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Secretário Adjunto de Turismo do Estado comparece
a São Lourenço e se reúne com a prefeita Célia

Na tarde da última quarta-feira (25) esteve presente em São Lourenço o secretário adjunto de Turismo de Minas Gerais, Gustavo Arrais, que assim que desembarcou na cidade foi direto ao Hotel Brasil para se encontrar com a prefeita Célia Cavalcanti e sua equipe. Em entrevista à Rádio Alternativa e ao São Lourenço Jornal, o secretário ressaltou o motivo de sua visita à São Lourenço.
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EDITORIAL Trump contra a imprensa
jornalismo@portalalternativa.com.br

“Estou em guerra contra a
imprensa”, declarou no sábado
o presidente Donald Trump. Na
segunda-feira, conﬁrmando o
confronto com os meios de comunicação, quase todos “desonestos” na opinião do sucessor
de Barack Obama, e deixando
clara a atitude autoritária com
que a nova administração pretende conduzir o relacionamento com os jornalistas, o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, foi categórico a respeito das
divergências sobre o tamanho
dos públicos que compareceram à posse de Trump e à de
seu antecessor, em 2009: “Este
(o de Trump) foi o maior público que testemunhou uma posse. Ponto”.
Como em uma guerra normalmente há um vencedor e
um derrotado, tem-se que Donald Trump estaria empenhado
em prestar à maior democracia
do mundo o desserviço de impor à imprensa – e por extensão à liberdade de informação
e expressão – uma fragorosa
derrota. A medida da desimportância que Trump atribui à liberdade de imprensa – um dos
esteios da democracia norte-americana – é revelada pelo
fato de, entre as bravatas, exageros populistas, promessas
grandiosas e defesa emotiva dos
“valores” culturais do país contidos em seu discurso de posse,
não tenha sobrado espaço para uma simples menção, mesmo crítica, ao papel da imprensa.
Poucos dias após sua posse
na cheﬁa do governo da maior
potência ocidental, o magnata
mantém-se ﬁel ao estilo do outsider populista sem papas na

língua que surpreendeu a todos,
dentro e fora de seu país, primeiro derrotando quase 20 concorrentes para se tornar o candidato republicano à Casa Branca, e depois se elegendo presidente por obra do sistema de
sufrágio indireto a partir de colégios eleitorais, embora tenha
ﬁcado quase 3 milhões de votos
atrás de sua concorrente, a democrata Hillary Clinton, na soma da votação popular.
Para quem imaginava que
Trump, depois de assumir a Presidência, adotaria posições menos polêmicas em relação a temas delicados como o papel da
imprensa, a ação coordenada
da Casa Branca executada já no
sábado, o dia seguinte à posse,
deixou clara a intenção do novo
presidente de sustentar uma
atitude hostil aos jornalistas e
aos veículos de comunicação.
Além do secretário de Imprensa, Sean Spicer, que fez seu primeiro brieﬁng oﬁcial sem permitir que perguntas fossem formuladas, o chefe de gabinete
Reince Priebus e a assessora
presidencial Kellyane Conway
sustentaram na segunda-feira
o fogo contra a imprensa, com
declarações agressivas. Spicer
havia aﬁrmado no sábado que
as emissoras de TV manipularam as imagens da posse de
Trump com a intenção de fazer
parecer que a presença de público era menor do que fora na
primeira posse de Obama, em
2009. E garantiu, sem fornecer
fontes da informação, que havia pelo menos 1,5 milhão de
pessoas aplaudindo Trump, contestando as avaliações dos veículos de comunicação, que falaram em 700 mil, na hipótese

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

de estar com Ele. Depressão é dor
da alma, por isso, neste momento,
renda-se ao Pai. Adoração é rendição, não é preciso palavras. Entregue-se no lugar certo, pule no colo
de Deus em vez de pular no nada.
Rendendo-se a Ele, ﬁque n’Ele. Durante a depressão, existe a vontade
de ﬁcar no vazio, mas ﬁque no Senhor. Achamos que, na adoração,
precisamos falar com o Altíssimo,
mas o real valor é adorá-Lo em espírito e verdade, mesmo sem nenhum sentimento.
Deixe Deus abraçar você e abrace-O no seu nada. Dessa forma, o
nada abraça o Tudo, e é certo que
o Tudo transforma o nada, para que
ele saia do nada e tudo se faça novo.

Falando ao
Coração
sigannam@yahoo.com.br

A decisão de amar

mais otimista. Em 2009, a posse de Obama foi prestigiada por
1,8 milhão de pessoas.
O chefe de gabinete, Priebus,
reagiu com indignação ao que
chamou de “ataques” da imprensa e aﬁrmou: “A questão
não é o tamanho da multidão.
São os ataques e a tentativa de
deslegitimar o presidente. Não
aceitaremos isso. Vamos lutar
com unhas e dentes todos os
dias”. Por sua vez, a assessora
Conway procurou minimizar a
importância das informações
falsas sobre o público da posse
fornecidas por Spicer com o argumento de que se tratava apenas de “fatos alternativos”.
A atitude de Trump em rela-

ção aos jornalistas e ao jornalismo leva a supor que, doravante, no que depender da Casa Branca, haverá um permanente confronto entre a realidade do país e a verdade oﬁcial.
Os tais “fatos alternativos” deverão proliferar. Experiência que
o Brasil conhece bem. Mas, para consolo dos amantes da liberdade, as bravatas e trapaças
de Trump estão condenadas ao
destino que lhes reserva a sabedoria de um de seus mais ilustres antecessores, Abraham Lincoln: “Pode-se enganar a todos
por pouco tempo; a poucos por
todo o tempo; jamais a todos
por todo o tempo”. Já aconteceu por aqui. (Fonte: Estadão)

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

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

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Make up – A sequência perfeita

