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Pela primeira vez em 
12 anos, o time do Ata-
lanta sagrou-se campeão 
Campeonato Regional 
Oficial da Liga Andre-
landense de Futebol na 
partida extra da final. O 
jogo aconteceu no Estádio 
Municipal Dr. José Gusta-
vo Alves, em Andrelândia, 
contra o Sete no último dia 
22 de dezembro. 

Sem expectativa de 
uma tarde ensolarada de-
vido a forte chuva do meio 
dia, a partida decisiva con-
tou com um céu claro, que 
levou a torcida ao estádio 
para prestigiar um show 
do futebol regional em 
Andrelândia.

Atalanta vence o Campeonato 
Regional Oficial da Liga 

Andrelandense de Futebol

Romeu Zema cumpre “Giro Pelo 
Estado” no Sul de Minas
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3 Coisas que Deus quer que você faça 
diante das crises mais difíceis
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Andrelândia é destaque no II Simpósio 
Municipalista da Zona da Mata
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Mandato de Chopinho é 
extinto e Aucione Souza toma 
posse na Câmara Municipal

Tomou posse na Câ-
mara Municipal nesta se-
gunda-feira, 23, a vere-
adora Aucione Rufino de 
Souza (PSC) no lugar do 
ex-vereador Paulo Gilson 
Chopinho de Castro Ribei-
ro (PSC) em uma sessão 
extraordinária. Chopinho 
teve o mandato eletivo ex-
tinto por faltar a terça parte 
das reuniões semanais do 
legislativo municipal.

Durante o último ano da 
legislatura, Aucione Souza 
será a única mulher no 
plenário do legislativo mu-
nicipal entre 12 homens. 
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A partida final contou com 7 gols e uma vitória 
apertada contra o Sete de Cruzília

Esporte Clube Atalanta, da cidade de Andrelândia, recebe troféu e medalhas pela conquista “Título 
de Campeão Regional 2019” da Liga Andrelandense de Futebol, 

O vereador faltou a terça parte das sessões
ordinárias do ano sem justificativa
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Prefeitura Municipal de Andrelândia
LEI MUNICIPAL Nº 2.122/2019

“Autoriza o Poder Legislativo a Conceder Gratificação Re-
muneratória a Servidor Público Municipal Estável e em Efetivo 
exercício na Câmara Municipal, em Coordenação Administrativa 
e/ou Supervisão em Convênios e Acordo de Cooperação Técnica 
e da outras providências”.

A Câmara Municipal aprovou, e eu, Prefeito de Andrelândia/
MG, sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica autorizado o Chefe do Poder Legislativo a 
conceder gratificação remuneratória a Servidor Público Municipal 
Estável cedido a Câmara Municipal para atuar na Coordenação 
Administrativa e/ou Supervisão em Convênios e Acordo de Coope-
ração Técnica, nos termos da Lei Municipal nº 2.052/2017.

Paragrafo Único – A gratificação instituída na presente Lei 
possui caráter compensatório e não integrará a remuneração dos 
servidores, devendo ser paga apenas durante o período em que 
este estiver cedido ao Poder Legislativo, atuando efetivamente 
em Convênio ou Acordo de Cooperação Técnica por ventura 
realizada, não fazendo jus à manutenção destas verbas quando 
retornar às atividades do seu cargo junto ao Município.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra 
em vigor na data de sua publicação.

Andrelândia, 07 de junho de 2019.
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 2.123/2019
“Autoriza o Município de Andrelândia a efetuar Cessão de Uso 

Gratuito de Veículo à Associação de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais de Andrelândia - APAE, e dá outras providências”.

A Câmara Municipal aprovou, e eu, Prefeito de Andrelândia/
MG, sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Município de Andrelândia autorizado a efetuar 
Cessão de Uso Gratuito à Associação de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais de Andrelândia - APAE, do veículo abaixo descrito:

I - 01 veículo da marca Renaut, modelo Master Marim Pas, 
16 lugares, ano 2018, modelo 2019, combustível diesel, cor 
branco, chassi 93YMAFFXCKJ704651, motor M9TD882C031378, 
Renavam 01191234271, placa QQU – 2427.

Parágrafo único. O veículo descrito no art. 1º será utilizado 
exclusivamente pela a Associação de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais de Andrelândia - APAE, sob pena de reversão do bem.

Art. 2º - A presente cessão terá vigência pelo prazo de 
05 (cinco) anos, a contar da assinatura do respectivo Termo 
de Cessão. 

