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Pela 19º vez, devotos da Beata Nhá Chica de
São Lourenço farão romaria para Baependi
Este ano, a tradicional peregrinação de Nhá Chica completa 19 anos e a expectativa é de que cerca de quatro mil pessoas participem da caminhada entre
São Lourenço e região até a cidade de Baependi, onde está localizada da Igreja Episcopal de N.S. da Conceição da Beata Nhá Chica.
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EDITORIAL Modernização trabalhista
jornalismo@portalalternativa.com.br

A modernização da economia brasileira avançou mais um
passo com a aprovação, na Câmara dos Deputados, do projeto de reforma trabalhista.
Além de trazer a legislação para o século 21, dando mais força aos acordos e tornando mais
flexível o contrato de trabalho,
a reforma joga no lixo da história parte importante do corporativismo consagrado nos
anos 1930 e 1940. A faxina inclui o fim da obrigatoriedade
da contribuição sindical, um
dos principais sustentáculos
de um sindicalismo parasita de
recursos fiscais. O projeto ainda será discutido no Senado
antes de converter-se em lei.
Se a aprovação final ocorrer
sem problemas, trabalhadores
e empresários poderão negociar com base em normas muito mais simples e racionais, levando em conta as condições
efetivas do mercado.
Não se trata de imaginar
uma era de amor e de entendimento perfeito entre capital
e trabalho. Empregadores e
empregados continuarão privilegiando seus interesses, assim como compradores e vendedores de qualquer tipo de
bem ou serviço. Essa é a característica de qualquer mercado. Mas esse mercado especial tem funcionado, no Brasil, de modo muito insatisfatório.
Os envolvidos no jogo têm
pouca liberdade para escolher
e compor seus arranjos. Se o
trabalhador tiver interesse, por
exemplo, em reduzir seu tem-

po de almoço para sair mais
cedo e cuidar de outras atividades, será impedido pelas normas em vigor. A lei também o
impedirá de pactuar jornadas
de trabalho diferentes, embora dentro dos limites diários ou
semanais.
Da mesma forma, poucas
categorias têm acesso, atualmente, a horários de trabalho
alternados, com distribuição
especial dos períodos de atividade e de descanso. O trabalho
a distância, ou teletrabalho,
também conhecido na modalidade de home office, nem é
regulamentado. A legislação
brasileira continua fora do mundo criado pela informática. Os
limites atuais tanto dificultam
a composição de interesses de
empregadores e empregados
como atrapalham a criação de
empregos. Falta, por exemplo,
a regulamentação do trabalho
intermitente.
Todas essas barreiras serão
eliminadas com a aprovação
final da reforma e com o reconhecimento amplo e definitivo
da precedência do acordado
em relação ao legislado. Essa
precedência já vinha sendo reconhecida pela Justiça, mas, a
partir da revisão geral do sistema, os acordos serão muito
mais fáceis e seguros.
A liberdade maior de contratação estará estabelecida de
modo mais claro e as partes
poderão negociar e compor
seus acertos com maior tranquilidade e até de modo mais
criativo. Permanecerão os limites mais importantes, fixados

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Viverei para narrar
as obras do Senhor!

Testemunhemos as obras e
os milagres do Senhor em nós
Temos medo de narrar as
obras do Senhor e testemunhar
os milagres que Ele realizou em
nossa vida, pois não foram todas as pessoas que tiveram a
experiência pessoal do Seu
amor. Por isso tememos ser criticados, questionados e rejeitados por acreditarmos que
quem nos curou e nos libertou
foi o próprio Senhor.
O mundo nos oferece muitas novidades, e temos o prazer de divulgá-las, mas quando
nos deparamos com os milagres do Senhor, intimidamo-nos diante dos homens e guardamos no coração aquilo que
seria propagado pelos quatro
cantos da Terra, para que todos saibam que Jesus Cristo é
o Senhor e opera milagres e
prodígios em favor do Seu povo.
Precisamos ser ousados na
fé e assumir, diante dos homens, sem medo, que Jesus é
o Senhor da nossa vida e da
nossa história.
Mesmo que os homens zom-

bem de você, não se cale, continue proclamando que o Senhor realiza maravilhas: “Não
morrerei, mas viverei para anunciar as obras do Senhor” (Sl
118,17).

A faxina inclui o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, um dos
principais sustentáculos de um sindicalismo parasita de recursos fiscais

no extenso e detalhado capítulo da Constituição dedicado
aos direitos sociais. Não se justifica falar de ameaça a direitos
conquistados pela classe trabalhadora e consagrados em
lei.
Houve amplo apoio ao projeto na Câmara dos Deputados.
Houve 296 votos favoráveis ao
texto-base e 177 contrários.
Dos 17 destaques, quatro foram retirados, 12 foram rejeitados e o único aprovado apenas limita o valor da penhora
da empresa devedora do empregado. Uma das emendas
derrubadas defendia a permanência da contribuição sindical,
também chamada correntemente de imposto. O fim desse imposto, disse o presidente
da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah, foi
proposto para “sufocar o movimento sindical”. Outros diri-

gentes de centrais e de sindicatos fizeram comentários semelhantes. Não parecem ter
percebido uma questão muito
importante: sindicatos dependentes de uma contribuição
compulsória de fato têm alguma representatividade? Podem
comparar-se a entidades mantidas voluntariamente pelos associados? Só se pode falar de
sindicalismo em sentido próprio como forma de organização dos trabalhadores.
Sindicalismo estatal é aberração. É uma caricatura ofensiva das formas autênticas de
mobilização e de organização
dos trabalhadores. Não por acaso essa forma de sindicalismo
foi criada, no Brasil, juntamente com o peleguismo, durante
uma ditadura. Extinguir esse
tipo de parasitismo só pode beneficiar a democracia. (Estadão)