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

A adoração pode ajudar Apresentação do Senhor
a superar a depressão

Superar a depressão nem sempre é fácil, mas se render à adoração pode ser uma grande ajuda
No fundo, a depressão é como
a vertigem, o desmaio: a pessoa
sofre tanto no seu psicológico, conscientemente ou não, sente uma
pressão tamanha sobre ela, que
acaba entrando em depressão. Isso é terrível, porque, nessa enfermidade, a pessoa continua vendo
tudo, a vida continua, mas ela não
consegue reagir. A receita para sair
da depressão é, mesmo nela, adorar a Deus. Adoramos o Senhor em
espírito e verdade, muitas vezes,
no problema, no desespero, na hora que não aguentamos mais.
O fato é render-se diante de
Deus, mesmo na falta de vontade

SIMONE GANNAM

A Festa da Apresentação
do Senhor, que se comemora dia 02 de fevereiro, nos
lembra de Cristo no Templo
onde, quarenta dias depois
de seu nascimento, é apresentado por Maria e José,
conforme as prescrições da
lei mosaica.
O cumprimento da lei é a
ocasião de Jesus se encontrar no Templo com seu povo, que o esperava na fé. É
recebido por Simeão “homem
justo e amado por Deus que
esperava a consolação de Israel” (Lc 2,25).
Acolhe-se também a profetisa Ana, que vivia na oração e na penitência. Iluminados pelo Espírito Santo reconhecem ambos naquela
criança, apresentada pela jovem mãe com a humildade
oferta dos pobres, o Salvador
prometido.
Prorrompem em hinos de
louvor. Toma-o Simeão nos
braços exclamando: “Agora,
ó Senhor, deixai ir em paz
vosso servo... porque meus
olhos viram a vossa salvação”

(Lc 2,29-30).
Jesus não veio abolir a lei,
mas cumpri-la e aperfeiçoá-la. Por isto, se sujeitou às
prescrições legais da apresentação no Templo, afim de
se consagrar e oferecer ao
Senhor.
Maria, sua divina Mãe e
Habitáculo por excelência do
Espírito Santo, adentra a morada do Senhor para consagrar-lhe o Menino recém-nascido. Um templo entra
em outro Templo. Foi por suas mãos imaculadas que o
Cristo do Senhor se ofereceu
voluntariamente ao Pai.
Discípulos de Cristo e filhos de Maria precisamos viver também nós o mistério
da Apresentação do Senhor
no Templo, oferecer-nos ao
Senhor com tudo o que somos e temos, transformando
nossa vida inteira num sacrifício de adoração, louvor
e ação de graças a Deus.
Fonte: Intimidade Divina
– Gabriel de S. Maria Madalena

1- Hidratante: Uma boa maquiagem começa com
o rosto limpo e hidratado. Não esqueça de aguardar
alguns minutos para que o produto seja absorvido
pela pele.
2- Primer: O primer ajuda a preparar a pele para os futuros passos da make, garantindo que a maquiagem tenha uma maior durabilidade e também
diminuindo a aparência dos poros dilatados.
3- Corretivo: Use um corretivo levemente mais
claro do que a sua pele de forma pontual nas olheiras, manchinhas e outras imperfeições da pele.
4- Base: Escolha uma base que “case” com o
tom natural da sua pele.
5- Iluminador/Contorno: O contorno e o iluminador tem como ﬁnalidade deixar o rosto mais deﬁnido e esculpido.
6- Blush: Este produto dá um ar de alegria e vivacidade à face.
7- Sobrancelha: Uma sobrancelha preenchida e
bem deﬁnida é fundamental para a harmonia do rosto. Cuidado para não deixar com aquela aparência
artiﬁcial.
8- Sombra e Delineador: Lembre-se que a cor
clara vai abaixo da sobrancelha, a intermediária no
canto interno dos olhos e a mais escura no meio e
canto externo. Esfume , não deixe linhas marcadas.
9- Rímel: Escolha uma boa máscara para cílios
e garanta o charme da maquiagem com cílios longos,
volumosos ou deﬁnidos.
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Secretário Adjunto de Turismo do Estado comparece
a São Lourenço e se reúne com a prefeita Célia

Na tarde da última quarta-feira (25) esteve presente em São Lourenço o
secretário adjunto de Turismo de Minas Gerais,
Gustavo Arrais, que assim
que desembarcou na cidade foi direto ao Hotel
Brasil para se encontrar
com a prefeita Célia Cavalcanti e sua equipe. Em
entrevista à Rádio Alternativa e ao São Lourenço
Jornal, o secretário ressaltou o motivo de sua visita
à São Lourenço. “Foi um
convite da prefeita Célia
para que ﬁzéssemos um
estudo de como melhorar,
promover, renovar e recriar o turismo de São Lourenço. Foi a primeira reunião na qual identiﬁcamos
algumas ferramentas que
iremos usar e trabalhar
nesta intenção: renovar o
Turismo em São Lourenço”, aﬁrma Gustavo.
Perguntado sobre o que
falta para que São Lourenço retorne ao Mapa do Circuito Turístico Nacional,
Gustavo diz que falta um
trabalho de promoção.
“Como também divulgação, proﬁssionalismo e técnica. Hoje o turismo se baseia nestes fatores que
acabei de dizer: técnica e
proﬁssionalismo. Isso tem

que ser levado a sério”.
Também questionado
se falta um acordo a ser
selado entre o Governo
do Estado e a Prefeitura
de São Lourenço, o secretário Gustavo esclarece
que precisa ser selado um
acordo entre o Circuito Turístico e São Lourenço. “Isso já está acertado”, resume.
Nossa reportagem perguntou ao secretário Gustavo como ele avalia o potencial turístico de São
Lourenço. Ele disse que há
mais do que um potencial.
“São Lourenço já tem o
seu turismo. O que ele precisa é ser fomentado, melhorado, aprimorado para
uma nova era e visão. Turismo é mercado e produto. Por isso precisa ser renovado e modiﬁcado pouco a pouco”. Em relação
ao que o Governo do Estado pode propor a São
Lourenço, o secretário diz
que podem ser oferecidos
“técnicos, investimentos.
Precisarmos apurar primeiro quais as necessidades mais urgentes. Estamos propondo um plano
de diretrizes e metas para
que o turismo de São Lourenço avance ainda mais”,
ﬁnalizou.