Parágrafo único. Após o prazo estipulado no Caput do art. 
2º e tendo a Entidade

cumprida todas as obrigações elencadas no Termo de Cessão 
Anexo I da presente Lei, a Administração Pública realizará a 
Cessão Definitiva do veículo.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução da presente 
lei, referente a manutenção, abastecimento, demais despesas 
veiculares e multas, bem como as decorrentes de acidentes 
(materiais ou pessoais), correrão por conta da entidade bene-
ficiada - APAE.

Paragrafo único. Durante a vigência da cessão, o Município 
de Andrelândia ficará com as espesas do emplacamento e 
seguro anual do bem. 

Art. 4º - A minuta do Termo de Cessão de Uso Gratuito a 
ser firmado entre as partes, constante no Anexo I, integra a 
presente Lei.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação. 

Andrelândia/MG, 07 de Junho de 2019.
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito de Andrelândia

LEI MUNICIPAL Nº 2.124/2019
“Cria o Programa Municipal de Incentivo ao Pequeno e Médio 

Produtor Rural, e dá outras providências”. 
A Câmara Municipal de Andrelândia aprova e eu Prefeito 

sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica criado o Programa Municipal de Incentivo ao 

Pequeno e Médio Produtor Rural, autorizando o Poder Executivo 
Municipal a realizar serviços em imóveis situados na zona rural, 
de propriedade privada.

§ 1º - O Programa mencionado no caput fundamenta-se 
na execução das finalidades da Ação 20ZV – Fomento ao 
Setor Agropecuário, do Ministério da Agricultura, Pecuária e  
bastecimento;

§ 2º - Os serviços de máquina realizados nas respectivas 
propriedades rurais, objetivando a melhoria das condições de 
acesso e moradia, bem como para a abertura e manutenção  de 
estradas para escoamento da produção, ocorrerão a título gratuito, 
na forma de incentivo às atividades agropecuárias, sendo vedada 
a cobrança de qualquer valor;

§ 3º - A execução dos serviços previstos nesta Lei será 
realizada preferencialmente com a máquina cedida pelo Ministério 
da Agricultura por meio do Processo nº 21028.001035/2019-46, 
cuja destinação se deu para este fim, podendo o Município utilizar 
outros implementos se necessário.

Art. 2º A prestação dos serviços de maquina voltados a Execu-
ção deste Programa, deverá obedecer aos seguintes critérios:

I - Considerando o planejamento de manutenção das estradas 
do Município, os serviços serão prestados nas propriedades da 
região onde a equipe de manutenção estiver, salvo se houver 
disponibilidade dos equipamentos;

II - os interessados deverão protocolar junto ao Município 
requerimento informando a necessidade da prestação de serviços, 
discriminando a localidade e o tipo de serviço;

III - os requerimentos deverão ser instruídos com documentos 
que comprove a atividade de produtor rural, bem como compro-
vantes de propriedade ou arrendamento.

IV - além dos documentos mencionados no inciso anterior, 
deverá o interessado apresentar as licenças ambientais e auto-
rização de terceiros, no caso em que a intervenção vier a afetar 
a propriedade destes.

Art. 3º - O Programa Municipal de Incentivo ao Produtor Rural 
terá por objetivo a realização de terraplenagens, escavação, e 
outros serviços que visem à melhoria da atividade rural.

Paragrafo Único - Os serviços de que trata o caput deste 
artigo serão executados no

limite máximo de 05 (cinco) horas de serviço por produtor, não 
podendo ser realizado novamente no prazo d 12 (doze) meses.

Art. 4º - Competem aos proprietários rurais, arrendatários e 
demais possuidores, usuários do sistema viário rural municipal:

I - permitir o desbarrancamento, a qualquer época, para os 
serviços de adequação das estradas na largura equivalente ao 
necessário para manutenção das respectivas estradas, sem 
qualquer ônus ao Município de Andrelândia;

II - permitir a implantação de bacias para captação de enxur-
radas de forma a manter a conservação de estrada;

III - contribuir com os serviços de adequação e manutenção 
das estradas rurais municipais,  sendo de suas responsabilidades 
removerem cercas sempre que necessário, sem qualquer ônus 
ao Município de Andrelândia;

IV - fica proibido jogar águas provenientes do interior de 
propriedades para o leito das estradas;

V - efetivar limpeza e roçadas as margens das estradas 
favorecidas.

