pronunciar-se sobre as questões de relevante interesse do Município.
Art.3º. O Conselho do Município de São Lourenço/MG fica constituído pelos seguintes membros:
I – O Vice-Prefeito;
II – O Presidente da Câmara Municipal;
III – Os líderes da maioria e da minoria na Câmara Municipal;
IV – O Procurador Geral do Município;
V – Três pessoas com, no mínimo, trinta anos de idade, indicados
pelo Prefeito Municipal;
VI – Três pessoas com, no mínimo, trinta anos de idade, indicados pela Câmara Municipal;
VII – Um representante, com, no mínimo, trinta anos de idade,
indicado pelo conselho das Associações de Moradores de Bairro.
§1º. O mandato dos membros do Conselho do Município previstos nos incisos V, VI e VII será de 02 (dois) anos, vedada a recondução.
§2º. A presidência, a vice-presidência e a secretaria serão exercidas por um dos membros do referido Conselho, que serão eleitos
por maioria simples e com mandato de 02 (dois) anos, podendo ser
reconduzidos por igual período.
§3º. No caso dos incisos V, VI e VII, perderá o mandato o Conselheiro que se ausentar por 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 (alternadas) no mesmo ano.
§4º. As sessões serão instaladas com o mínimo de 08 (oito) membros.
Art.4º. O Conselho do Município será convocado pelo Chefe do
Poder Executivo Municipal ou seu Presidente, ordinariamente, uma
vez por mês e extraordinariamente, quando necessário, com o objetivo de se discutir todos os assuntos vitais para o Município, tais
como: planejamento, obras e serviços, orçamento, turismo, dentre
outros.
LEI MUNICIPAL Nº 3.279
Parágrafo Único. O Presidente do Conselho poderá solicitar do
Prefeito Municipal a presença de Secretário para participarem da
reunião, quando constar da pauta questões relacionadas com a respectiva Secretaria.
Art.5º. O Chefe do Pode Executivo Municipal nomeará, através
de Decreto, os membros indicados para compor o referido Conselho.
Art.6º. 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 março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
Projeto de Lei nº. 2.831/2017
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Campanha de vacinação contra a
gripe é prorrogada até 9 de junho
Em Minas Gerais, a cobertura vacinal, até o momento, é de 72,2%

O Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe até o dia 9
de junho. A decisão visa ampliar a cobertura vacinal em
todo o país para o cumprimento da meta de imunizar 90%
dos grupos prioritários. Até o
momento, o país atingiu somente 66,8%, conforme disponível no Sistema de Informação do Programa Nacional
de Imunizações (SIPNI). Em
Minas Gerais, a cobertura vacinal é de 72,2%. Os números
demonstram que, no Estado,
mais de 1,2 milhão de pesso-

as ainda não foram se vacinar.
Durante esse período, continuará sendo recomendada
a vacinação de idosos (acima
de 60 anos), gestantes, mulheres no período de até 45
dias após o parto (em puerpério), crianças entre seis meses e menos de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias),
trabalhadores da saúde, professores das redes pública e
particular de ensino, povos
indígenas aldeados, população privada de liberdade, além
dos doentes crônicos, como
pessoas com diabetes, asma,

bronquite e hipertensão, dentre outros grupos.
Para a diretora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde de
Minas Gerais (SES-MG), Janaina Fonseca Almeida, quando
as pessoas deixam de se vacinar, as consequências não
são apenas individuais. “As
baixas coberturas vacinais trazem problemas para a saúde
de toda a população. Isso porque, com mais indivíduos suscetíveis a doenças, uma vez
contaminados, eles podem
infectar um coletivo ainda

As recentes reformas trabalhistas e os impactos causados pela terceirização
no mercado de trabalho e na vida dos trabalhadores em geral, têm causado
espanto, em certos casos até mesmo terror em certos estudiosos do direito.
Não bastasse o tenso clima político que o pais atravessa, as reformas da previdência social e da legislação trabalhista preocupam a todos que vivem ou
“apenas sobrevivem” do seu trabalho.
A expectativa, até a bem poucos dias se resumia apenas à questão temporal, ou seja, depois de quantos anos e com quantos anos o cidadão poderia
deixar de laborar. Muitas charges e piadas foram criadas sob esta temática. O
brasileiro em geral, é um povo criativo que faz piada com a própria desgraça.
Todavia, o momento como todos sabemos é de tensão, incertezas, insegurança e medo. Nem toda hora é boa pra brincar, e as verdades que emergem de
todas estas propostas governamentais e políticas são de fato assombrosas e
preocupantes. Anos de luta e de direitos conquistados estão sendo descartados e junto vão descartando também os sonhos de uma vida e de uma velhice
digna. A Carta Magna asseguradora dos direitos humanos fundamentais vem
sendo ignorada e vilipendiada dia após dia, até ser finalmente rasgada sob nossos narizes.
Não podemos, entretanto, cruzar os braços e esperar que decidam o destino da nação e o nosso próprio destino sem nada fazer. Assim pensando, e cientes de que uma das missões do Curso de Direito da Faculdade de São Lourenço é intermediar as relações acadêmicas e as relações sociais, nos dias 26, 27
e 28 de abril, realizou-se a XVI Semana Jurídica, ocasião em que, por três noites
consecutivas, palestrantes de São Paulo, Varginha, Juiz de Fora, Pouso Alegre,
Lorena e Caxambu, falaram sobre temas pontuais, que afligem a comunidade
jurídica e a sociedade em geral.
Pode-se dizer que os temas trazidos para as palestras e as discussões levantadas em nada alteram o cenário de dúvidas e angustias em que vive grande
parcela da sociedade; que não passaram de uma “gota d’água no oceano” ,
mas a conscientização é mesmo um trabalho de formiguinha. Estamos conscientes de nosso papel, e convictos e esperançosos de que, “se cada um fizer
a sua parte, podemos deixar um pais, um mundo e uma vida digna para as próximas gerações”.
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maior de pessoas”, alerta Janaina.
Gripe
A gripe é uma infecção aguda causada pelo vírus Influenza, que afeta o sistema respiratório e pode provocar complicações graves, inclusive a
morte, se não for tratada a
tempo, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco
para as complicações da in-

fecção.
A síndrome gripal, que se
caracteriza pelo aparecimento súbito de febre, dor de cabeça, dores musculares, tosse, dor de garganta e fadiga,
é a manifestação mais comum.
Nos casos mais graves, geralmente, existe dificuldade respiratória e há necessidade de
hospitalização.
A transmissão do vírus In-

fluenza ocorre por meio de secreções das vias respiratórias
da pessoa contaminada ao falar, tossir, espirrar ou pelas
mãos, que após contato com
superfícies recém‐contaminadas por secreções respiratórias
pode levar o agente infeccioso
direto a boca, olhos e nariz.
Mais informações em: www.
saude.mg.gov.br/gripe (Informações: Agência Minas Gerais)
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