DOM ZECA

Secretário Adjunto Gustavo Arrais e a prefeita Célia

Ressocialização
Agradecimento

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

Aniversário

Saúde
Virginia Gonçalves, comemorou mais um aniversário, no último dia 25.
Desejamos a aniversariante, votos de saúde, paz e felicidade, e rogamos a Deus, que lhe conceda vida longa e feliz!!!

Música

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

EXPEDIENTE

A Orquestra de Violeiros de São Lourenço, se apresentou no
último dia 19, na Festa de São Sebastião, na Praça da Basílica
de São Lourenço Mártir.
Parabéns a todos os músicos, em especial Padre Roberto Nogueira que compõe a orquestra desde sua fundação.

Cid Pinheiro, é o novo Secretário de Saúde de São Lourenço.
Dono de um vasto curriculum na área, Cid da Saúde, como é
conhecido, retorna a São Lourenço, para comandar uma das pastas mais preciosas do governo municipal: Saúde.Desejamos sucessos ao Secretário. Que Deus o abençoe nesta nova jornada!!!

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.

O Professor e Diretor da Escola Estadual Dr. Humberto Sanches, Fabiano Prado, assume a SRE (Superintendência Regional de Ensino) com sede na cidade
de Caxambu.
Desejamos sucessos nesta nova jornada, e rogamos a Deus que o abençoe e proteja.
Parabéns!!!

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
te, Várzea, Novo Horizonte, João Carvalho Costa, José Açúcar, Nova Estação,
Residencial Ferreira de Souza, Santa Maria, Santa Maria II, São João, Casas Populares I, Conjunto Habitacional José Antonio Mendes, Jardins, João Paulino e
Residencial Torre Alta:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.247 NOMEIA COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

vidar um elemento de notório conhecimento com a ﬁnalidade de integrar a comissão para julgamento da licitação.
Art.4º Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente a Portaria
nº. 2.271, de 01/08/2016, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/01/2017.

DECRETO Nº 6.247
Nomeia Coordenador de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII, do Art.90, da Lei Orgânica Municipal
- LOM; considerando que ao Chefe do Executivo compete decidir sobre as nomeações e exonerações dos titulares de cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações;

VII- Carnês com endereço de correspondência na Rota 6 – Compreende os
bairros/loteamentos: Porta do Céu, Jardim das Estâncias, Santa Cecília, Vila
Carneiro 1, Vila Carneiro 2, Vila Esperança, Santa Mônica II, Santa Mônica III,
São Matheus, Serra Verde I e Serra Verde II:

DECRETA:
Art.1º Fica nomeado o Sr. DANIEL DONATO NUNES, para responder pelas
atribuições do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum, de “Coordenador
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável”, Código “CMADS”, previsto no Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, cumulativamente com as atribuições do cargo de “Chefe de Gabinete”.
Art.2º Fica determinado que para efeito de remuneração, o nomeado fará
opção por um dos vencimentos.
Art.3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/01/2017.

VIII- Carnês com endereço de correspondência na Rota 7 – Compreende os
bairros/loteamentos: São Lourenço Velho, Santo Cruzeiro, Santa Terezinha, Solar dos Lagos, Vale dos Pinheiros, Moradas da Serra, Palmela, Jardim Nirvana,
Alto da Boa Vista, Cascata, Juliana, Villa Bella, Monte Belo, Pontal do Vale e
Ouro Preto:

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 01, DE 05 DE JANEIRO DE 2017. O DIRETOR DE FAZENDA, NO
USO DAS ATRIBUIÇÕES ESTABELECIDAS PELO ARTIGO 100, INCISO I, DA LEI
5.172/1966 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL)
PORTARIA Nº 01, DE 05 DE JANEIRO DE 2017.
O Diretor de Fazenda, no uso das atribuições estabelecidas pelo artigo 100,
inciso I, da Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), pelo artigo 28 da Lei
Complementar 001/2010 (Código Tributário Municipal) e pelo artigo 9º do Decreto 4.008/2010;
RESOLVE:
Art. 1° - O pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) relativo ao exercício de 2017 poderá ser parcelado em 11 (onze) parcelas.
Art. 2º - Para pagamento à vista, será concedido um desconto de 5% (cinco
por cento).
Art. 3º - Fica estabelecido o calendário ﬁscal de vencimentos do IPTU para
o exercício de 2017, na forma abaixo:
I- Carnês com endereço de correspondência em outros municípios:

Art. 4º - Caso a data estabelecida ocorra em sábados, domingos ou feriados
bancários o pagamento deverá ser feito no primeiro dia útil posterior.
Art. 5° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETA:

DECRETO Nº 6.246

I – o Sr. Alexandre César da Silva, para exercer a função de “Estafeta”,
devendo executar a triagem, separação setorial e entrega dos diversos expedientes internos e externos produzidos pela Secretaria Municipal de Governo e demais Secretarias da Administração Direta, fazendo jus a percepção de gratificação de função correspondente a 80% (oitenta por cento) do
valor do vencimento atribuído ao Símbolo CE-I, não incorporável ao vencimento.

Nomeia Secretária Municipal de Desenvolvimento Social.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII, do Art.90, da Lei Orgânica Municipal
- LOM; considerando que ao Chefe do Executivo compete decidir sobre as nomeações e exonerações dos titulares de cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações;

Art.1º Fica nomeada a Srª. GIOVANNA MIRANDA RANGEL,para responder,
interinamente, pelas atribuições do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum, de “Secretária Municipal de Desenvolvimento Social”, Código “SMDS”,
previsto no Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, cumulativamente com as atribuições do cargo de “Gerente Administrativo”.

