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ChamadasMais de 70 mortes foram causadas 
por pneumonia nas seis maiores 
cidades do Sul de MG em 2019

Ônibus que quebram cons-
tantemente, atrasos de até 2 
horas nos horários de partida 
ou retomada das viagens, 
veículos sujos e mal conser-
vados. Essas foram algumas 
das reclações de usuários da 
Expresso Gardenia, empresa 
detentora de uma das conces-
sões para transporte público 
em Minas Gerais, discutidas em 
audiência pública da Comissão 
de Transporte, Comunicação 
e Obras Públicas da Assem-
bleia Legislativa (ALMG), na 
última quinta-feira, dia 16.

A empresa tem 55 anos de 
atuação, 247 ônibus operando 
em 100 linhas, principalmente 
no Sul de Minas, e atende à 
população de 150 municípios. 
De acordo com o represen-
tante do Departamento de 
Edificações e Estradas de 
Rodagem de Minas Gerais 
(DEER), João Afonso Baêta 
Costa, aExpresso Gardenia já 

Expresso Gardenia promete 
melhorar serviço em 120 dias

Vagas abertas no SINE 
São Lourenço

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS - Masculino/
Feminino - Nível Superior Completo - 
Habilitação B - Desejável - (Baependi)

ASSISTENTE DE VENDAS - Masculino/Feminino 
- Ensino Médio Completo - Habilitação B

ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA - 
Masculino/Feminino - Ensino Médio Completo

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Masculino/Femini-
no - Vaga Exclusiva para Deficientes - Com Laudo 

Médico - CID

AUXILIAR CONTÁBIL - Feminino - Formação em 
Técnico Contábil 

COZINHEIRO DE RESTAURANTE - Masculino - 
Ensino Médio Incompleto

JORNALISTA - Masculino/Feminino - Nível 
Superior Completo - Habilitação B - Desejável - 

(Baependi)

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL - Masculino - 
Habilitação B - Desejável

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA - Masculino/
Feminino - Ensino Médio Completo

VENDEDOR (A) PRACISTA - Segmento: Compra 
e Venda de Imóveis

Para maiores detalhes, os 
candidatos deverão comparecer 

ao SINE São Lourenço - MG 
Rua Coronel José Justino, 429 Loja Centro 
Horário de Atendimento 08:00/17:00 horas
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Escola da Autoestima chega 
a São Lourenço                     
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Opinião Henrique Selva 
Manara
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Comissão do Senado 
aprova projeto que obriga 

presos a pagarem por suas 
despesas 
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Com a chegada do frio, médicos alertam para cuidados e riscos trazidos pela doença

FAÇA JÁ SUA ASSINATURA
Receba semanalmente, em sua
casa, nossas quatro edições de

terça a sexta-feira 
35-3332-1008

E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br

recebeu 911 autuações, desde 
a edição do Decreto 44.603, 
de 2007, que serve de base 
para a fiscalização do serviço. 

A superintendente de 
Transporte Metropolitano e 
Intermunicipal, da Secretaria 
de Estado de Transporte e 
Obras Públicas (Setop), Ma-
ria Luiza Machado Monteiro, 
informou que já foi instaurado 
processo administrativo contra 
a empresa, e aplicadas multas 
por falta grave, pelas cente-
nas de denúncias recebidas. 

A maioria dos participantes 
da audiência defendeu ofim 
das concessões públicas e 
do monopólio no transporte 
intermunicipal, para que haja 
livre concorrência no segmento.

O prefeito de Ouro Fino, 
Maurício Lemes, citou vários 
incidentes e até um princí-
pio de incêndio ocorrido dias 
atrás, em um dos ônibus. 

Viação atende São Lourenço e mais 100 linhas, principalmente em 
cidades do Sul de Minas

Com a chegada do frio, o 
risco de pneumonia aumenta 
e tem preocupado médicos 
do Sul de Minas. Só neste 
ano, já foram registrados 453 
casos e 72 mortes causadas 
pela doença nas seis cidades 
mais populosas da região.

O número segue a ten-
dência de 2018, quando 
foram 2499 casos de pneu-
monia, causando 276 mortes 
em Poços de Caldas, Pouso 
Alegre, Varginha, Passos, 
Lavras e Itajubá.

“Muito preocupante, ten-
do em vista que a pneumonia 
hoje é a maior causa de inter-
nação hospitalar no Brasil e 
a quarta cause de mortes em 
hospitais”, explicou o médico 
Alexandre Pereira Xavier.

Ele dá dicas de como se 
prevenir contra a doença. 
“Sempre evitar locais fecha-
dos, lavar sempre as mãos e 
a vacina”.

Muitos germes podem 
causar a pneumonia, os mais 
comuns são vírus e bacté-

rias, mas agentes químicos, 
como fumaça e substâncias 
tóxicas presentes no ar que 
respiramos, também podem 
gerar a doença.

Muitas pessoas confun-
dem os agentes infecciosos 
causadores da pneumonia 
com os da gripe, mas são 
doenças diferentes. A se-
gunda pode evoluir para uma 
pneumonia, por isso a vacina 
da gripe é uma prevenção, 
mas não imuniza contra 
pneumonia em si, alertam 
os médicos.

“A gripe na verdade ela 
vai haver as complicações 
que poderiam evoluir para 
uma pneumonia. Já a vacina 
é contra a influenza”, expli-
cou a coordenadora da Poli-
clínica Central de Varginha, 
Glaice Mara Figueiredo.

Assim como a gripe, ido-
sos, crianças e pessoas 
com o sistema imunológico 
enfraquecido estão mais 
suscetíveis a contrair a pneu-
monia.

Foto: Divulgação Gargênia
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Prefeitura Municipal de Andrelândia
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo n° 063/2019, Pregão Pre-
sencial n° 032/2019. Registro de Preço 
para futuras e eventuais contratações de 
microempresas, empresas de pequeno 
porte e equiparadas para fornecimento 
de pneus novos para os veículos e ca-
minhões da frota da Prefeitura Municipal 
de Andrelândia. Entrega de Envelopes 
e Sessão Pública dia 04/06/2019, 
Horário: 08:00 horas. Informações: 
licitacao@andrelandia.mg.gov.br ou 
(35) 3325-1971. Pregoeira: Aline Rizzi. 
Andrelândia/MG, 20/05/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo 064/2019 – Pregão Presen-

cial 033/2019. Registro de Preço para 
futuras e eventuais contratações de 
microempresas, empresas de pequeno 
porte e equiparadas prestação de ser-
viços de lavagem simples e completa 
nos veículos, caminhões e maquinas da 
Prefeitura de Andrelândia – MG. Entre-
ga de Envelopes e Sessão Pública dia 
04/06/2019, com início às 14:00 horas. 
Informações licitacao@andrelandia.
mg.gov.br ou Tel.: (035) 3325-1432. 
Pregoeira: Aline Rizzi, Andrelandia – 
MG 20/05/2019.