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

A importância da Santa Missa
De um modo especial, Nossa
Senhora nos convida à Santa Missa e diz: “Queridos filhos, que a
Santa Missa seja o centro da vida de vocês”. Em uma aparição,
Nossa Senhora, nos disse: “Queridos filhos, se amanhã tivessem
que fazer uma escolha, entre virem a Mim e irem até a Santa
Missa, não venham a Mim, vão
para a Santa Missa. Porque ir à
Santa Missa significa ir ao encontro de Jesus que se doa na
Santa Missa, dar-se a Ele, abrir-se a Jesus, receber Jesus”.
Muitas vezes, dizemos que
não temos tempo para a Santa
Missa, que trabalhamos muito,
que estamos ocupados com diversas tarefas, que também não
temos tempo nem para os filhos.
Sempre, quando devemos arrumar tempo para ir à Santa Missa, temos problema. Nossa Senhora disse uma vez: “Queridos
filhos, não digam sempre que
vocês não têm tempo, porque
o problema não é o tempo. Queridos filhos, o verdadeiro problema é o amor. Porque quando
vocês amam uma coisa, sempre
arranjam tem para ela. E quando não amam uma coisa também não têm tempo para ela.
Se vocês têm amor, tudo será

possível”.
Nossa Senhora nos convida à
confissão mensal, a adorar o Santíssimo Sacramento, a venerar
a Santa Cruz. De modo particular, também convida os sacerdotes a conduzirem Adorações Eucarísticas em suas paróquias.
Nossa Senhora nos convida a
rezar o Santíssimo Rosário em
nossas famílias. Ao lermos a Sagrada Escritura disse em uma
mensagem: “Queridos filhos, que
a Bíblia esteja em um local visível em suas famílias. Leiam a Sagrada Escritura, Jesus possa nascer novamente em seus corações
e em suas famílias”.
Nossa Senhora nos convida
de modo particular à oração com
o coração. Muitas vezes Nossa
Senhora repetiu isso, dizendo:
“Rezem, rezem, rezem, Meus
queridos filhos”.
Não rezar somente com os
lábios, de uma maneira mecânica, como uma tradição. Não
rezar olhando o relógio. Nossa
Senhora nos convida à oração
com o coração, com amor e por
amor.Durante esses 36 anos, a
Mãe nos guia com Amor e em
direção ao Amor.
Fonte: Anunciando Medjugorje

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

Refletindo

As pessoas olham a vida da gente sob seu próprio ângulo e sobre aquilo que se aparenta ser,
não sobre o que realmente é. Olham para a vida
do outro e pensam que
é muito melhor do que a
sua própria vida, como se
existisse uma vida perfeita, sem obstáculos a serem superados e sem novos problemas que batem
a nossa porta toda manhã, nos convidando a
pensar em novas soluções.
E assim se forma um círculo vicioso e uma ilusão
acerca do alheio. Sobretudo com o advento das
redes sociais, que incentivam ainda mais o chamado "Reino das aparências" preconizado por Platão na Antiguidade Clássica, as pessoas estão cada vez mais mergulhadas
num universo fantasioso
e distantes da realidade
palpável e imperfeita, porém, felizmente, mutável.
A rede é bem diferente
da vida, porque na rede
ou você está muito feliz
e desperta a inveja alheia
ou você está muito triste
e desperta a compaixão.
Mas a vida é feita de equilíbrios e não só de extremos, é feita de dias nor-

mais, corriqueiros, simples, porém especiais,
mesmo sendo complexos.
Há pessoas que teclam
muito e pouco fazem em
benefício próprio. Postam
demais e vivem de menos. Enquanto estão preocupadas em fazer selfies,
perdem segundos preciosos de degustação do presente e quando se dão
conta, o momento já passou...Enquanto sabem tudo o que o outro está fazendo, tornam-se cada
dia mais inaptas a darem
conta de sua própria vida
e empurram suas dificuldades com a barriga, dia
após dia. E, ainda que inconscientemente, querem
para si o que não lhes pertence e desprezam o que
receberam de Deus. Só
pra constar: Não existe
vida perfeita. O dia em
que inventarem esta fórmula a vida não fará mais
sentido algum. Não percamos tempo!Vivamos e
mudemos o que pode ser
mudado, valorizemos o
que realmente é importante, floresçamos onde
estamos "plantados" e,
acima de tudo, sejamos
gratos pelo que temos e
trabalhemos, diariamente, para evoluir em todos
os sentidos!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza
A ONDA DOS BATONS DIFERENTÕES

Esqueça um pouco o batom vermelho ou aquele
nude básico – a moda agora é ousar nos lábios com
cores diferentonas que prometem resultados chamativos em apenas uma aplicação! É claro que nem todo mundo gosta de usar um tom supervibrante de
amarelo ou verde e, por isso, existem batons que fazem parte da cartela de cor que você pode estar acostumada (como vermelho, marrom, vinho e roxo) só
que em tonalidades mais escuras e com efeitos mais
dramáticos. Pra quem não tem medo de chegar causando, pintam opções de azul, laranja, preto, metalizados e muito mais!
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Pela 19º vez devotos de Nhá Chica farão
romaria para Baependi
EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2017

Peregrinos percorrerão uma distância de 33 quilômetros, a maior parte em estrada de terra

Este ano, a tradicional peregrinação de Nhá Chica completa 19 anos e a expectativa
é de que cerca de quatro mil
pessoas participem da caminhada entre São Lourenço e
região até a cidade de Baependi, onde está localizada da
Igreja Episcopal de N.S. da
Conceição da Beata Nhá Chica.
Devido a essa estimativa,

com fiéis vindos de várias partes do Brasil, a Secretaria de
Turismo e Cultura, junto com
a Defesa Civil, o Tiro de Guerra, SAAE e Secretaria de Saúde, uniram esforços e tomaram algumas medidas de apoio
para atender toda essa demanda.
Ao todo serão quinze pontos de apoio para os peregrinos, que contarão com a aju-

da das entidades citadas e
também dos alunos de Enfermagem da Faculdade São Lourenço e alguns voluntários. As
prefeituras de Soledade de
Minas, Caxambu e Baependi,
como tradicionalmente acontece, também cederam ambulância e carro de apoio durante todo o percurso.
A caminhada oficialmente
acontece às duas horas da ma-

nhã, contudo, vários grupos
de peregrinos saem em horários e pontos diferentes. A Secretaria de Turismo de Cultura destaca que tudo está sendo preparado com muita atenção e dedicação, para que a
peregrinação aconteça com
tranqüilidade e fiéis façam
uma boa caminhada. As missas em Baependi seguirão nos
horários: 7h, 9h, 11h, 15h.