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.292 NOMEIA OS MEMBROS TITULARES E SUPLENTES DA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
PORTARIA Nº 2.292
Nomeia os Membros Titulares e Suplentes da Comissão Permanente de Licitação.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes do Art.90, incisos IX, XII e XVII, da Lei Orgânica Municipal - LOM,
considerando a determinação legal contida na Lei nº. 8.666/93, que obriga a
composição de Comissão Permanente de Licitação; considerando o disposto
no Inciso I, do §3º, do Artigo 10, da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011;
considerando que ao Chefe do Poder Executivo Municipal incumbe dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Municipal;
RESOLVE:
Art.1º Ficam nomeados para compor a Comissão Permanente de Licitação
os seguintes membros, sob a presidência do primeiro:
TITULARES
a) ANA MARIA MATHIAS DE PAULA
b) FRANCISCA ISABEL DE OLIVEIRA
c) LEANDRO CAETANO CORREA
SUPLENTE
a) TIAGO GRECA MAIA
Art.2º O presidente, em seus impedimentos, será substituído por um dos
membros da comissão.
Parágrafo Único. O presidente da comissão convocará qualquer um dos suplentes para substituir o membro titular em seus impedimentos eventuais ou
regulamentares.
VI- Carnês com endereço de correspondência na Rota 5 – Compreende os
bairros/loteamentos: Nossa Senhora de Lourdes, Estação, João de Deus, Miran-

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 98, 100, 104, 105, 106 e 108, 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 municipal concursados, mediante a designação do Chefe do Poder Executivo; considerando que compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal a organização e o funcionamento da Administração Municipal;

Art.2º Em conformidade com o disposto no artigo 100, da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, ficam designados os seguintes servidores públicos municipal concursados:

Prefeitura Municipal de São Lourenço 02 de janeiro de 2017.

V- Carnês com endereço de correspondência na Rota 4 – Compreende os
bairros/loteamentos: Vila Nova 1, Vila Nova 2, Parque Olímpico, São Francisco,
Vila Dutra, Jardim Serrano, Lagoa Seca, Residencial Rio Verde I e Residencial
Rio Verde II:

Dispõe sobre a designação de servidores públicos municipal concursados para exercerem funções gratificadas, dispostas na Lei Complementar
nº. 002/11, de 01/08/2011 e contém outras providências.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.246 NOMEIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Art.3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/01/2017.

IV- Carnês com endereço de correspondência na Rota 3 – Compreende os
bairros/loteamentos: Nossa Senhora de Fátima, Bela Vista, Jardim das Acácias,
Serra Azul, Jardim São Lourenço, Paraíso, Pontal da Federal, Arcadas, Portal das
Águas e F. Paiva:

DECRETO Nº 6.244

JÚLIO CÉSAR SACRAMENTO
Diretor de Fazenda
Decreto 6240/2017

Art.2º Fica determinado que para efeito de remuneração, a nomeada fará
opção por um dos vencimentos.

III- Carnês com endereço de correspondência na Rota 2 – Compreende os
bairros/loteamentos: Carioca, AABB, Aeroporto, Floresta, Jardim América, Monte Líbano, Monte Verde, Porto Alegre, Orebe, Recanto das Paineiras, Residencial Carioca, Residencial Haidar, Loteamento Helena, Jardim Europa, Residencial
Canaã II e Residencial Jardim das Oliveiras:

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

Art.1º Em conformidade com o disposto no artigo 98, da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, fica designada a Srª. Paula Mendes Lopes, servidora pública municipal concursada, para exercer o acompanhamento dos trabalhos inerentes ao Valor Adicionado Fiscal – VAF, a partir do
dia 01/01/2017, fazendo jus à percepção de gratificação equivalente a 80%
(oitenta por cento) do valor do vencimento atribuído ao símbolo CE-I, pelo
exercício das atribuições extras, não incorporável ao vencimento.

São Lourenço, 05 de Janeiro de 2017

DECRETA:

II- Carnês com endereço de correspondência na Rota 1 - Centro:

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.244 DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAL CONCURSADOS PARA EXERCEREM FUNÇÕES
GRATIFICADAS

Prefeitura Municipal de São Lourenço 02 de janeiro de 2017.

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

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

Art.3º Quando necessário e em casos especíﬁcos, o presidente poderá con-

II – a Sra. Vera Lúcia Barbosa Sanita, para executar o envio, o controle
e a certificação das publicações dos atos expedidos pela Prefeita Municipal
junto ao site da Prefeitura e ao Diário Oficial dos Municípios da AMM, a recepção, o protocolo e o controle da entrada e saída de documentos e o seu
perfeito arquivamento, inventariamento e organização para fins de prováveis comprovações junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
e demais órgãos das esferas estadual e federal, fazendo jus à percepção de
gratificação de função correspondente a 100% (cem por cento) do valor do
vencimento atribuído ao Símbolo CE–I, não incorporável ao vencimento.
Art.3º Em conformidade com o disposto no artigo 104, da Lei Complementar nº. 002/11, 01/08/2011, fica designada a Srª. Maria Madalena Silva de Paula, servidora pública municipal concursada, para proceder ao controle, organização e arquivamento de empenhos, notas fiscais de pagamentos realizados, via agência bancária, bem como o controle de agenda de
pagamentos em geral, 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.
Continua folha 02
DECRETO Nº 6.244
Folha 02
Art.4º Para recebimento da gratificação de função estabelecida no artigo 105, da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, o servidor público municipal concursado para o cargo de auxiliar de enfermagem, deverá
apresentar cópia autenticada do certificado de conclusão do curso técnico
em enfermagem, mediante anexação ao requerimento a ser preenchido
junto a Gerência de Recursos Humanos, o qual será submetido ao Secretário Municipal de Saúde para emissão de parecer quanto ao efetivo exercício
da função de técnico em enfermagem por parte do servidor requerente.
Art.5º Em conformidade com o disposto no artigo 106, da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, fica designado o Sr.Leonardo Batista
Lobo, servidor público municipal concursado, para executar o serviço de
administração do Cemitério Municipal, fazendo jus à percepção de gratificação de função correspondente a 100% (cem por cento) do vencimento
atribuído ao Símbolo CE-I, não incorporável ao vencimento.
Art.6º Em conformidade com o disposto no artigo 108, da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, ficam designados:
I - a servidora pública municipal concursada, Srª. Teresinha de Lourdes
Carvalho V. Souto de Oliveira, para exercer atividades de recepção, estocagem, manipulação e expedição dos produtos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde, 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.
II - o servidor público municipal concursado, Sr. Dailton Donizete Salviano, para receber e organizar os documentos do Arquivo Morto permanente do município, fazendo jus a percepção de gratificação de função correspondente a 50% (cinquenta por cento) do vencimento atribuído ao Símbolo CE-I, não incorporável ao vencimento.
Art.7º Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente o Decreto nº. 5.816, de 19/01/2016, este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos em 01/01/2017.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 02 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.248 NOMEIA ASSISTENTE DE PARQUES JARDINS.