Decreto N° 54 de 22 de Março de 2018
Insere no Orçamento vigente a natureza de despesa que 

menciona e da outras providências.
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, 

e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 2064, 22 de 
Dezembro de 2017

Decreta:
Art. 1 - Fica inserido no orçamento vigente, conforme dis-

criminação abaixo, a(s) seguinte(s) Natureza(s) de despesa(s): 
abrindo-se para este fim.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRE-
LÂNDIA

Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.05.02.10.302.0004.2.0036 - 3.1.90.94.00 DESENVOLVI-

MENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL - - - - - R$ 4.000,00
Total da Sub-Unidade 02 -  R$ 4.000,00
Total da Unidade 5 - R$ 4.000,00
Total Geral - R$ 4.000,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será 

utilizado como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES 
do Orçamento do Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei 
Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRE-
LÂNDIA

Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.05.02.10.302.0004.2.0036 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVI-

MENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL - - - - - R$ 4.000,00
Total da Sub-Unidade 02 - R$ 4.000,00
Total da Unidade 5 - R$ 4.000,00
Total Geral - R$ 4.000,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 22 de Março de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 66 de 05 de Abril de 2018
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 7.000,00 as 

dotações do Município de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, 

e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 2064, 22 de 
Dezembro de 2017

Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 

7.000,00 ( sete mil reais ) as seguintes dotações do Municipio 
de ANDRELÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRE-
LÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E OBRAS

2.03.00.17.512.0003.2.0022 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVI-
MENTO DA LIMPEZA PÚBLICA - - - - - R$ 5.000,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 5.000,00
Total da Unidade 3 - R$ 5.000,00
Unidade 07 - SEC. AGRIC. PEC. ABAST. E MEIO 

AMBIENTE
Sub-Unidade 00 - SEC. AGRIC. PEC. ABAST. E MEIO 

AMBIENTE
2.07.00.20.606.0007.2.0059 - 3.3.90.30.00 APOIO AO 

PRODUTOR RURAL - - - - - R$ 2.000,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 2.000,00
Total da Unidade 7 - R$ 2.000,00
Total Geral - R$ 7.000,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será 

utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES 
do Orçamento do Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei 
Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRE-
LÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E OBRAS

2.03.00.17.512.0003.2.0022 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVI-
MENTO DA LIMPEZA PÚBLICA - R$ 5.000,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 5.000,00
Total da Unidade 3 - R$ 5.000,00
Unidade 07 - SEC. AGRIC. PEC. ABAST. E MEIO 

AMBIENTE
Sub-Unidade 00 - SEC. AGRIC. PEC. ABAST. E MEIO 

AMBIENTE
2.07.00.20.606.0007.2.0059 - 3.3.90.36.00 APOIO AO 

PRODUTOR RURAL - - - - - R$ 2.000,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 2.000,00
Total da Unidade 7 - R$ 2.000,00
Total Geral - R$ 7.000,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 05 de Abril de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 67 - de 09 de Abril de 2018
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 10.000,00 as 

dotações do Município de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, 

e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 2064, 22 de 
Dezembro de 2017

Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 

10.000,00 ( dez mil reais ) as seguintes dotações do Municipio 
de ANDRELÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRE-
LÂNDIA

Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0029 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVI-

MENTO DO PSF/ PCAS / PSB - - - - - R$ 10.000,00
Total da Sub-Unidade 01 -  R$ 10.000,00
Total da Unidade 5 - R$ 10.000,00
Total Geral - R$ 10.000,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será 

utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES 
do Orçamento do Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei 
Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRE-
LÂNDIA

Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0029 - 3.3.90.36.00 DESENVOLVI-

MENTO DO PSF/ PCAS / PSB - R$ 10.000,00
Total da Sub-Unidade 01 -  R$ 10.000,00
Total da Unidade 5 - R$ 10.000,00
Total Geral - R$ 10.000,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 09 de Abril de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº: 076 de 23 de abril de 2018.
Regulamenta a Lei nº 2.061 de 06 de dezembro de 2017 

que cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa 
Civil - COMPDEC.

Art. 1º - A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa 
Civil - COMPDEC é o órgão da Administração Pública Municipal 
responsável pela coordenação das ações de proteção e defesa 
civil, no Município.

Art. 2º - São atividades da COMPDEC:
I. Executar a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

(PNPDEC) em âmbito local;
II. Coordenar as ações do Sistema Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (SINPDEC) no âmbito local, em articulação com 
a União e os Estados;

III. Incorporar as ações de proteção e defesa civil no 
planejamento municipal;

IV. Identificar e mapear as áreas de risco de desastres;
V. Promover a fiscalização das áreas de risco de desastre 

e vedar novas ocupações nessas áreas;
VI. Vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando 

for o caso, a intervenção preventiva e a evacuação da população 
das áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis;

VII. Organizar e administrar abrigos provisórios para as-
sistência à população em situação de desastre, em condições 
adequadas de higiene e segurança;

VIII. Manter a população informada sobre áreas de risco e 
ocorrência de eventos extremos, bem como sobre protocolos 
de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em 
circunstâncias de desastres;

IX. Mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação 
na ocorrência de desastres;

X. Realizar regularmente exercícios simulados, conforme 
Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil;

XI. Promover a coleta, a distribuição e o controle de supri-
mentos em situações de desastre;

XII. Proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas 
atingidas por desastres;

XIII. Manter a União e o Estado informados sobre a 
ocorrência de desastres e as atividades de proteção e defesa 
civil no Município;

XIV. Estimular a participação de entidades privadas, 
associações de voluntários, clubes de serviços, organizações 
não governamentais e associações de classe comunitárias nas 
ações do SINPDEC e promover o treinamento de associações 
de voluntários para atuação conjunta com as comunidades 
apoiadas;

XV. Prover solução de moradia temporária às famílias 
atingidas por desastres;

XVI. Desenvolver cultura municipal de prevenção de 
desastres, destinada ao desenvolvimento da consciência no 
município acerca dos riscos de desastres local;

XVII. Estimular comportamentos de prevenção capazes de 
evitar ou minimizar a ocorrência de desastres;

XVIII. Estimular a reorganização do setor produtivo e a rees-
truturação econômica das áreas atingidas por desastres;

XIX. Estabelecer medidas preventivas de segurança contra 
desastres em escolas e hospitais situados em áreas de risco;

XX. Oferecer capacitação de recursos humanos para as 
ações de proteção e defesa civil;

XXI. Fornecer dados e informações para o Sistema Inte-

grado de Informação de Desastres (S2ID);
XXII. Elaborar Plano de Ação Anual visando o atendimento 

das ações em tempo de normalidade, bem como, das ações 
emergenciais, com a garantia dos recursos no Orçamento 
Municipal;

XXIII. propor à autoridade competente a previsão recursos 
orçamentários próprios necessários às ações assistenciais de 
recuperação ou preventivas, como contrapartida às transfe-
rências de recursos da União, na forma da legislação vigente;

XXIV. Propor à autoridade competente a declaração de 
situação de emergências e de estado de calamidade pública, 
observando os critérios estabelecidos na Instrução Normativa 
nº 01-MI, de 24 de agosto de 2012;

XXV. Estar atenta às informações de alerta dos órgãos de 
previsão e acompanhamento para executar planos operacionais 
em tempo oportuno;

XXVI. Implantar programas de treinamento para o corpo 
voluntariado municipal;

XXVII. Implantar e manter atualizados o cadastro de recur-
sos humanos, materiais e equipamentos a serem convocados 
e utilizados em situações de anormalidades;

XXVIII. Estabelecer intercâmbio de ajuda com outros 
Municípios (comunidades irmanadas);

XXIX. Promover mobilização social visando a implan-
tação de NUPDEC – Núcleos Comunitários de Proteção e 
Defesa Civil, nos bairros e distritos (comunidade em risco 
de desastres).