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA,
em conjunto com as Federações Estaduais de Agricultura e os
Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a
arrecadação da Contribuição Sindical Rural – CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém
o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores
rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com ou sem
empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade
econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas
“a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural,
referente ao exercício de 2017, devida por força do Decreto-lei
1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento
da CSR deverá ocorrer, impreterivelmente, até o dia 22 de maio
de 2017, em qualquer estabelecimento integrante do sistema
nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento da
Contribuição Sindical Rural – CSR, até a data do vencimento (22
de maio de 2017), constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária
previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com
base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR,
repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
- SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados
nas respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o
artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 8º
Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em
caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de
Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a
emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura do
Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.cnabrasil.org.
br. Eventual impugnação administrativa contra o lançamento e
a cobrança da Contribuição Sindical Rural - CSR deverá ser encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado
do recebimento da guia, para a sede da CNA, situada no SGAN
Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviada via internet no site da CNA:
cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.
Brasília, ______ de _____ de 2017.
João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação

Delegacia Virtual completa três anos com
quase 600 mil ocorrências registradas
Serviço de solicitação de registros, oferecido pelo Governo do Estado, por meio da Polícia Civil, está disponível para computador e celulares

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

EXPEDIENTE

A Delegacia Virtual da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)
completa, neste domingo (30/4),
três anos de funcionamento.
Desde o dia 30 de abril de 2014,
quando o serviço foi criado, já
foram registradas 588.569 ocorrências. Destas, 154.117 foram
de Acidente de Trânsito sem
Vítima, 1.601 de Comunicação
de Pessoa Desaparecida, 3.771
de Danos Simples, 398.614 de
Extravio de Documentos e
30.466 de Extravio de Objetos
Pessoais.
Dentre os municípios com
maior registro de ocorrências
estão Belo Horizonte (185.657),
Contagem (35.547), Uberlândia (33.750), Juiz de Fora (22.054),
Betim (18.142), Ipatinga (13.132),
Uberaba (11.391) e Montes
Claros (10.003).
A Delegacia Virtual é um
serviço de solicitação de re-

gistro de ocorrências, disponível para computador e celulares, que permite ao cidadão
registrar ocorrências de Acidente de Trânsito Sem Vítima,
Desaparecimento e Localização de Pessoas Desaparecidas,
Danos Simples, e Perda de Documentos e Objetos Pessoais,
para fatos ocorridos em Minas
Gerais, no prazo de até 30 dias.
O ambiente virtual foi criado com o objetivo de diminuir
o número de registros presenciais feitos nas delegacias e nos
postos de atendimento da Polícia Militar, reduzindo, assim,
o tempo de espera para registro das demais ocorrências nas
unidades policiais.
O executivo de contas de
telecomunicação, Diego Santiago Melo, de 29 anos, perdeu os documentos e utilizou
a Delegacia Virtual para regis-

trar a ocorrência. “Essa nova
funcionalidade é muito prática, e ficou evidente a economia de tempo e esforços dos
civis que são vítimas de qualquer ocorrência. E, claro, isso
se reflete também nas instituições que antes eram responsáveis por fazer esse serviço via atendimento presencial”, elogia.
O estado também ganha
com a iniciativa. Além de combater a subnotificação de registros, o serviço gera economia de insumos, energia e materiais utilizados nas delegacias, quando o registro é feito
pessoalmente.
Segundo a coordenação de
Sistemas da Superintendência
de Informações e Inteligência
Policial (SIIP), o valor investido para o desenvolvimento da
Delegacia Virtual foi de R$

1.416.000 e, em aproximadamente seis meses, o investimento foi recuperado (aproximadamente 80 mil ocorrências aprovadas).
Considerando os valores
atualizados, o custo de realização dos Registros de Eventos de Defesa Social (Reds) de
forma presencial e que foram
feitos pela Delegacia Virtual
representaria, hoje, aproximadamente R$ 11.883.458 para
o Estado, o que demonstra a
eficiência da plataforma.
Entenda como funciona a
Delegacia Virtual
Com acesso por meio do endereço delegaciavirtual.sids.
mg.gov.br, a Delegacia Virtual
tem links de atalho também
nos sites da Polícia Civil de Minas Gerais e do Detran/MG.

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 registro de ocorrências
na Delegacia Virtual é feito por
meio do preenchimento de formulários que são apresentados, gradativamente, na tela.
Após o envio dos dados ao sistema, a ocorrência passará por
uma triagem. Em até 15 minutos será emitida uma mensagem, informando o número
do Reds, bem como a forma
de acessá-lo no site do Siste-

ma Integrado de Defesa Social
(Sids), para imprimi-lo.
O documento poderá ser
usado para fins de acionamento da seguradora, comprovação de extravio de documentos e outros fins. Uma equipe
de policiais e analistas trabalha em esquema de plantão,
na sede da SIIP, atuando 24
horas na triagem dos registros
recebidos.

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom Viçoso,
Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto, Itamonte,
Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br / jornalismo@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.366 DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE TITULARES DE CARGOS
EM COMISSÃO E AD NUTUNS, CONSTANTES DO ANEXO III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 002/11 E SUAS ALTERAÇÕES.