Onde se lê:

DECRETO Nº 6.248
Nomeia Assistente de Parques Jardins.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII e XIII do art. 90, da Lei Orgânica Municipal - LOM;
considerando que ao Chefe do Executivo compete decidir sobre as nomeações
e exonerações dos titulares de cargos públicos em consonância com o disposto na Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas alterações;
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o Sr. CRISPIM NOGUEIRA FERNANDES, para responder pelas atribuições do cargo de conﬁança, comissionado,ad nutum, de “Assistente de Parques e Jardins”, Código “APJ”,previsto no Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/01/2017.
Prefeitura Municipal de São Lourenço 02 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO
Retiﬁcação de Edital de Credenciamento nº. 001/2016
Objeto: credenciamento de empresas para recebimento de contas de água
e esgoto.
Fica aberto o prazo para que as empresas interessadas apresentem a documentação
Edital na íntegra disponível pelo tel. (35) 3332-3600 ramal 03, ou e-mail:
licitacao@saaesaolourenco.mg.gov.br e no site www.saaesaolourenco.mg.gov.
br
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.249 DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL PARA EXERCER FUNÇÃO GRATIFICADA, DISPOSTA NA LEI
COMPLEMENTAR Nº. 002/11
DECRETO Nº 6.249
Dispõe sobre a designação de servidor público municipal para exercer função gratiﬁcada, disposta na Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e
contém 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 02 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.240 - ERRATA
Dispõe sobre a nomeação de titulares de cargos em Comissão e Ad Nutuns,
constantes do Anexo III da Lei Complementar nº. 002/11 e contém outras providências.
Art.1º Ficam nomeadas as pessoas abaixo relacionadas, conforme ordem
de correlação estabelecida entre as colunas de nome, denominação do cargo
e código do cargo, para exercerem as atribuições dos cargos previstos no Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, como segue:
Onde se lê:
Leia se:
DECRETO Nº 6.240
Dispõe sobre a nomeação de titulares de cargos em Comissão e Ad Nutuns,
constantes do Anexo III da Lei Complementar nº. 002/11 e contém outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII do art. 90, da Lei Orgânica Municipal
- LOM; considerando que ao Chefe do Executivo compete decidir sobre as nomeações e exonerações dos titulares dos cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações;
DECRETA:
Art.1º Ficam nomeadas as pessoas abaixo relacionadas, conforme ordem
de correlação estabelecida entre as colunas de nome, denominação do cargo
e código do cargo, para exercerem as atribuições dos cargos previstos no Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, como segue:

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 no artigo 104-A, da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011
e suas alterações; considerando que os referido artigo dispõe sobre o exercício
de função gratiﬁcada por servidor público municipal, mediante a designação
do Chefe do Poder Executivo; considerando que compete ao Chefe do Poder
Executivo Municipal a organização e o funcionamento da Administração Municipal;

Art.2º Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente o Decreto
nº. 5.821, de 22/01/2016, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/01/2017.

Parágrafo Único. Fica designada como Pregoeira Substituta, em caso de ausência da Pregoeira Oﬁcial, a Srª. CASSIA CARNEIRO MANGIA.
Art.2º. Fica designada a equipe de apoio composta dos seguintes servidores: Sr. EDSON MARINHO, a Srª. LUCILENE DE OLIVEIRA REGES e a Srª. ANA
PAULA MARQUES FERRAZ.
Leia-se :
Art.1º Fica designado o Sr. ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA, ocupante do
cargo comissionado, Ad Nutun de “Assistente de Gabinete”, para exercer a função de Pregoeiro Oﬁcial da Administração Municipal de São Lourenço/MG.
Parágrafo Único. Fica designada como Pregoeira Substituta, em caso de ausência do Pregoeiro Oﬁcial, a Srª. CASSIA CARNEIRO MANGIA.
Art.2º. Fica designada a equipe de apoio composta dos seguintes servidores: Sr. EDSON MARINHO, o Sr. LEANDRO CAETANO CORREA e a Srª. ANA PAULA MARQUES FERRAZ.
PORTARIA Nº 2.293
Nomeia o Pregoeiro e a Equipe de Apoio.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes do Art.90, incisos IX, XII e XVII, da Lei Orgânica Municipal - LOM;
considerando o disposto na Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, c.c. o disposto no
Inciso III, do §3º, do Artigo 109, da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011;
RESOLVE:
Art.1º Fica designado o Sr. ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA, ocupante do
cargo comissionado, Ad Nutun de “Assistente de Gabinete”, para exercer a função de Pregoeiro Oﬁcial da Administração Municipal de São Lourenço/MG.
Parágrafo Único. Fica designada como Pregoeira Substituta, em caso de ausência do Pregoeiro Oﬁcial, a Srª. CASSIA CARNEIRO MANGIA.
Art.2º. Fica designada a equipe de apoio composta dos seguintes servidores: Sr. EDSON MARINHO, o Sr. LEANDRO CAETANO CORREA e a Srª. ANA PAULA MARQUES FERRAZ.
Art.3º. Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente a Portaria
n°. 2.270 de 01/08/2016, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/01/2017.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 02 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.252 NOMEIA DIRETOR DE CULTURA.
DECRETO Nº 6.252

DECRETA:
Art.1º Em conformidade com o disposto no artigo 104-A, da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas alterações, ﬁca designado o Sr. José
Rubens Sacramento, servidor público municipal, para proceder à movimentação das contas correntes pertencentes ao Município de São Lourenço, com poderes para solicitar saldos, extratos e comprovantes, efetuar pagamentos e
transferências por meio eletrônico, 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.1º Fica designada a Srª. KEILA CRISTINA PALMA, ocupante do cargo comissionado, Ad Nutun de “Assessora de Contratos”, para exercer a função de
Pregoeira Oﬁcial da Administração Municipal de São Lourenço/MG.

Nomeia Diretor de Cultura.