Art. 3º - A COMPDEC tem a seguinte estrutura:
I. Coordenador Executivo;
II. Conselho Municipal;
III. Apoio administrativo/Secretaria;
IV. Setor Técnico;
V. Setor Operacional.
Parágrafo Único – O Coordenador e os dirigentes da 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil serão 
designados pelo Prefeito Municipal mediante Portaria.

Art. 4º - Ao Coordenador Municipal de Proteção e Defesa 
Civil compete:

I. Convocar as reuniões da Coordenadoria;
II. Dirigir a entidade, representá-la perante os órgãos 

governamentais e não governamentais;
III. Propor planos de trabalho;
IV. Participar das votações e declarar aprovadas as 

resoluções;
V. Resolver os casos omissos e praticar todos os atos 

necessários ao regular funcionamento da COMPDEC;
VI. Propor aos demais membros, em reunião previamente 

marcada, os planos orçamentários, obras e serviços, bem 
como outras despesas, dentro da finalidade o que se propõe 
a COMPDEC.

Parágrafo Único - O Coordenador Municipal de Proteção e 
Defesa Civil poderá delegar atribuições aos membros da Co-
missão, sempre que achar necessário ao bom cumprimento das 
finalidades da entidade, observado os termos legais.

comprovadas.
Art. 6º - Apoio Administrativo compete:
I. Implantar e manter atualizados o cadastro de recursos 

humanos, materiais e equipamentos a serem convocados e 
utilizados em situações de anormalidades;

II. Secretariar e apoiar as reuniões do Conselho Municipal 
de Proteção e Defesa Civil.

Art. 7º - Ao Setor Técnico compete:
I. Implantar o banco de dados e elaborar os mapas temáticos 

sobre ameaças, vulnerabilidades e riscos de desastres;
II. Implantar programas de treinamento para voluntariado;
III. Promover campanhas públicas e educativas para estimu-

lar o envolvimento da população, motivando ações relacionadas 
com a defesa civil, através da mídia local;

IV. Estar atenta às informações de alerta dos órgãos de 
previsão e acompanhamento para executar planos operacionais 
em tempo oportuno;

Art. 8º - Ao Setor Operativo compete:
I. Implementar ações de medidas não estruturais e me-

didas estruturais;
II. Executar a distribuição e o controle de suprimentos 

necessários em situações de desastres.
Art. 9º - No exercício de suas atividades, poderá a COM-

PDEC solicitar das pessoas físicas ou jurídicas colaboração 
no sentido de prevenir e limitar os riscos, as perdas e os 
danos a que estão sujeitas a população, em circunstâncias 
de desastres.

Art. 10 - Os recursos do Fundo Especial para a Proteção 
e Defesa Civil Municipal poderão ser utilizados para as se-
guintes despesas:

a) Diárias e transporte;
b) Aquisição de material de consumo;
c) Serviços de terceiros;
d) Aquisição de bens de capital (equipamentos e instalações 

e material permanente); e
e) Obras e reconstrução.
Art. 11 - A comprovação das despesas realizadas à 

conta do Fundo Especial será feita mediante os seguintes 
documentos:

a) Prévio empenho;
b) Fatura e Nota Fiscal;
c) Balancete evidenciando receita e despesa; e
d) Nota de pagamento.
Art. 12 - A Prefeitura Municipal de Andrelândia fará constar 

dos currículos escolares da rede de ensino municipal, noções 
gerais sobre os procedimentos de proteção e defesa civil.

Art. 13 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Andrelândia/MG, 23 de abril de 2018.
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal

Decreto n° 077, de 25 de Abril de 2018
Altera a fonte de recursos nas seguintes dotações do 

Município de ANDRELÂNDIA.
Art. 1 - O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas 

atribuições, altera a fonte de recursos das seguintes dotações 
do Município de ANDRELÂNDIA:

Dotação Fonte Acrescida Fonte Decrescida Valor
3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0006.2.0049 - DESENVOLVI-

MENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊN-

CIAS DE - IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
00.01.46 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 

DO FNDE 4.000,00
TOTAL 4.000,00
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 25 de Abril de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 78 - de 25 de Abril de 2018
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 500,00 as dota-

ções do Município de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, 

e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 2064, 22 de 
Dezembro de 2017

Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 

500,00 ( quinhentos reais ) as seguintes dotações do Municipio 
de ANDRELÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRE-
LÂNDIA

Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0029 - 4.4.90.52.00 DESENVOLVI-

MENTO DO PSF/ PCAS / PSB - - - - - R$ 500,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 500,00
Total da Unidade 5 - R$ 500,00
Total Geral - R$ 500,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será 

utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES 
do Orçamento do Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei 
Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRE-
LÂNDIA

Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0030 - 3.3.90.93.00 DESENVOLVI-

MENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA -  R$ 500,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 500,00
Total da Unidade 5 - R$ 500,00
Total Geral - R$ 500,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 25 de Abril de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO MUNICIPAL N° 105 DE 28 DE MAIO DE 2018
“Declara Ponto Facultativo nos Órgãos da Administração 

Pública Municipal, exceto para os serviços essenciais e impres-
cindíveis à comunidade”.

O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de suas atribui-
ções legais, exaradas na Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:
Art. 1° - É considerado como Ponto Facultativo nos órgãos 

da Administração Pública o dia 1º DE JUNHO DE 2018 – sexta-
feira, tendo em vista os reflexos da greve dos caminhoneiros.

Art. 2° - Os serviços considerados essenciais de saúde, 
funerário, transporte, vigilância, limpeza, fiscalização, defesa 
civil e outros assim considerados, deverão manter plantões 
nos dias declarados ponto facultativos, conforme escala a 
ser definida pelos titulares dos respectivos órgão e entidades.