Fundamental completo
018 - AGENTE DE TRÂNSITO
No. de vagas: 4

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:

DECRETO Nº 6.366

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$ 1.411,07 (um mil, quatrocentos e onze reais e sete centavos) as seguintes dotações do Município de São Lourenço:
Órgão 02 - Prefeitura Municipal De São Lourenço
Unidade 04 - Secretaria de Infraestrutura Urbana
Sub-Unidade 01 - Diretoria de Transportes e Obras Públicas
2.04.01.15.122.0001.2.0043 - 3.3.90.93.00 Gestão De Vias Públicas E Praças
- - - - -- - - - - R$ 1.411,07

Dispõe sobre a nomeação de titulares de cargos em Comissão e Ad Nutuns,
constantes do Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11 e suas alterações.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII do art. 90, da Lei Orgânica Municipal
- LOM; considerando que a Chefe do Executivo compete decidir sobre as nomeações e exonerações dos titulares dos cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11 de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações; considerando que compete a Prefeita Municipal dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Municipal;

Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - -- - - - R$ 1.411,07
Total da Unidade 4 - - - - - - - -- - - - - - R$ 1.411,07

DECRETA:

Total Geral - - - - - - - - - - - - - - - R$ 1.411,07

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, das atribuições dos cargos previstos no Anexo III, da Lei
Complementar nº. 002/11 de 01/08/2011 e suas alterações, como segue:

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 04 - Secretaria de Infraestrutura Urbana
Sub-Unidade 01 - Diretoria de Transportes e Obras Públicas
2.04.01.15.122.0001.2.0043 - 4.4.90.51.00 Gestão De Vias Públicas E Praças
- - - -- - - - - R$ 1.411,07
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 1.411,07

Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/03/2017.

Fundamental completo
018 - AGENTE DE TRÂNSITO
No. de vagas: 4

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SÃO LOURENÇO/MG -PM - CONCURSO PÚBLICO 01/2016 MÉDICO CARDIOLOGISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.365 EXONERA COORDENADOR DE FATURAMENTO.

Exonera Coordenador de Faturamento.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII, do art. 90, da Lei Orgânica Municipal
- LOM; considerando que a Chefe do Executivo compete decidir sobre as nomeações e exonerações dos titulares de cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações; considerandoque compete a Prefeita Municipal dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Municipal;
DECRETA:

Superior completo
007 - MÉDICO CARDIOLOGISTA
No. de vagas: 2

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SÃO LOURENÇO/MG -PM - CONCURSO PÚBLICO 01/2016 - ASSISTENTE
SOCIAL
Superior completo
002 - ASSISTENTE SOCIAL
No. de vagas: 4

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SÃO LOURENÇO/MG -PM - CONCURSO PÚBLICO 01/2016 - MÉDICO OFTALMOLOGISTA

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 03 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SÃO LOURENÇO/MG -PM - CONCURSO PÚBLICO 01/2016 - AGENTE DE
TRÂNSITO

Fundamental completo
018 - AGENTE DE TRÂNSITO
No. de vagas: 4

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
ELIANA RODRIGUES
Tesoureira
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 031/2017
Processo 0066/2017 - Pregão Eletrônico 0031/2017- Objeto: Aquisição de
material para manutenção e ventiladores para atender diversos setores da Administração Municipal. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME
ou Empresa de Pequeno - EPP. Sessão pública: 14h30min do dia 23/03/2017.
Credenciamento: até as 12h do dia 23/03/2017. Apresentação das propostas:
até as 13h do dia 23/03/2017. Início dos lances: às 14h30min até as 15h do dia
23/03/2017. Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781, ou no site
www.saolourenco.mg.gov.br
ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oficial

Art.1º Fica exonerado o Sr. ARLINDO REIS DE SOUZA, das atribuições do
cargo de confiança, comissionado, ad nutum, de“Coordenador de Faturamento”, Código “CF”, previsto no Anexo III, da Lei Complementar nº. 002/11 de
01/08/2011 e suas alterações.
Art.2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/03/2017.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 6.365

Total Geral - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 1.411,07

Prefeitura Municipal de São Lourenço, 06 de março de 2017.

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 03 de março de 2017.

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

Total da Unidade 4 - - - - - - - - - -- - - - - - R$ 1.411,07

Superior completo
009 - MÉDICO OFTALMOLOGISTA
No. de vagas: 1

LICITAÇÕES E COMPRAS
TERMO DE ENCERRAMENTO
Termo de Encerramento - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
ratifica o julgamento do Pregoeiro ao Processo nº 0051/2017 – Pregão Eletrônico nº 0020/2017, que o declarou como LICITAÇÃO FRUSTRADA.
São Lourenço, 10 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA.
Prefeito Municipal.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 033/2017
Processo 0072/2017 - Pregão Eletrônico 0033/2017- Objeto: Contratação
de empresa para prestação de serviços de Dosimetria, atendendo a solicitação
da Secretaria de Saúde do Município de São Lourenço - MG. Sessão pública:
14h30min do dia 27/03/2017. Credenciamento: até as 12h do dia 27/03/2017.
Apresentação das propostas: até as 13h do dia 27/03/2017. Início dos lances:
às 14h30min até as 15h do dia 27/03/2017. Para todas as referências de tempo
será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone
(35) 3339-2781, ou no site
www.saolourenco.mg.gov.br
ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oficial e
CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeiro Substituto.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.367 INSERE NO ORÇAMENTO VIGENTE A NATUREZA DE DESPESA QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
DECRETO Nº 6.367
Insere no Orçamento vigente a natureza de despesa que menciona e dá outras providencias.

E CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeiro Substituto.
LICITAÇÕES E COMPRAS
ERRATA
Errata na edição do dia, 24 de Fevereiro de 2017 - Diário Oficial dos Municípios Mineiros - ANO VIII | Nº 1947, PÁGINA 148:
Onde se lê:
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PP 001/2016
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica a empresa Mauricio Augusto Flauzino da Fonseca - CNPJ: 13.932.194/000105 R$ 318.300,00 (trezentos e dezoito mil e trezentos reais), licitante vencedor
do processo licitatório nº 0019/2017, Pregão Presencial nº 0001/2017. São
Lourenço, 16 de fevereiro de 2017. Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima
– Prefeito Municipal.
Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0019/2017,
Pregão Presencial nº 0001/2017, que tem como objeto Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização, coordenação e execução do evento denominado "# Vem Curtir na Rua - Carnaval 2017", com fornecimento de toda a estrutura, equipamentos, materiais, mão de obra, e outros. São Lourenço, 16 de fevereiro de 2017. Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima – Prefeito Municipal.
Leia-se:
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PP 001/2017
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica a empresa Mauricio Augusto Flauzino da Fonseca - CNPJ: 13.932.194/000105 R$ 318.300,00 (trezentos e dezoito mil e trezentos reais), licitante vencedor
do processo licitatório nº 0019/2017, Pregão Presencial nº 0001/2017. São
Lourenço, 16 de fevereiro de 2017. Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima
– Prefeito Municipal.
Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0019/2017,
Pregão Presencial nº 0001/2017, que tem como objeto Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização, coordenação e execução do evento denominado "# Vem Curtir na Rua - Carnaval 2017", com fornecimento de toda a estrutura, equipamentos, materiais, mão de obra, e outros.
São Lourenço, 16 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeito Municipal.
LICITAÇÕES E COMPRAS
ERRATA
Errata na edição do dia, 24 de Fevereiro de 2017 - Diário Oficial dos Municípios Mineiros - ANO VIII | Nº 1947, PÁGINA 148:
Onde se lê:
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PP 002/2016
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.368 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 330.432,25
DECRETO Nº 6.368
adjudica a empresa Estefani Rangel 04691348603 - CNPJ: 11.569.488/0001-99
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), licitante vencedor do processo licitatório
nº 0023/2017, Pregão Presencial nº 0002/2017. São Lourenço, 16 de fevereiro
de 2017. Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima – Prefeito Municipal.
Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0023/2017,
Pregão Presencial nº 0002/2017, que tem como objeto Permissão de uso remunerada por tempo determinado de área de propriedade da Prefeitura Municipal de São Lourenço, localizada no Estacionamento ao lado do Parque das
Águas de São Lourenço, para permissão de uso e exploração de área para fins
de Praça de Alimentação durante a realização da "# Vem curtir na Rua - Carnaval 2017". São Lourenço, 16 de fevereiro de 2017. Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima – Prefeito Municipal.
Leia-se:
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PP 002/2017
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica a empresa Estefani Rangel 04691348603 - CNPJ: 11.569.488/0001-99
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), licitante vencedor do processo licitatório
nº 0023/2017, Pregão Presencial nº 0002/2017. São Lourenço, 16 de fevereiro
de 2017. Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima – Prefeito Municipal.
Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0023/2017,
Pregão Presencial nº 0002/2017, que tem como objeto Permissão de uso remunerada por tempo determinado de área de propriedade da Prefeitura Municipal de São Lourenço, localizada no Estacionamento ao lado do Parque das
Águas de São Lourenço, para permissão de uso e exploração de área para fins
de Praça de Alimentação durante a realização da "# Vem curtir na Rua - Carnaval 2017".
São Lourenço, 16 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeito Municipal.
LICITAÇÕES E COMPRAS
ERRATA
Errata na edição do dia, 24 de Fevereiro de 2017 - Diário Oficial dos Municípios Mineiros - ANO VIII | Nº 1947, PÁGINA 149:
Onde se lê:
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PP 004/2016
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica a empresa Nova Comunicação Visual Serviços Serigráficos Ltda - CNPJ:
07.237.038/0001-21 R$ 3.000,00 (três mil reais), licitante vencedor do processo licitatório nº 0030/2017, Pregão Presencial nº 0004/2017.
São Lourenço, 17 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeito Municipal.
Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0030/2017,
Pregão Presencial nº 0004/2017, que tem como objeto Permissão Remunerada à Título Precário, para Exclusividade de Divulgação de Marca Comercial em
Peças Publicitárias e de Propaganda, Alusivas ao Evento "# Vem curtir na Rua
- Carnaval 2017".
São Lourenço, 17 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeito Municipal.
Leia-se:
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PP 004/2017
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica a empresa Nova Comunicação Visual Serviços Serigráficos Ltda - CNPJ:
07.237.038/0001-21 R$ 3.000,00 (três mil reais), licitante vencedor do processo licitatório nº 0030/2017, Pregão Presencial nº 0004/2017.
São Lourenço, 17 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeito Municipal.
Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0030/2017,
Pregão Presencial nº 0004/2017, que tem como objeto Permissão Remunerada à Título Precário, para Exclusividade de Divulgação de Marca Comercial em
Peças Publicitárias e de Propaganda, Alusivas ao Evento "# Vem curtir na Rua
- Carnaval 2017".
São Lourenço, 17 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeito Municipal.
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº. SAAE/SLO-023/2017.
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Banco do Brasil S/A
Modalidade: Credenciamento nº. 001/2016
Objeto: prestação de serviços para recebimento de contas de água e
esgoto e outros serviços devidos ao SAAE
Valor por guia recebida: R$ 0,94
Forma de pagamento: parcelada
Vigência: 12 meses a partir da assinatura.
Data da assinatura: 07/03/2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA,
Diretor Presidente. SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº. SAAE/SLO-023/2017.
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Banco do Brasil S/A
Modalidade: Credenciamento nº. 001/2016
Objeto: prestação de serviços para recebimento de contas de água e
esgoto e outros serviços devidos ao SAAE
Valor por guia recebida: R$ 0,94
Forma de pagamento: parcelada
Vigência: 12 meses a partir da assinatura.
Data da assinatura: 07/03/2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA,
Diretor Presidente.

Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 330.432,25 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;
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 330.432,25 ( trezentos e trinta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e cinco 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 03 - Diretoria de Contabilidade
2.03.03.04.123.0001.2.0027 - 3.3.90.35.00 Gestão Da Diretoria De Contabilidade - - - - - R$ 19.054,25
Total da Sub-Unidade 03 - - - - - - - - - R$ 19.054,25
Total da Unidade 3 - - - - - R$ 19.054,25
Unidade 05 - Secretaria Municipal de Educação
Sub-Unidade 01 - Educação Básica
2.05.01.12.361.0005.2.0052 - 3.1.90.04.00 Desenvolvimento Do Ensino Fundamental- - - - R$ 32.000,00
2.05.01.12.365.0006.2.0165 - 3.1.90.04.00 Desenvolvimento Da Educação
Infantil Creche - R$ 86.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - R$ 118.000,00
Sub-Unidade 02 - FUNDEB
2.05.02.12.361.0005.2.0059 - 3.1.90.04.00 Valorização Profissionais Do Magistério E.F.FUNDEB - - - - - - - - - - - - - - R$ 90.000,00
2.05.02.12.365.0006.2.0170 - 3.1.90.04.00 Valorização Prof. Magist. Educ.
Inf. Pré-Esc FUNDEB - - - - - - - - - - - - - - R$ 23.000,00
2.05.02.12.366.0007.2.0130 - 3.1.90.04.00 Desenvolv.Educação De Jovens
E Adultos/FUNDEB - - - - - - - - - - - - - - R$ 3.000,00
Total da Sub-Unidade 02 - - - - - - - - - R$ 116.000,00
Total da Unidade 5 - - - - - - - - - - - - - R$ 234.000,00
Unidade 06 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal De Saúde
2.06.01.10.122.0001.2.0067 - 3.1.90.04.00 Gestão Do SUS - - - - -- - - - - -- - R$ 15.000,00
2.06.01.10.301.0002.2.0068 - 3.3.90.30.00 Atenção Básica - - - - -- - - - - - R$
50.000,00
2.06.01.10.302.0004.2.0076 - 3.3.90.91.00 Apoio E Diagnóstico - - - - -- - - R$ 12.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - R$ 77.000,00
Total da Unidade 6 - - - - - R$ 77.000,00
Unidade 08 - Fundo Municipal de Assistência Social
Continua folha 02
DECRETO Nº 6.368
Sub-Unidade 01 - Serviço De Proteção Social Básica
2.08.01.08.244.0021.2.0103 - 3.3.90.39.00 Manutenção E Operacionalização Do CRAS/PAIF- R$ 378,00
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - - - R$ 378,00
Total da Unidade 8 - - - - - - R$ 378,00
Total Geral - - - - - - - - - R$ 330.432,25
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 03 - Diretoria Geral de Planejamento,Orçamento e Gestão
Sub-Unidade 01 - Diretoria de Administração
2.03.01.04.122.0001.2.0018 - 3.3.90.39.00 Gestão Da Diretoria De Administração - - - - - -- R$ 19.054,25
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - -- - - - R$ 19.054,25
Total da Unidade 3 - - - - - R$ 19.054,25
Unidade 05 - Secretaria Municipal de Educação
Sub-Unidade 01 - Educação Básica
2.05.01.12.361.0005.2.0052 - 3.1.90.11.00 Desenvolvimento Do Ensino Fundamental - - - - R$ 32.000,00
2.05.01.12.365.0006.2.0165 - 3.1.90.11.00 Desenvolvimento Da Educação
Infantil Creche - R$ 86.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - R$ 118.000,00
Sub-Unidade 02 - FUNDEB
2.05.02.12.365.0006.2.0170 - 3.1.90.11.00 Valorização Prof. Magist. Educ.
Inf. Pré-Esc FUNDEB - -- - - - - - - - - - - - R$ 116.000,00
Total da Sub-Unidade 02 - - - - - - - - - R$ 116.000,00
Total da Unidade 5 - - - - - - - - - - - - R$ 234.000,00
Unidade 06 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal De Saúde
2.06.01.10.301.0002.2.0068 - 3.1.90.11.00 Atenção Básica - - - R$ 27.000,00
2.06.01.10.301.0002.2.0068 - 3.3.90.39.00 Atenção Básica - - - R$ 50.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - R$ 77.000,00
Total da Unidade 6 - - - - - R$ 77.000,00
Unidade 08 - Fundo Municipal de Assistência Social
Sub-Unidade 01 - Serviço De Proteção Social Básica
2.08.01.08.244.0021.2.0146 - 3.3.90.30.00 Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculo- - - - - - - R$ 378,00
Continua folha 03
DECRETO Nº 6.368
Total da Sub-Unidade 01 - - - - R$ 378,00
Total da Unidade 8 - - -- - - R$ 378,00
Total Geral - - - - - - - - - R$ 330.432,25
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, 06 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
ELIANA RODRIGUES
Tesoureira
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.371 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 244.048,50
AS DOTAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DECRETO Nº 6.371
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 244.048,50 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;
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 244.048,50 ( duzentos e quarenta e quatro mil, quarenta e oito reais e cinquenta 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 - 3.3.93.39.00 Apoio E Diagnóstico - - - - R$
244.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - R$ 244.000,00
Total da Unidade 6 - - - - - - - - - R$ 244.000,00
Unidade 07 - Secretaria de Desenvolvimento Social
Sub-Unidade 05 - Secretaria de Desenvolvimento Social
2.07.05.08.122.0001.2.0091 - 3.3.90.36.00 Gestão Da Secretaria De Desenvolvimento Social - R$ 48,50
Total da Sub-Unidade 05 - - - -- - R$ 48,50
Total da Unidade 7 - - - - - - - - - - R$ 48,50
Total Geral - - - - - - - - - R$ 244.048,50
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
2.06.01.10.301.0002.2.0068 - 3.1.90.11.00 Atenção Básica - -- - - R$ 244.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - R$ 244.000,00
Total da Unidade 6 - - - - - - - - - - - - R$ 244.000,00
Unidade 07 - Secretaria de Desenvolvimento Social
Sub-Unidade 05 - Secretaria de Desenvolvimento Social
2.07.05.08.122.0001.2.0083 - 3.3.90.30.00 Manutenção Do Conselho Tutelar - - - - - - - - - R$ 48,50
Total da Sub-Unidade 05 - - - -- - - R$ 48,50
DECRETO Nº 6.371
Total da Unidade 7 - - - - - - R$ 48,50
Total Geral - - - - - - - - R$ 244.048,50
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, 09 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
ELIANA RODRIGUES
Diretora de Contabilidade
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Pregão Eletrônico nº. SAAE/SLO-002/2017
Objeto: aquisição de copos e selos para envase de água.
Data: 29/03/2017 às 14:00 horas
Edital na íntegra disponível pelo tel. (35) 3332-3600 ramal 03, ou e-mail:
licitacao@saaesaolourenco.mg.gov.br e nos sites www.saaesaolourenco.mg.gov.
br e www.bll.org.br
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Pregão Eletrônico nº. SAAE/SLO-004/2017
Objeto: aquisição de compactadores de solo.
Data: 04/04/2017 às 14:00 horas
Edital na íntegra disponível pelo tel. (35) 3332-3600 ramal 03, ou e-mail:
licitacao@saaesaolourenco.mg.gov.br e nos sites www.saaesaolourenco.mg.gov.
br e www.bll.org.br
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Pregão Eletrônico nº. SAAE/SLO-005/2017
Objeto: aquisição de equipamentos diversos de informática.
Data: 30/03/2017 às 14:00 horas
Edital na íntegra disponível pelo tel. (35) 3332-3600 ramal 03, ou e-mail:
licitacao@saaesaolourenco.mg.gov.br e nos sites www.saaesaolourenco.mg.gov.
br e www.bll.org.br
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ERRATA DA PORTARIA Nº. 025/2017
PORTARIA Nº. SAAE/SLO- 025/2017
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA COMPOREM A COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRÔNICOS E PRESENCIAIS NO SAAE.
O Diretor Presidente do SAAE de São Lourenço/MG, Sr. Henrique Ramon
Poli de Almeida, no uso de suas atribuições legais, outorgadas pelo Decreto
Municipal nº 6.236 de 02/01/2017 e,
R E S O L V E:
Art.1º – Em cumprimento ao Artigo 3º, inciso IV e seu parágrafo 1º da lei
10.520 de 17/07/2002, designar o Servidor André Ricardo Barroso para exercer a função de Pregoeiro desta Autarquia, e para compor a sua equipe de
apoio, os Servidores Paulo César Degani Machado e Fabiana Aparecida de
Castro Brito, sendo, Primeira Suplente, a Sra. Elizete de Almeida Archanjo, e
Segunda Suplente, a Servidora Maria de Fátima Rangel.
Art. 2º - O Pregoeiro convocará qualquer um dos suplentes da equipe de
apoio para substituir o membro titular em seus impedimentos eventuais ou
regulares.
Art.3º - O Pregoeiro em seus impedimentos será substituído pela Servidora Fabiana Aparecida de Castro Brito, com capacitação específica para exercer
as suas atribuições.
Art.4º - Quando necessário, e em casos específicos, o Pregoeiro poderá
convidar um elemento de notório conhecimento para integrar a equipe de
Apoio.
Art.5º - Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente a Portaria
Nº. SAAE/SLO- 030/2016, esta Portaria entrará em vigor a partir desta data.
São Lourenço-MG, 06 de Fevereiro de 2017.
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
tura, na condição de ordenador de despesas, a movimentar as contas bancárias
por meio de cheques ou emissão de ordens bancárias eletrônicas em conjunto
com o Tesoureiro do Município.