DECRETO Nº 6.240
Folha 02

A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII, do Art.90, da Lei Orgânica Municipal
- LOM; considerando que ao Chefe do Executivo compete decidir sobre as nomeações e exonerações dos titulares de cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações;
DECRETA:
Art.1º Fica nomeado o Sr. ERICH MATHIAS DE OLIVEIRA, para responder,
interinamente, pelas atribuições do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum, de “Diretor de Cultura”, Código “DCU”, previsto no Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, cumulativamente com as atribuições do
cargo de “Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Cultura”.

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

Art.2º Fica determinado que para efeito de remuneração, a nomeada fará
opção por um dos vencimentos.

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

Art.3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/01/2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.234 - ERRATA

Prefeitura Municipal de São Lourenço 02 de janeiro de 2017.

DECRETO Nº 6.234 – Errata

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

Onde se lê:

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.250 NOMEIA COORDENADOR DE DEFESA CIVIL.

Leia-se:

DECRETO Nº 6.250

DECRETO Nº 6.234
Dispõe sobre a nomeação de titulares de cargos em Comissão e Ad Nutuns,
constantes do Anexo III da Lei Complementar nº. 002/11 e contém outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII do art. 90, da Lei Orgânica Municipal
- LOM; considerando que ao Chefe do Executivo compete decidir sobre as nomeações dos titulares dos cargos públicos em consonância com o disposto na
Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas alterações;
DECRETA:
Art.1º Ficam nomeadas as pessoas abaixo relacionadas, conforme ordem
de correlação estabelecida entre as colunas de nome, denominação do cargo
e código do cargo, para exercerem as atribuições dos cargos previstos no Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, como segue:

Continua folha 03
DECRETO Nº 6.240
Folha 03
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/01/2017.
Prefeitura Municipal de São Lourenço 02 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

Nomeia Coordenador de Defesa Civil.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII, do art. 90, da Lei Orgânica Municipal
- LOM; considerando que ao Chefe do Executivo compete decidir sobre as nomeações e exonerações dos titulares de cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações;
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o Sr. EDMILSON DA SILVA FARIA, para responder pelas atribuições do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum, de “Coordenador de Defesa Civil”, Código “CDC”, previsto no Anexo III, da Lei Complementar
nº. 002/11, de 01/08/2011.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/01/2017.
Prefeitura Municipal de São Lourenço 02 de janeiro de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.293 - ERRATA

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

Nomeia a Pregoeira e a Equipe de Apoio.

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
DECRETO Nº 6.242
Folha 03
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.242 INSERE NO ORÇAMENTO VIGENTE A NATUREZA DE DESPESA QUE MENCIONA
DECRETO Nº 6.242
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$ 120.694,56 (cento e vinte mil, seiscentos e noventa e
quatro reais e cinquenta e seis centavos) as seguintes dotações do Município
de São Lourenço:
Órgão 02 - Prefeitura Municipal De São Lourenço
Unidade 03 - Diretoria Geral de Planejamento, Orçamento e Gestão
Sub-Unidade 01 - Diretoria de Administração
2.03.01.04.122.0001.2.0021 - 3.1.90.92.00 Gestão Do Almoxarifado E Patrimônio - - - - -- - R$ 626,55
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - R$ 626,55
Sub-Unidade 02 - Diretoria de Fazenda
2.03.02.04.123.0001.2.0024 - 3.1.90.92.00 Gestão Da Diretoria De Fazenda
- - - - - - - - -R$ 1.744,74
2.03.02.04.129.0001.2.0173 - 3.1.90.92.00 Gestão De Fiscalização De Tributos - - - - - -R$ 2.581,97
Total da Sub-Unidade 02 - - - - - - - - R$ 4.326,71
Sub-Unidade 04 - Diretoria Fiscalização e Regulação Urbana
2.03.04.04.122.0001.2.0028 - 3.1.90.92.00 Gestão De Fiscalização De Posturas - - - - -- R$ 4.926,34
2.03.04.04.122.0001.2.0029 - 3.1.90.92.00 Gestão De Fiscalização De Obras
Particulares - R$ 15.244,03
2.03.04.26.782.0001.2.0031 - 3.1.90.92.00 Gestão De Trânsito E Transporte
Público - - - - - R$ 6.654,16
Total da Sub-Unidade 04 - - - - -- - - - - - - R$ 26.824,53
Total da Unidade 3 - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 31.777,79
Unidade 04 - Secretaria de Infraestrutura Urbana
Sub-Unidade 00 - Secretaria Mun. Infraestrutura Urbana
2.04.00.04.122.0001.2.0034 - 3.1.90.92.00 Gestão De Transportes E Manutenção Da Frota - R$ 8.603,19
Total da Sub-Unidade 00 - - - - - - - - - - R$ 8.603,19
Sub-Unidade 01 - Diretoria de Transportes e Obras Públicas
2.04.01.15.122.0001.2.0043 - 3.1.90.92.00 Gestão De Vias Públicas E Praças
- - - - - - - - - - -R$ 3.970,22
2.04.01.15.122.0001.2.0177 - 3.1.90.92.00 Gestão De Transportes E Obras
Públicas - - - - - R$ 2.665,98
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 6.636,20
Continua folha 02
DECRETO Nº 6.242
Folha 02
Sub-Unidade 02 - Diretoria de Engenharia
2.04.02.04.122.0001.2.0174 - 3.1.90.92.00 Gestão Da Diretoria De Engenharia - - - - - - - -R$ 5.000,77
Total da Sub-Unidade 02 - - - - - R$ 5.000,77
Total da Unidade 4 - - R$ 20.240,16
Unidade 05 - Secretaria Municipal de Educação
Sub-Unidade 00 - Secretaria Municipal de Educação
2.05.00.12.122.0001.2.0049 - 3.1.90.92.00 Gestão Da Secretaria De Educação - - - - - - - - - - R$ 4.227,14
Total da Sub-Unidade 00 - - - - - - - R$ 4.227,14
Sub-Unidade 01 - Educação Básica
2.05.01.12.361.0005.2.0052 - 3.1.90.92.00 Desenvolvimento Do Ensino Fundamental - - - - - R$ 4.768,94
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - R$ 4.768,94
Sub-Unidade 03 - Ações Sócio-Educativas
2.05.03.13.392.0031.2.0066 - 3.1.90.92.00 Biblioteca Municipal - - - - - - - R$
891,24
Total da Sub-Unidade 03 R$ 891,24
Total da Unidade 5 - - R$ 9.887,32
Unidade 06 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal De Saúde
2.06.01.10.122.0001.2.0067 - 3.1.90.92.00 Gestão Do SUS - - - - - - - - - - R$
9.472,89
2.06.01.10.301.0002.2.0070 - 3.1.90.92.00 Saúde Da Família PSF/NASF/Saúde Bucal/PACS - R$ 310,96
2.06.01.10.302.0004.2.0071 - 3.1.90.92.00 Gestão Da Policlínica - - - - - - - R$ 1.420,10
2.06.01.10.302.0004.2.0073 - 3.1.90.92.00 Centro De Especialidades Odontológicas - - - - - R$ 9.146,79
2.06.01.10.302.0004.2.0076 - 3.1.90.92.00 Apoio E Diagnóstico - - - - - - - R$
5.783,70
2.06.01.10.304.0003.2.0080 - 3.1.90.92.00 Vigilância Sanitária - - - R$ 3.662,11
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - R$ 29.796,55
Total da Unidade 6 - R$ 29.796,55
Unidade 07 - Secretaria de Desenvolvimento Social
Sub-Unidade 05 - Secretaria de Desenvolvimento Social
2.07.05.08.122.0001.2.0083 - 3.1.90.92.00 Manutenção Do Conselho Tutelar - - - - - - - R$ 1.215,27
Total da Sub-Unidade 05 - - - - - R$ 1.215,27
Total da Unidade 7 - - R$ 1.215,27