ART. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Andrelândia, 28 de maio de 2018.
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal

Decreto n° 109, de 06 de Junho e 2018
Altera a fonte de recursos nas seguintes dotações do 

Município de ANDRELÂNDIA.
Art. 1 - O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas 

atribuições, altera a fonte de recursos das seguintes dotações 
do Município de ANDRELÂNDIA:

Dotação Fonte Acrescida Fonte Decrescida Valor
3.3.90.30.00.2.05.02.10.302.0004.2.0036 - DESENVOLVI-

MENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
00.01.49 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO 

SUS PARA  ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
AMBULATORIAL E HOSPITALA

00.01.02 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 
DE IMPOSTOS-SAÚDE 10.000,00

TOTAL 10.000,00
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 06 de Junho de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 110 - de 07 de Junho de 2018
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 1.000,00 as 

dotações do Município de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, 

e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 2064, 22 de 
Dezembro de 2017

Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 

1.000,00 ( um mil reais ) as seguintes dotações do Municipio 
de ANDRELÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRE-
LÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E OBRAS

2.03.00.17.512.0003.2.0022 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVI-
MENTO DA LIMPEZA PÚBLICA - - - - - R$ 1.000,00

Total da Sub-Unidade 00  - R$ 1.000,00
Total da Unidade 3 -   - R$ 1.000,00
Total Geral -   - R$ 1.000,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será 

utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES 
do Orçamento do Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei 
Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRE-
LÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E OBRAS

2.03.00.17.512.0003.2.0022 - 3.3.90.36.00 DESENVOLVI-
MENTO DA LIMPEZA PÚBLICA - - - - - R$ 1.000,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 1.000,00
Total da Unidade 3 - R$ 1.000,00
Total Geral - R$ 1.000,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 07 de Junho 

de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 111 - de 08 de Junho  de 2018
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 80.500,00 as 

dotações do Município de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, 

e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 2064, 22 de 
Dezembro de 2017

Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 

80.500,00 ( oitenta mil e quinhentos reais ) as seguintes 
dotações do Municipio de

ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRE-

LÂNDIA
Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 

OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

E OBRAS
2.03.00.15.451.0002.2.0015 - 3.3.90.30.00 REVITALIZ. 

E MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - - - - - R$ 
500,00

2.03.00.04.122.0001.2.0011 - 3.3.90.39.00 GESTÃO 
ADM. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS - - - - - R$ 
60.000,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 60.500,00
Total da Unidade 3 - R$ 60.500,00
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.05.02.10.302.0004.2.0036 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVI-

MENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL - - - - - R$ 20.000,00
Total da Sub-Unidade 02 - R$ 20.000,00
Total da Unidade 5 - R$ 20.000,00
Total Geral - R$ 80.500,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será 

utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES 
do Orçamento do Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei 
Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRE-
LÂNDIA

Unidade 02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Sub-Unidade 00 - Secretaria de Finanças
2.02.00.04.122.0001.2.0009 - 3.3.90.36.00 GESTÃO 

ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - - - - - 
R$ 10.500,00

2.02.00.04.122.0001.2.0009 - 3.3.90.39.00 GESTÃO 
ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - - - - - 
R$ 50.000,00

2.02.00.28.843.0001.9.0004 - 4.6.90.71.00 PARCELAMEN-
TO DO INSS - - - - - R$ 10.000,00

Total da Sub-Unidade 00 -R$ 70.500,00
Total da Unidade 2 - R$ 70.500,00
Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 

OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

E OBRAS
2.03.00.04.122.0001.2.0011 - 3.3.90.36.00 GESTÃO ADM. 

DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS - R$ 5.000,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 5.000,00
Total da Unidade 3 - R$ 5.000,00
Unidade 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL
Sub-Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA 

SOCIAL
2.10.01.08.244.0011.2.0080 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO 

E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS PAIF -  R$ 5.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 5.000,00
Total da Unidade 10 -  R$ 5.000,00
Total Geral -  R$ 80.500,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 08 de Junho de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n° 113, de 11 de Junho de 2018
Altera a fonte de recursos nas seguintes dotações do 

Município de ANDRELÂNDIA.
Art. 1 - O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas 

atribuições, altera a fonte de recursos das seguintes dotações 
do Município de ANDRELÂNDIA:

Dotação Fonte Acrescida Fonte Decrescida Valor
3.1.90.04.00.2.06.01.12.122.0001.2.0045 GESTÃO ADMI-

NISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
00.01.01 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 

DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
00.01.19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO 

EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) 
3.000,00

3.1.90.04.00.2.06.01.12.365.0006.2.0051 DESENVOLVI-
MENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

00.01.01 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 
DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

00.01.19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO 
EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) 804,50

3.1.90.13.00.2.06.01.12.122.0001.2.0045 GESTÃO ADMI-
NISTRATIVA DA EDUCAÇÃO

00.01.01 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 
DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

00.01.19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO 
EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)

4.481,51 3.1.90.13.00.2.06.01.12.365.0006.2.0050 DESEN-
VOLVIMENTO DA CRECHE MUNICIPAL

00.01.01 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 
DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

00.01.19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO 
EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) 
1.538,40

4.4.90.52.00.2.05.05.10.302.0004.1.0015 AQUIS. DE 
EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA P/ HOSPITAL

00.01.53 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO 
SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS 
DE SAÚDE

00.01.23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULA-
DOS A SAÚDE 100.000,00

TOTAL 109.824,41
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 11 de Junho de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n° 114, de 11 de Junho de 2018
Altera a fonte de recursos nas seguintes dotações do 

Município de ANDRELÂNDIA.
Art. 1 - O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas 

atribuições, altera a fonte de recursos das seguintes dotações 
do Município de ANDRELÂNDIA:

Dotação Fonte Acrescida Fonte Decrescida Valor
4.4.90.52.00.2.05.02.10.302.0004.1.0010 AQUISIÇÃO DE 

VEÍCULO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL
00.01.53 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO 

SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS 
DE SAÚDE

00.01.23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULA-
DOS A SAÚDE 180.000,00

4.4.90.52.00.2.05.05.10.302.0004.1.0015 AQUIS. DE 
EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA P/ HOSPITAL

00.01.53 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO 
SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS 
DE SAÚDE

00.01.02 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 
DE IMPOSTOS-SAÚDE 48.397,00

TOTAL 228.397,00
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 11 de Junho de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 115 - de 11 de Junho de 2018
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 256.603,00 as 

dotações do Município de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, 

e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 2064, 22 de 
Dezembro de 2017

Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 

256.603,00 ( duzentos e cinquenta e seis mil e seiscentos e 
três reais ) as seguintes dotações do

Municipio de ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRE-

LÂNDIA
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0030 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVI-

MENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA -  R$ 5.000,00
Total da Sub-Unidade 01 -  R$ 5.000,00
Sub-Unidade 05 - INVESTIMENTOS

2.05.05.10.302.0004.1.0015 - 4.4.90.52.00 AQUIS. DE 
EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA P/ HOSPITAL - R$ 251.603,00

Total da Sub-Unidade 05 - R$ 251.603,00
Total da Unidade 5 - R$ 256.603,00
Total Geral - R$ 256.603,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será 

utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES 
do Orçamento do Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei 
Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRE-
LÂNDIA

Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0030 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVI-

MENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - R$ 5.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 5.000,00
Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.05.02.10.302.0004.1.0011 - 4.4.90.51.00 AMPLIAÇÃO E 

REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - R$ 145.000,00
Total da Sub-Unidade 02 - R$ 145.000,00
Sub-Unidade 05 - INVESTIMENTOS
2.05.05.10.301.0004.1.0014 - 4.4.90.52.00 AQUIS. DE 