Art.2°. O Ordenador de Despesas exercerá as atividades sem prejuízo das
demais atribuições do seu cargo ou função.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 012/2017
Processo 0076/2017 - Pregão Presencial 0012/2017 – Objeto Contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, reciclagem, incineração e destinação final dos resíduos de saúde, Lixo Hospitalar,
Classe I, atendendo a solicitação da Secretaria de Saúde. Credenciamento: até
as 13h do dia 29/03/2017 Sessão pública: 13h30min do dia 29/03/2017. Para
todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais
e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência
de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781, ou no site www.saolourenco.mg.gov.
br
ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oficial e
CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeiro Substituto.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.379 DELEGA PODERES ESPECIAIS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
DECRETO Nº 6.379
Delega poderes especiais ao Secretário Municipal de Turismo e Cultura do
Município de São Lourenço e dá outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço/MG, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Artigo 90, da Lei Orgânica Municipal - LOM, e, considerando a necessidade de se distribuir competências no âmbito da própria estrutura administrativa do Município de São Lourenço, a fim de tornar mais ágil
e eficiente a prestação dos serviços; considerando os princípios que regem a
fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos públicos; considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos
praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de deles prestar
contas; considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos
públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos; considerando, por
fim, a possibilidade de delegação de poderes em caráter temporário ou permanente em face do princípio da limitação de responsabilidades;
DECRETA:
Art.1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura ao Secretário Municipal de Turismo e Cultura ficando autorizado assinar empenhos e ordens de pagamento, homologar
e adjudicar licitações, encaminhar documentos, responder diligências e demais
solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas
de convênios com o Estado ou União.
Parágrafo Único. Fica autorizado o Secretário Municipal de Turismo e Cul-