Sub-Unidade 01 - Diretoria de Cultura
2.09.01.13.122.0001.2.0114 - 3.1.90.92.00 Gestão Da Diretoria De Cultura
- - - - - - R$ 2.501,09
Total da Sub-Unidade 01 - - - - R$ 2.501,09
Sub-Unidade 02 - Diretoria de Esportes e Lazer
2.09.02.27.122.0001.2.0117 - 3.1.90.92.00 Gestão Da Diretoria De Esportes
E Lazer - - - - - R$ 25.276,38

PORTARIA Nº 2.292 - ERRATA
Nomeia os Membros Titulares e Suplentes da Comissão Permanente de Licitação.
Onde se lê:
Art.1º Ficam nomeados para compor a Comissão Permanente de Licitação
os seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

Total da Sub-Unidade 02 - - - - - R$ 25.276,38

TITULARES

Total da Unidade 9 - - R$ 27.777,47

a) ANA MARIA MATHIAS DE PAULA

Total Geral - - - - - - R$ 120.694,56

b) SUELY APARECIDA VENTURA DA PURUFICAÇÃO

Art. 2º - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizado como
fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Município na
forma do parágrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Órgão 02 - Prefeitura Municipal De São Lourenço
Unidade 03 - Diretoria Geral de Planejamento, Orçamento e Gestão
Sub-Unidade 00 - Diretoria Geral de Planejamento, Orçamento, Gestão
2.03.00.04.122.0001.2.0176 - 3.3.90.39.00 Gestão Da Diret. Geral De Planejamento, Orçam. Gestão -- - - - - - - - - R$ 7.398,39
Total da Sub-Unidade 00 - - - - - - - - - R$ 7.398,39
Sub-Unidade 01 - Diretoria de Administração
2.03.01.04.122.0001.2.0019 - 3.1.90.94.00 Gestão De Recursos Humanos
- - - - - - - R$ 24.380,00
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - R$ 24.380,00
Total da Unidade 3 - - R$ 31.778,39
Unidade 04 - Secretaria de Infraestrutura Urbana
Sub-Unidade 00 - Secretaria Mun. Infraestrutura Urbana
2.04.00.15.122.0001.2.0036 - 3.3.90.39.00 Gestão Da Secretaria Mun. Infraestrutura Urbana -- - - - - - - R$ 20.240,16
Total da Sub-Unidade 00 - - - - - - - R$ 20.240,16
Total da Unidade 4 - - R$ 20.240,16
Unidade 05 - Secretaria Municipal De Educação
Sub-Unidade 00 - Secretaria Municipal De Educação
2.05.00.12.122.0001.2.0049 - 3.3.90.49.00 Gestão Da Secretaria De Educação - -- - - - R$ 4.227,14
Total da Sub-Unidade 00 - - - - - - - - - R$ 4.227,14
Continua folha 04
DECRETO Nº 6.242
Folha 04
Sub-Unidade 01 - Educação Básica
2.05.01.12.365.0006.2.0166 - 3.3.90.39.00 Desenvolvimento Da Educação
Infantil Pré-Escolar-- - - - - - - R$ 4.768,94
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - R$ 4.768,94
Sub-Unidade 03 - Ações Sócio-Educativas
2.05.03.13.392.0031.2.0066 - 3.3.90.14.00 Biblioteca Municipal - - R$ 891,24
Total da Sub-Unidade 03 R$ 891,24
Total da Unidade 5 - - R$ 9.887,32
Unidade 06 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal De Saúde
2.06.01.10.301.0002.2.0068 - 3.3.90.39.00 Atenção Básica - - - - R$ 310,96
2.06.01.10.302.0004.2.0076 - 3.3.90.39.00 Apoio E Diagnóstico - - R$ 5.783,70
2.06.01.10.302.0004.2.0071 - 3.3.93.39.00 Gestão Da Policlínica - - - - R$
23.701,89
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - R$ 29.796,55
Total da Unidade 6 - R$ 29.796,55
Unidade 07 - Secretaria de Desenvolvimento Social
Sub-Unidade 05 - Secretaria de Desenvolvimento Social
2.07.05.08.122.0001.2.0083 - 3.3.90.39.00 Manutenção Do Conselho Tutelar - - - - - - - R$ 1.215,27
Total da Sub-Unidade 05 - - -- - - R$ 1.215,27
Total da Unidade 7 - - - - - - - - - R$ 1.215,27
Unidade 09 - Secretaria de Turismo, Esportes e Cultura
Sub-Unidade 01 - Diretoria de Cultura
2.09.01.13.122.0001.2.0114 - 3.3.90.30.00 Gestão Da Diretoria De Cultura
- - - - - - - - R$ 2.501,09
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - R$ 2.501,09
Sub-Unidade 02 - Diretoria de Esportes e Lazer
2.09.02.27.122.0001.2.0117 - 3.3.90.14.00 Gestão Da Diretoria De Esportes
E Lazer - - - - - R$ 12.000,00
2.09.02.27.122.0001.2.0117 - 3.3.90.30.00 Gestão Da Diretoria De Esportes
E Lazer - - - - - R$ 13.275,78
Total da Sub-Unidade 02 - - - - R$ 25.275,78
Total da Unidade 9 - - R$ 27.776,87
Total Geral - - -- - R$ 120.694,56
Continua folha 05
DECRETO Nº 6.242
Folha 05
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, 02 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