EQUIP. E MOBILIÁRIO P/ ATENÇÃO BÁSICA - R$ 6.603,00
2.05.05.10.304.0004.1.0017 - 4.4.90.52.00 PROGRAMA DE 

ACADEMIA NA PRAÇA - - - - - R$ 100.000,00
Total da Sub-Unidade 05 - R$ 106.603,00
Total da Unidade 5 - R$ 256.603,00
Total Geral -R$ 256.603,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 11 de Junho 

de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 118 - de 12 de Junho de 2018
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 21.000,00 as 

dotações do Município de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, 

e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 2064, 22 de 
Dezembro de 2017

Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 

21.000,00 ( vinte e um mil reais ) as seguintes dotações do 
Municipio de ANDRELÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRE-
LÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E OBRAS

2.03.00.17.512.0003.2.0022 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVI-
MENTO DA LIMPEZA PÚBLICA - - - - - R$ 3.000,00

Total da Sub-Unidade 00 -  R$ 3.000,00
Total da Unidade 3 - R$ 3.000,00
Unidade 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal de Educação
2.06.01.12.361.0006.2.0048 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVI-

MENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - - - - - R$ 3.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 3.000,00
Total da Unidade 6 - R$ 3.000,00
Unidade 07 - SEC. AGRIC. PEC. ABAST. E MEIO 

AMBIENTE
Sub-Unidade 00 - SEC. AGRIC. PEC. ABAST. E MEIO 

AMBIENTE
2.07.00.20.606.0007.2.0059 - 3.3.90.30.00 APOIO AO 

PRODUTOR RURAL - - - - - R$ 15.000,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 15.000,00
Total da Unidade 7 - R$ 15.000,00
Total Geral - R$ 21.000,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será 

utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES 
do Orçamento do Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei 
Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRE-
LÂNDIA

Unidade 02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Sub-Unidade 00 - Secretaria de Finanças
2.02.00.04.122.0001.2.0009 - 3.3.90.30.00 GESTÃO 

ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - R$ 
10.000,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 10.000,00
Total da Unidade 2 - R$ 10.000,00
Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 

OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

E OBRAS
2.03.00.04.122.0001.2.0011 - 3.3.90.30.00 GESTÃO ADM. 

DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS - R$ 11.000,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 11.000,00
Total da Unidade 3 - R$ 11.000,00
Total Geral - R$ 21.000,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 12 de Junho 

de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 120 - de 13 de Junho de 2018
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 3.400,00 as 

dotações do Município de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, 

e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 2064, 22 de 
Dezembro de 2017

Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 

3.400,00 ( três mil e quatrocentos reais ) as seguintes dotações 
do Municipio de ANDRELÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRE-
LÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E OBRAS

2.03.00.04.122.0001.2.0011 - 4.4.90.52.00 GESTÃO ADM. 
DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS - R$ 3.400,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 3.400,00
Total da Unidade 3 - R$ 3.400,00
Total Geral - R$ 3.400,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será 

utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES 
do Orçamento do Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei 
Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRE-
LÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E OBRAS

2.03.00.26.782.0002.1.0009 - 3.3.90.30.00 CONSTRUÇÃO 
DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS - R$ 3.400,00

Total da Sub-Unidade 00 -  R$ 3.400,00
Total da Unidade 3 - R$ 3.400,00
Total Geral -  R$ 3.400,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 13 de Junho 

de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n° 121, de 14 de Junho de 2018
Altera a fonte de recursos nas seguintes dotações do 

Município de ANDRELÂNDIA.
Art. 1 - O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas 

atribuições, altera a fonte de recursos das seguintes dotações 
do Município de ANDRELÂNDIA:

Dotação Fonte Acrescida Fonte Decrescida Valor
3.3.90.30.00.2.05.02.10.302.0004.2.0036 DESENVOLVI-

MENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
00.01.49 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS 

PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM-
BULATORIAL E HOSPITALA

00.01.02 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 
DE IMPOSTOS-SAÚDE 20.000,00

TOTAL 20.000,00
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 14 de Junho 

de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL
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São Lourenço e região

O presente

Como lhe veio ele não sabia 
dizer. Não sabia se era pela 
sensação do casaco velho 
a roçar no seu braço, sen-
sação áspera e ao mesmo 
tempo confortável de quem 
tem um cobertor quadricula-
do recortado como figurino. 

Não sabia se tinha lhe vindo 
por causa do som do velho vio-
lino que atravessava a janela 
do prédio vizinho e se harmo-
nizava com o som da plateia a 
lhe observar. Podia ser também 
pelo cheiro de grama molhada 
ali da praça, toda orvalhada, 
era um picadeiro de fadas em 
gotas d’água. Também pode-
ria ser pelo resto do gosto do 
beijo que tinha acabado de 
ganhar de Filó, aquele gos-
to de tangerina continuava 
em sua língua a lhe chamar 
para alegrias alaranjadas. 

Não sabia dizer, não sabia 
mesmo. Mas o fato é que Ernes-
to estava como nunca já havia 
estado antes, estava presente. 

Ao encarar as figuras que 
vieram lhe encontrar, sentiu sua 
respiração como se fosse a pri-
meira vez e nasceu para aque-
le instante sem saber se conse-
guiria nadar até o outro lado ou 
não, apenas respirou e nasceu. 

A cada passo dado encara-
va uma nova jornada entre o 
aqui e o ali. Entre seus olhos, 
como uma ponta de flecha, 
o nariz vermelho era a ponte 
entre o dentro e o fora que 
aconteciam no mesmo instan-
te, o inesperado e famigerado 
instante prometido, que em 
várias primaveras se parecia 
demais com Godot, nunca 
chegava, mas hoje, nesse 
único hoje que nunca retorna, 
se fazia como uma valsa de 
assaltos e risos, de sóis e labi-
rintos, de repulsas e abraços, 

tudo ali, tudo naquele agora já 
não esperado. Seu nariz ver-
melho completava o triangulo 
entre ele e os outros, e uma 
santíssima trindade contempla-
va o jogo entre o mundo e ele.  

Tudo que era grande e 
assustador foi se tornando 
pequeno e brinquedo, assim 
como tudo que era ínfimo e 
apoucado foi crescendo em 
diversão como um confeito em 
dia de festa. Tudo era água e 
praia, era chocolate e canela, 
era a primeira bicicleta, o pri-
meiro beijo, o primeiro pum, 
tudo era pegar e soltar para 
pegar de novo e soltar mais 
infinitas vezes. Era assim, 
azulzim igual ao beija flor. 

O presente não tardava a se 
tornar ausente, porém Ernesto 
estava esguio e ligeiro, brinca-
va com cada perda e abraçava 
cada vazio, não sabia de mais 
nada, só sabia que queria estar 
ali, sem pressa de ir embora. 

Queira estar ali com aquelas 
pessoas, com aqueles cheiros, 
aqueles delírios, e eles por sua 
vez, lhe ofertavam a grande 
base do triângulo, lhe oferta-
vam o estar junto, mais um pou-
quinho e mais um pouquinho 
e mais um pouquinho... que 
parecia que o sonho era eter-
no, que lá longe os espertos 
nunca os poderiam alcançar. 