Art. 5º - Para beneficiar-se do programa o produtor rural 
deverá cumprir os seguintes critérios:

I - não possuir, a qualquer título, área maior que 04 (quatro) 
módulos fiscais rurais;

II - ter parte da renda familiar originada de atividades de 
produtor rural;

III - possuir cadastro atualizado junto ao Departamento de 
Agricultura e Meio Ambiente;

IV - não possuir nenhum tipo de débitos com a Fazenda 
Municipal;

V - executar as práticas de conservação de solo e águas 
na propriedade, em conformidade com as orientações técnicas 
e a legislação vigente;

Paragrafo Único - Comprovado, através de vistorias técnicas, 
que o beneficiário, não esteja explorando o respectivo imóvel de 
maneira a atender sua função social, ou, sem observância  ao 
inciso IV deste artigo, este deverá recolher aos cofres do Município 
o valor equivalente aos  custos dos serviços prestados.

Art. 6º - Os recursos necessários para cobertura das despesas 
decorrentes da presente Lei serão suportados pelas Dotações 
Orçamentárias destinadas a Agricultura, Meio Ambiente e a 
Secretaria de Obras.

Art. 7º - Esta Lei será regulamentada por Decreto Executivo 
no que couber.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Andrelândia, 07 de Junho de 2019.
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito de Andrelândia

LEI MUNICIPAL Nº 2.125/2019
“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE ANDRELÂNDIA A CONTRA-

TAR COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE-
RAIS S/A – BDMG, OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM OUTORGA 
DE GARANTIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A Câmara Municipal de ANDRELÂNDIA, aprova e eu, Prefeito 
Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Executivo autorizado a celebrar com o 
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG, opera-
ções de crédito até o montante de R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões 
de Reais), destinadas ao financiamento de obras de infraestrutura 
urbana observada a legislação vigente, em especial as disposi-
ções da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 2º - Fica o Município autorizado a oferecer a vinculação 
em garantia das operações de crédito, por todo o tempo de 
vigência dos contratos de financiamento e até a liquidação total  
da dívida, sob a forma de Reserva de Meio de Pagamento, 
das Receitas de Transferências  oriundas do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a  
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermu-
nicipal e de Comunicação - ICMS e  do Fundo de Participação 
dos Municípios - FPM, em montante necessário e suficiente 
para a  amortização das parcelas do principal e o pagamento 
dos acessórios da dívida.

Parágrafo Único - As receitas de transferências sobre as quais 
se autoriza a vinculação em garantia, em caso de sua extinção, 
serão substituídas pelas receitas que vier a serem  estabelecidas 
constitucionalmente, independentemente de nova autorização.

Art. 3º - O Chefe do Executivo do Município está autorizado 
a constituir o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A 
- BDMG como seu mandatário, com poderes  irrevogáveis e 
irretratáveis, para receber junto às fontes pagadoras das receitas 
de  transferências mencionadas no caput do artigo segundo, 
os recursos vinculados, podendo  utilizar esses recursos no 
pagamento do que lhe for devido por força dos contratos a que 
se  refere o artigo primeiro.

Parágrafo Único - Os poderes mencionados se limitam aos 
casos de inadimplemento do Município e se restringem às parcelas 
vencidas e não pagas.

Art. 4º - Fica o Município autorizado a:
a) participar e assinar contratos, convênios, aditivos e termos 

que possibilitem a execução da presente Lei.
b) aceitar todas as condições estabelecidas pelas normas do 

BDMG referentes às operações de crédito, vigentes à época da 
assinatura dos contratos de financiamento.

c) abrir conta bancária vinculada ao contrato de financia-
mento, no Banco, destinada a centralizar a movimentação dos 
recursos decorrentes do referido contrato.

d) aceitar o foro da cidade de Belo Horizonte para diri-
mir quaisquer controvérsias decorrentes da execução dos 
contratos.

Art. 5º - Os recursos provenientes da operação de crédito a 
que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no 
Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, 
art. 32, da Lei Complementar 101/2000.