Unidade 09 - Secretaria de Turismo, Esportes e Cultura

ELIANA RODRIGUES
Tesoureira

Continua folha 03

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

c) LEANDRO CAETANO CORREA
Leia se:
Art.1º Ficam nomeados para compor a Comissão Permanente de Licitação
os seguintes membros, sob a presidência do primeiro:
TITULARES
a) ANA MARIA MATHIAS DE PAULA
b) KEILA CRISTINA PALMA
c) OSWALDO BATISTA DA SILVA
PORTARIA Nº 2.292
Nomeia os Membros Titulares e Suplentes da Comissão Permanente de Licitação.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes do Art.90, incisos IX, XII e XVII, da Lei Orgânica Municipal - LOM,
considerando a determinação legal contida na Lei nº. 8.666/93, que obriga a
composição de Comissão Permanente de Licitação; considerando o disposto no
Inciso I, do §3º, do Artigo 10, da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011;
considerando que ao Chefe do Poder Executivo Municipal incumbe dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Municipal;
RESOLVE:
Art.1º Ficam nomeados para compor a Comissão Permanente de Licitação
os seguintes membros, sob a presidência do primeiro:
TITULARES
a) ANA MARIA MATHIAS DE PAULA
b) KEILA CRISTINA PALMA
c) OSWALDO BATISTA DA SILVA
SUPLENTE
a) TIAGO GRECA MAIA
Art.2º O presidente, em seus impedimentos, será substituído por um dos
membros da comissão.
Parágrafo Único. O presidente da comissão convocará qualquer um dos suplentes para substituir o membro titular em seus impedimentos eventuais ou
regulamentares.
Art.3º Quando necessário e em casos especíﬁcos, o presidente poderá convidar um elemento de notório conhecimento com a ﬁnalidade de integrar a comissão para julgamento da licitação.
Art.4º Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente a Portaria
nº. 2.271, de 01/08/2016, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/01/2017.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 02 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.251 EXONERA DIRETOR DE CULTURA.
DECRETO Nº 6.251
Exonera Diretor de Cultura.
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 Poder Executivo Municipal compete o provimento dos
cargos públicos constantes da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal, inclusive, no que concerne a nomeação e exoneração do ocupante do cargo de “Diretor de Cultura”;
considerando, que o aludido cargo é de provimento de livre recrutamento, pela Prefeita;
DECRETA:
Art.1º Fica exonerado o Sr. MAURICIO DE SOUSA MORAIS,
das atribuições do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum,
de“Diretor de Cultura”, Código “DCU”, previsto no Anexo III, da
Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011.
Art.2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/01/2017.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 02 de janeiro de
2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
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Sul de MG tem a primeira morte
conﬁrmada por febre amarela
A morte de um morador de Delﬁnópolis é o primeiro caso de vítima da febre amarela no Sul de
Minas. A Secretaria Municipal de
Saúde não informou a idade do
homem, mas conﬁrmou na manhã
desta quarta-feira (25) que ele possuía uma propriedade na área rural da cidade, adoeceu no início de
janeiro e morreu em um hospital
de Franca (SP), para onde foi transferido quando a doença se agravou. Com esse caso, subiu para 38
o número de mortes por febre

amarela em Minas Gerais, conforme o relatório divulgado nesta terça-feira (24) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).
Ainda de acordo com o órgão
municipal outros dois casos suspeitos de febre amarela são investigados em Delﬁnópolis: o de um
homem de São Paulo (SP), que visitou o município, e o de uma mulher de 47 anos, que morreu em
Paulínia (SP).
Segundo a família, a moradora
de Paulínia também esteve na ci-

dade sulmineira a passeio. Ela teria
ﬁcado em Delﬁnópolis entre os dias
4 e 11 de janeiro e apresentado os
sintomas da doença um dia antes
de retornar de viagem. A Vigilância
Epidemiológica de Paulínia conﬁrmou que a morte de Joversi do Prado Santos Guardia foi por febre
amarela, mas a ligação com o Sul
de Minas ainda é apurada.
Minas Gerais vive um surto de
febre amarela e desde o início de
janeiro o governo estadual recomendou reforço na vacinação e no

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

trabalho de prevenção contra a doença, que é causada por um vírus
e pode levar à morte em uma semana, caso não seja tratada rapidamente. Além das mortes conﬁrmadas no estado, há outras 45 sob
investigação.
Prevenção e doses extras de
vacina
Delﬁnópolis é um município de
7.165 habitantes que ﬁca na região

do Parque Nacional da Serra da Canastra. Lá ﬁca a Represa de Peixotos, que integra Furnas Centrais
Elétricas. Segundo a secretária de
Saúde, Luciana Rodrigues, há um
posto de saúde para vacinar os moradores na área urbana e dois na
zona rural, nos distritos de Olhos
D'água da Canastra e Babilônia, que
são referências para uma população que gira em torno de 3,5 mil
pessoas.

"A conﬁrmação dessa morte
não muda em nada o trabalho que
estamos fazendo contra a febre
amarela, porque, principalmente
depois que a primeira suspeita foi
levantada, reforçamos o trabalho
das equipes junto aos moradores.
Estamos vacinando, fazendo a busca de primatas e dando orientação,
segundo a determinação da regional de saúde", informou Luciana.
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