Resistiam assim no presen-
te, juntos, sem soltar a mão de 
ninguém, sabiam que a chuva 
que vem também vai, e assim 
juntos de Ernesto preferiram 
brincar naquela manhã, naque-
la tarde, naquela noite, como 
“parceiros do futuro libertados”, 
dançaram existindo, em um mi-
nuto, um minuto, um minuto, em 
todos os minutos do mundo, do 
chão para o alto, como diziam 
os mais velhos _“ALLEHOP”.

Expresso Gardenia promete 
melhorar serviço em 120 dias

Viação atende São Lourenço e mais 100 linhas, principalmente 
em cidades do Sul de Minas

Ônibus que quebram cons-
tantemente, atrasos de até 2 
horas nos horários de partida 
ou retomada das viagens, 
veículos sujos e mal conser-
vados. Essas foram algumas 
das reclações de usuários da 
Expresso Gardenia, empresa 
detentora de uma das conces-
sões para transporte público 
em Minas Gerais, discutidas 
em audiência pública da Co-
missão de Transporte, Comuni-
cação e Obras Públicas da As-
sembleia Legislativa (ALMG), 
na última quinta-feira, dia 16.

A empresa tem 55 anos de 
atuação, 247 ônibus operando 
em 100 linhas, principalmente 
no Sul de Minas, e atende à 
população de 150 municípios. 
De acordo com o represen-
tante do Departamento de 
Edificações e Estradas de 
Rodagem de Minas Gerais 
(DEER), João Afonso Baêta 
Costa, aExpresso Gardenia já 
recebeu 911 autuações, desde 
a edição do Decreto 44.603, 
de 2007, que serve de base 
para a fiscalização do serviço. 

A superintendente de Trans-
porte Metropolitano e Inter-
municipal, da Secretaria de 
Estado de Transporte e Obras 
Públicas (Setop), Maria Luiza 
Machado Monteiro, informou 
que já foi instaurado proces-
so administrativo contra a 
empresa, e aplicadas multas 
por falta grave, pelas cente-
nas de denúncias recebidas. 

A maioria dos participantes 
da audiência defendeu ofim 
das concessões públicas e do 
monopólio no transporte inter-
municipal, para que haja livre 
concorrência no segmento.

Os deputados Antônio Car-
los Arantes (PSDB) e Guilher-
me da Cunha (Novo) foram 
enfáticos em dizer que, num 
cenário de livre mercado, uma 
empresa como a Gardenia 
não estaria mais operando. 
“Como o direito de operar é 
dado via concessão burocrá-
tica, a empresa não precisa 

agradar o usuário e presta 
um serviço cada vez pior”, 
afirmou Guilherme da Cunha.

O deputado Cleitinho Aze-
vedo (PPS) também se mani-
festou favorável à livre concor-
rência e fez críticas à Gardenia, 
mas destacou a preocupação 
também com as centenas de 
trabalhadores da empresa. “Te-
mos que dar um prazo para a 
empresa melhorar; se não, caça 
concessão dela!”, exclamou.

O autor do requerimento 
pela audiência foi o deputado 
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), 
que afirma receber, todos os 
dias, demandas de morado-
res de municípios do Sul de 
Minas pela melhoria dos ser-
viços prestados pela empresa. 

O prefeito de Ouro Fino, 
Maurício Lemes, citou vários 
incidentes e até um princí-
pio de incêndio ocorrido dias 
atrás, em um dos ônibus. Ele 
disse que a situação está 
insustentável, que vários pre-
feitos da região já entraram 
na justiça contra a Gardenia.

Diretor pede desculpas e 
promete providências rápidas

O deputado Doutor Paulo 
(Patri) lembrou que a popula-
ção de baixa renda, trabalha-
dora, é que mais precisa do 
transporte público intermu-
nicipal. Para ele, a empresa 
precisa rever, urgentemente, 
a questão da pontualidade e 
da conservação dos veículos.

Diante das críticas dos de-
putados, prefeitos e vereadores 
que participaram da audiência, 
o diretor da Gardenia, José 
Eustáquio Guido, disse que a 
empresa passa por uma crise 
financeira ereconheceu que 
o serviço prestado à popula-
ção piorou nos últimos cinco 
anos. Segundo ele, desde 
2013, as empresas de ôni-
bus sofrem com a redução 
do número de passageiros, o 
que diminui a capacidade de 
investimento, e com a con-
corrência “desleal” do trans-
porte feito clandestinamente.

Mas, segundo ele, já foi 
feito um acordo com o Poder 
Público Estadual, para que 
haja a revisão completa dos 
serviços, dentro de, no máxi-
mo, 120 dias, e já estão sendo 
adquiridos veículos novos. 
Ele também citou algumas 
medidas administrativas que 
estão sendo tomadas, como 
a contratação recente de dois 
engenheiros mecânicos, que 
cuidarão da parte de revisão 
preventiva dos veículos, para 
diminuir as quebras e o tempo 
que os carros ficam parados.

O diretor José Eustáquio 
Guido pediu desculpas à po-
pulação, mas também pediu a 
compreensão e a solidariedade 
dos deputados, para que a 
empresa, tão grande e antiga, 
possa continuar no mercado.

O vice-presidente da Co-
missão de Transportes, depu-
tado Professor Irineu (PSL), 
destacou que é preciso redis-
cutir a questão das conces-
sões e também do transporte 
clandestino de passageiros. 
“Afinal, vamos regulamentar o 
clandestino ou vamos fiscalizar 
mais?”, ponderou. Na opinião 
do deputado, a concorrência é 
boa para o usuário, mas não é 
justo com os empresários con-
correrem com os clandestinos.

O coordenador do Procon 
da Assembleia Legislativa, 
Marcelo Barbosa, citou várias 
denúncias feitas contra a em-
presa, também nos procons 
municipais do Sul de Minas. 
“Crise financeira não pode 
ser desculpa para prestrar 
um serviço ruim”, disse ele.

População entrega abaixo-
assinado e vereador ques-
tiona legalidade da empresa 

O vereador Mário Luiz al-
ves, presidente da Câmara 
municipal de Caxambu, res-
saltou também a preocupação 
com a segurança dos funcio-
nários da Gardenia, uma vez 
que alguns veículos perdem 
o freio durante as viagens.

Segundo o vereador, ele 

mesmo apurou junto à Receita 
Federal e descobriu que a situ-
ação fiscal da empresa também 
se encontra irregular, assim 
como também estaria em falta 
com as obrigações relativas ao 
Fundo de Garantia dos funcio-
nários. “Será que isso, por si só, 
não a impede de continuar com 
a concessão?”, questionou.

O vereador Roni Guer-
ra, de Carmo de Minas (Sul 
de Minas), apresentou um 
abaixo-assinado produzido 
pela população do município, 
contra as condições dos veí-
culos da empresa. Ele relatou 
a insegurança dos passageiros 
durante o trajeto que liga a 
cidade à vizinha São Louren-
ço, muitas vezes, segundo o 
vereador, feito até mesmo com 
a porta de embarque aberta.