Art.3º. Poderá a Chefe do Poder Executivo, mediante decreto, revogar os
poderes outorgados ou delegar a gestores de outras pastas poderes especiais,
conforme necessidade a ser avaliada pela Administração.
Art.4º. Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente o Decreto
nº 6.319 de 01/02/2017, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/03/2017.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 15 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 028/2017
Processo 0060/2017 - Pregão Eletrônico 0028/2017 – 2ª Chamada – Objeto: Registro de preços para futura e eventual Aquisição de medicamentos constantes na tabela da CMED - Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da ANVISA, para eventual e futuro fornecimento para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pela Farmácia de Minas. Sessão pública: 14h30min do dia 31/03/2017. Credenciamento: até as 12h do dia 31/03/2017.
Apresentação das propostas: até as 13h do dia 31/03/2017. Início dos lances:
às 14h30min até as 15h do dia 31/03/2017. Para todas as referências de tempo
será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone
(35) 3339-2781, ou no site www.saolourenco.mg.gov.br –
ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oficial e
CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeiro Substituto.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 013/2017
Processo 0078/2017 - Pregão Presencial 0013/2017 – Objeto Contratação
de empresas especializadas para a prestação de serviço e fornecimento de materiais para a realização do desfile no dia emancipação política de São Lourenço, atendendo a solicitação da Secretaria de Turismo e Cultura. Credenciamento: até as 15h do dia 30/03/2017 Sessão pública: 15h30min do dia 29/03/2017.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF.
Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781, ou no site www.saolourenco.
mg.gov.br
ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oficial e
CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeiro Substituto.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.382 DELEGA PODERES ESPECIAIS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
DECRETO Nº 6.382
Delega poderes especiais ao Secretário Municipal de Planejamento do Município de São Lourenço e dá outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço/MG, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Artigo 90, da Lei Orgânica Municipal - LOM, e, considerando a necessidade de se distribuir competências no âmbito da própria estrutura administrativa do Município de São Lourenço, a fim de tornar mais ágil e
eficiente a prestação dos serviços; considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos públicos; considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de deles prestar
contas; considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos
públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos; considerando, por
fim, a possibilidade de delegação de poderes em caráter temporário ou permanente em face do princípio da limitação de responsabilidades;
DECRETA:
Art.1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Planejamento, bem como de seus Fundos Municipais, ao
Secretário Municipal de Planejamento ficando autorizado assinar empenhos e
ordens de pagamento, homologar e adjudicar licitações, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União.
Parágrafo Único. Fica autorizado o Secretário Municipal de Planejamento,
na condição de ordenador de despesas, a movimentar as contas bancárias por
meio de cheques ou emissão de ordens bancárias eletrônicas em conjunto com
o Tesoureiro do Município.
Art.2°. O Ordenador de Despesas exercerá as atividades sem prejuízo das
demais atribuições do seu cargo ou função.
Art.3º. Poderá a Chefe do Poder Executivo, mediante decreto, revogar os
poderes outorgados ou delegar a gestores de outras pastas poderes especiais,
conforme necessidade a ser avaliada pela Administração.
Art.4º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/03/2017.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 15 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
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Saúde reforça importância da prevenção como estratégia de
enfrentamento à Chikungunya
De acordo com a SES-MG, 90% dos criadouros do Aedes aegypti estão presentes nas residências e o controle é fundamental para evitar as doenças causadas pelo mosquito

Neste ano, a chikungunya
teve um aumento de mais de
3.251%, se comparado aos primeiros quatro meses de 2016.
No ano passado, foram 298
casos nos primeiros quatro meses do ano. Já em 2017, foram
9.986 casos no mesmo período.
Transmitida pelo vetor Aedes aegypti, a chikungunya é
uma doença viral que, na fase
aguda, apresenta sintomas como febre alta, dor muscular,
exantema (erupção na pele),

conjuntivite e dor nas articulações (poliartrite). Em Minas
Gerais, a circulação autóctone
(dentro do próprio território)
desse vírus acontece desde
2015.
Diante disso, as ações de
enfrentamento, controle e prevenção se mostram muito importantes para evitar qualquer
uma das doenças transmitidas
pelo Aedes. Para o subsecretário de Vigilância e Proteção
à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

(SES-MG), Rodrigo Said, esse
aumento no número de casos
pode ser explicado por diversos fatores. Um deles é, justamente, a transmissão da doença pelo mosquito.
“Hoje, no nosso estado, temos todas as condições ambientais, econômicas, sociais
e culturais para apresentar alto padrão de circulação e alta
densidade. Outro fato é que
estamos falando de um vírus
que foi recentemente introduzido no nosso estado, com a

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

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

sua circulação autóctone identificada no ano de 2015 - ele
nunca circulou anteriormente.
Assim, não temos proteção em
nosso organismo, ou seja, proteção imunológica”, argumenta.
No estado, em 2016, foram
registrados, durante todo o
ano, 503 casos. Em 2015, foram 31 ocorrências.
Histórico
A primeira epidemia documentada dessa doença aconteceu no leste da África, entre
1952 e 1953. Uma curiosidade
sobre a doença é que Chikun-

gunya significa "aqueles que
se dobram" em swahili, um dos
idiomas da Tanzânia. Trata-se
de uma referência à aparência
curvada dos pacientes que foram atendidos nessa primeira
epidemia.
“Ao avaliar os dados históricos das doenças do Aedes em
Minas Gerais – principalmente da dengue, que tem um padrão de circulação há mais tempo em nosso estado –, temos
transmissão em todos os meses do ano. Ela tem um padrão
de circulação endêmica e esse
cenário pode se repetir para
e zika e chikungunya”, explica

Said.
O subsecretário destaca,
ainda, que os ovos do mosquito podem sobreviver em um
ambiente por mais de 360 dias
sem contato com a água. “Assim, o mosquito encontra um
criadouro e deposita seus ovos
para que, quando chegar no
período chuvoso - normalmente final do ano -, eles tenham
a eclosão e completem esse
ciclo, a partir do contato com
a água. Por isso, essa ação dentro das residências tem que
ser permanente independente da variação climática”, enfatiza. (Agência Minas)
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