Romilda Branco, que costu-
ma usar a frota da companhia no 
trecho Belo Horizonte-Passos, 
também se mostrou indignada 
com os constantes defeitos nos 
veículos. Ela contou que, certa 
vez, ao perguntar ao motorista 
se iriam chegar bem ao des-
tino, ouviu como resposta a 
indagação se ela havia rezado.

O deputado Dalmo Ribei-
ro Silva (PSDB), destacou 
a importância da audiência, 
refletida nocompromisso pú-
blico assumido pela empre-
sa no sentido de reparar os 
veículos e renovar sua frota, 
oferecendo mais conforto e 
segurança às pessoas que 
dependem do transporte ro-
doviário. Ele afirmou que vai 
apresentar requerimento para 
que a comissão acompanhe 
de perto as ações da empresa, 
nesses próximos 120 dias.

O presidente da Comissão, 
deputado Léo Portela (PR), 
parabenizou Dalmo Ribeiro 
Silva pela iniciativa de tra-
zer o debate sobre o assun-
to para a ALMG e garantiu 
empenho da comissão para 
ajduar a resolver o problema.

Fonte: ALMG

Escola da Autoestima chega
a São Lourenço

Pela primeira vez cidade receberá o Tratamento Ondulatório em 
grupo para ensinar a Auto Cura

A Escola da Autoestima Sa-
brina Sabell, traz a São Lourenço 
pela primeira vez, o Tratamento 
Ondulatório em Grupo. O Trata-
mento Ondulatório busca ensinar 
o processo de Auto Cura e ao 
mesmo tempo tratar as pessoas 
levando equilíbrio físico, mental 
emocional e espiritual. O foco 
principal é o desenvolvimento 
de Amor Próprio e da Autoestima 
através do Autoconhecimento.

O Tratamento Ondulatório é 
um tratamento puramente ener-
gético. Onde buscaremos passar 
a compreensão do corpo humano 
de sua forma mais sutil até a for-
ma mais densa. O entendimento 
em conjunto de ações para tratar 
pontualmente cada pessoa resul-
ta em maior qualidade de vida, 
maior equilíbrio, mais energia, 
vitalidade, entendimento e do-
mínio sobre seu próprio corpo, 
prevenindo e tratando doenças. 

O Tratamento será apre-
sentado em duas abordagens 
diferentes. Abordagem 1 Autoco-
nhecimento através das linhas do 
rosto com o Curso Maquiagem 
com Personalidade: Um caminho 
rumo a Auto Cura e Abordagem 
2 Como Conquistar a Autoestima 
através da Iluminação Espiritual.

Os interessados poderão reali-
zar os dois ao mesmo tempo ou es-
colher uma das duas abordagens.

Para o maior entendimento 
de como o Tratamento Ondu-
latório funciona será realizada 
uma Palestra Gratuita no dia 
24 de Maio, próxima sexta fei-

ra no Ara-Acá, o endereço é 
Rua Hemengarda, 59 no Bairro 
Monte Verde em São Lourenço.

Os interessados devem fazer 
a inscrição através do What-
sApp 35.9811.3731. De segun-

da a sexta, das 13h às 18h. 
Importante fazer a inscrição 
pois as vagas são limitadas.

Sabrina Sabell é Adminis-
tradora, Terapeuta em Natu-
ropatia, Terapeuta Ortomole-

cular e Maquiadora e criado-
ra da Escola da Autoestima 
e do Tratamento Ondulatório.

Para mais informações aces-
se www.sabrinasabell.com.br.
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Cruzadinha

Piadas

Roubaram o Carro

- Pai ! Pai ! - grita o filho do jardim - Acabaram 
de roubar nosso carro!
- Você viu os ladrões?

- Vi !
- E você acha que conseguiria reconhecê-los?

- Não, mas anotei a placa do carro.

Certa lógica

O pai chama o filho para uma conversa:
- Filho, sua professora disse que, dos 20 alunos 

da classe, você é o pior.
- Ora pai podia ser pior.
- Ora como pior, garoto?

- Ué, a turma podia ter 40 alunos....

Ingressos para Romeu e Julieta

Uma senhora chega à bilheteria do teatro e 
pede:

- Olá, quero dois ingressos.
O rapaz lá dentro pergunta:

- Para Romeu e Julieta?
- Não, para mim e para meu marido!

Irmã Dulce será 
beatificada 

O site oficial de notí-
cias do Vaticano anunciou 
no dia 14 de maio, que a 
baiana Irmã Dulce será 
declarada santa após o 
reconhecimento oficial 
da Igreja Católica de um 
segundo “milagre” interce-
dido pela baiana, que mor-
reu em 1992 aos 77 anos.

Ela será a segunda 
brasileira canonizada pelo 
Vaticano - e a primeira nas-
cida em território nacional. 
Santa Paulina, que é con-
siderada a primeira santa 
brasileira, nasceu na Itália.

Nascida Maria Rita de 
Souza Brito Lopes Pontes, 
Irmã Dulce já tinha sido 
declarada beata pelo papa 
Bento 16 em 2011 após a 
Igreja reconhecer um mila-
gre que teria sido interme-
diado por ela em Sergipe.

Para ser canonizado, 
um beato ou beata teriam 
de ter reconhecido um se-
gundo milagre pelo Vatica-
no. Para isso, são neces-
sárias algumas condições, 
como a falta de explicação 
científica para o fato e seu 
acontecimento imedia-
tamente após a oração.

O Vaticano analisava 
três graças que fiéis di-
zem ter sido concedidas 
por intercessão da irmã 
Dulce, mas não divulgou 
ainda qual deles foi re-
conhecido como milagre.

No anúncio a Santa Sé 
afirma que Dulce é “re-
cordada por sua obras de 
caridade e de assistência 
aos pobres e necessita-
dos” e conhecida como 
“o anjo bom da Bahia”.

A vida de Irmã Dulce

Aos 19 anos, Maria Rita 
se tornou freira, assumin-
do o nome irmã Dulce em 
homenagem à mãe, Dul-
ce, que havia perdido aos 
7 anos de idade. Seu pai, 
Augusto Lopes Pontes, 
era dentista e professor 
universitário em Salvador.

Irmã Dulce começou 
a acolher pessoas neces-
sitadas em sua casa aos 
13 anos, antes mesmo 
de se tornar freira. Sua 
casa, no bairro de Nazaré, 
se transformou num cen-
tro de atendimento para 
doentes e pessoas em 
situação de rua - e ficou 
conhecida como “A Por-
taria de São Francisco”.

Segundo a Obras So-
ciais Irmã Dulce (OSID), 

ONG criada pela freira 
em 1959, irmã Dulce se 
formou professora em 
1933, mesmo ano em 
que entrou para a Con-
gregação das Irmãs Mis-
sionárias da Imaculada 
Conceição da Mãe de 
Deus, na cidade de São 
Cristóvão, em Sergipe.

Após assumir o hábito, 
ela recebeu a tarefa de 
dar aulas em um colégio 
religioso em Salvador, 
para onde voltou. Mas seu 
interesse estava mesmo 
em trabalhar com os po-
bres, segundo a OSID.

Em 1935, ela come-
çou a dar assistência à 
comunidade de Alagados, 
onde havia casas pobres 
de palafitas, e atender aos 
operários do bairro de Ita-
pagipe, na capital baiana.

Em 1937, ela fundou 
o Círculo Operário da 
Bahia, junto com o frei 
Hildebrando Kruthaup, 
e, alguns anos depois, 
inaugurou uma esco-
la pública voltada para 
operários e seus filhos.

Um de seus momentos 
mais lembrados é quando 
ela usou o galinheiro do 
convento em que vivia, o 
Convento Santo Antônio, 
para abrigar 70 doentes 
e, anos depois, acabou 
transformando o local em 
um hospital. Ela também 
atendia presos em prisões 
conhecidas por suas con-
dições desumanas e criou 
um serviço de alimentar 
barato nos anos 1950.

Nas décadas seguin-
tes trabalhou para pro-
mover a implantação de 
um centro educacional, 
um albergue, um pavilhão 
para deficientes no hospi-
tal, entre outros projetos.

Conhecida por seu 
trabalho de caridade, foi 
apresentada ao papa 
João Paulo 2º na sua 
visita ao Brasil em 1980.

Irmã Dulce passou 
boa parte de seus últi-
mos anos internada com 
problemas respiratórios, 
e recebeu uma segun-
da visita do papa alguns 
meses antes de mor-
rer, em março de 1992.

A OSID, que criou na 
década de 1950, é hoje 
um grande complexo de 
saúde com atendimento 
gratuito e recebe cerca de 
3,5 milhões de pacientes 
por ano pelo SUS (Sis-
tema Único de Saúde).

Freira teve seu segundo milagre 
reconhecido pelo Vaticano 

LBV promove ação emergencial 
em apoio a famílias em situação 

de vulnerabilidade
Iniciativa vai entregar cestas de alimentos e 

cobertores em várias regiões do país

A Legião da Boa Von-
tade (LBV) vai intensificar 
seu trabalho socioeduca-
cional durante os meses 
de abril a agosto em todo 
o país, com a realização 
de ações emergenciais 
em prol de famílias em si-
tuação de pobreza que so-
frem principalmente nes-
se período do ano, com 
as estiagens, as cheias e 
as baixas temperaturas. 

A ação faz parte da 
campanha Diga Sim!, pro-
movida pela LBV, e visa 
mobilizar a sociedade a 
fazer doações. Mediante 
os recursos arrecadados, 
a Instituição fará a entrega 

de cobertores e de cestas 
de alimentos em dezenas 
de municípios brasileiros. 

A meta é entregar 
17.500 cobertores no Dis-
trito Federal e em cidades 
de Goiás, do Mato Grosso 
do Sul, de Minas Gerais, 
do Paraná, do Rio Grande 
do Sul, de Santa Catarina 
e de São Paulo; e 12.500 
cestas de alimentos, con-
tendo itens básicos e que 
estejam de acordo com 
os costumes regionais, 
para famílias nos se-
guintes Estados: Acre, 
Alagoas, Bahia, Ceará, 
Espírito Santo, Goiás, 
Maranhão, Mato Grosso, 

Minas Gerais, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Rio 
Grande do Norte, Rondô-
nia, Sergipe e Tocantins.

Quando a LBV cha-
mar, atenda com o co-
ração: DIGA SIM! As 
doações para a campa-
nha podem ser feitas no 
site www.lbv.org/digasim, 
pelo 0800 055 50 99 ou, 
ainda, diretamente em 
uma das unidades da 
Instituição (ver ende-
reços no site www.lbv.
org). Para saber mais 
sobre a entrega das do-
ações, acesse LBVBrasil 
no Facebook, no Ins-
tagram e no YouTube.

Comissão do Senado aprova 
projeto que obriga presos a 
pagarem por suas despesas

Texto será analisado pelo plenário; proposta prevê 
que detento que não tiver recursos deverá trabalhar

A Comissão de Direi-
tos Humanos (CDH) do-
Senado aprovou, nesta 
terça-feira, projeto de 
lei que obriga presos a 
pagarem por suas des-
pesas na prisão. O texto 
segue para a análise 
do plenário da Casa.

De autoria do ex-se-
nador Waldemir Moka 
(MDB-MS), a proposta 
altera a Lei de Execução 
Penal, acrescentando 
a obrigatoriedade de o 
peso ressarcir o Estado 
pelos gastos com a sua 
“manutenção no esta-
belecimento prisional”.

A proposta prevê que, 
se o preso não tiver re-
cursos para arcar com o 
ressarcimento, “deverá 
valer-se do trabalho”. 
Em seu parecer, a re-
latora Soraya Throni-
cke (PSL-MS) fixou um 
desconto mensal  em 
até um quarto da re-
muneração recebida.

Caso o preso tenha 
condição financeira de 
pagar suas despesas e 
não o faça, o projeto pre-
vê que ele seja inscrito 
na “dívida ativa da Fa-
zenda Pública”. No caso 
de presos que compro-

vadamente não tiveram 
como arcar com o valor, 
Soraya acrescentou em 
seu parecer a suspensão 
da dívida por cinco anos. 
Se a situação financeira 
dele não mudar nesse 
período, a obrigação do 
pagamento é extinta.

“Ainda que o preso 
trabalhe e que a remu-
neração v iab i l i ze  os 
descontos em favor do 
Estado, pode ser que 
o  va lor  aufer ido  du-
rante a execução da 
pena seja insuficiente 
para custear todas as 
despesas de manuten-
ção”, diz a senadora.

Ela completa: “para 
que o preso hipossufi-
ciente não saia da prisão 
já como um devedor, o 
que seria um primeiro 
obstáculo a sua resso-
cialização, e para que 
fique bem claro que o 
objetivo da proposta não 
é criminalizar a pobreza, 
estamos propondo, na 
forma do substi tut ivo 
apresentado ao final, a 
suspensão da exigibili-
dade do débito por até 
cinco anos, em caso de 
hipossuficiência, para 
que se aguarde eventual 

modificação da condição 
econômica do devedor, 
extinguindo-se a obriga-
ção após esse prazo”.

No caso de presos 
provisórios, Soraya acei-
tou emenda prevendo 
que “as quantias apura-
das pelo Estado serão 
depositadas judicialmen-
te e deverão ser reverti-
das para o pagamento 
das despesas de manu-
tenção somente no caso 
de condenação transita-
da em julgado”. “No caso 
de absolvição, os valores 
depositados serão resti-
tuídos ao preso”, explica 
a senadora, no parecer.

Na justificativa, So-
raya diz que, ao dar 
parecer favorável  ao 
projeto, está “escutando 
a voz do povo”. “Apren-
der que o trabalho é o 
meio pelo qual se ganha 
o dinheiro para custear 
o que queremos e o que 
precisamos em nossas 
vidas é princípio para 
se viver em sociedade. 
Saber o valor do tra-
balho e o valor do di-
nheiro é questão básica 
para reinserção social”, 
reg is t ra  a  senadora.

Fonte: O Globo