Art. 6º - Os orçamentos municipais consignarão, obriga-
toriamente, as dotações necessárias às amortizações e aos 
pagamentos dos encargos anuais, relativos aos contratos de 
financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 7º - Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos 
especiais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações 
decorrentes das operações de crédito ora autorizadas.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Andrelândia, 11 de Julho de 2019.
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito de Andrelândia

LEI MUNICIPAL Nº 2.126/2019
“Institui o auxílio transporte para os servidores da Educação 

lotados na Escola Municipal João Narciso de Oliveira e Creche 
Municipal e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Andrelândia/MG aprovou, e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Município de Andre-
lândia, o Auxílio Transporte, a ser  concedido aos seguintes 
servidores públicos do município a serviço da Educação, que 
estejam lotados na Escola municipal João Narciso de Oliveira 
e Creche Municipal:

I – Diretor (a);
II – Vice Diretor (a);
III – Supervisor (a);
IV – Secretário (a);
V – Cantineiras;
VI – Professores.
§ 1º - O Auxílio Transporte mencionado no “caput”, será 

fornecido exclusivamente por meio de tickets de transporte cole-
tivo, disponibilizado pela Prefeitura Municipal aos servidores da 
educação que estejam lotados na Escola Municipal João Narciso 
de Oliveira e Creche  Municipal;

§ 2° - Serão concedidos 02 (dois) tickets por dia a cada 
servidor, de forma a atender o  deslocamento de ida e volta para 
o local de trabalho.

§ 3º - O Auxílio Transporte constitui benefício de natureza 
indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas efetivas 
realizadas pelos servidores municipais da Educação com o 
deslocamento “residência-trabalho” e vice-versa.

Art. 2º - Fica vedada a concessão do Auxílio Transporte aos 
servidores que se encontrarem afastados do exercício de seus 
cargos ou funções, a qualquer título, inclusive em virtude de férias, 
licenças, afastamentos diversos.

§ 1º - Cabe à chefia imediata a responsabilidade pela entrega 
dos tickets e controle da lista de entrega, que deverá ser assinada 
por cada servidor que receber os tickets, ficando também sobre a 
responsabilidade da chefia imediata os apontamentos de férias, 
licenças,  afastamentos, e de outros eventos cujas ocorrências 
justifiquem a não concessão do benefício,  nos temos do “caput” 
do presente artigo.

§ 2º - Em se tratando de afastamento do servidor, da Escola 
Municipal mencionada no “Caput” do art. 1º para ocupar outra 
função no âmbito da Prefeitura Municipal que não seja na mesma 
Escola, será revogada a concessão do Auxílio Transporte.

Art. 3º - O pagamento indevido do Auxílio Transporte 
caracteriza falta grave, sujeitando o servidor responsável pelo 
apontamento da frequência ou a autoridade competente às  
penalidades previstas em lei.

Art. 4º - A concessão do Auxílio Transporte cessará:
I - por expressa desistência do servidor (facultativo);
II - pela exoneração, dispensa, aposentadoria, demissão, 

falecimento ou qualquer outro evento que implique a exclusão 
do servidor do serviço público municipal;

III - pela cassação do benefício, quando forem apuradas 
irregularidades praticadas pelo servidor.

Art. 5º - O Auxílio Transporte instituído por esta lei:
I - não tem natureza salarial ou remuneratória;
II - não se incorpora à remuneração do servidor para 

quaisquer efeitos;
III - não é considerado para efeito de cálculo do 13º (décimo 

terceiro) salário;
IV - não constitui base de cálculo de contribuição previden-

ciária ou de assistência à saúde;
V - não configura rendimento tributável do servidor.
Art. 6º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta 

do orçamento vigente.
Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Andrelândia, 11 de Julho de 2019.
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito de Andrelândia

LEI MUNICIPAL Nº 2.127/2019
“Dispõe sobre o Dia e a Semana Municipal de combate à Vio-

lência contra Professores e Educadores nas Escolas”. A Câmara 
Municipal de Andrelândia aprovou, e eu, Prefeito de Andrelândia, 
sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º. Fica instituído no Calendário Oficial do Município de 
Andrelândia o Dia e a Semana Municipal de Combate à Violência 
contra Professores e Educadores nas Escolas, os quais serão 
realizados anualmente no dia 28 de abril (Dia Nacional da Edu-
cação) e na última semana do mês de abril.

Art. 2º. No Dia e Semana Municipal de Combate a Violência 
contra Professores e Educadores serão desenvolvidos trabalhos 
com ações de prevenção e conscientização da importância 
do  educador em sala de aula, bem como os procedimentos a 
serem adotados em caso de violência ou ameaça de violência no 
ambiente escolar, contando com o envolvimento dos servidores 
das escolas e das superintendências regionais de ensino, com 
palestras, fóruns e passeatas.

§1º. As atividades do Dia e da Semana Municipal de Com-
bate à Violência contra Professores e Educadores nas Escolas 
envolverão funcionários da escola, estudantes, pais, familiares e 
a comunidade em geral, além de firmar parcerias com a Superin-
tendência Regional de Ensino e escolas privadas.

§2º. As atividades do Dia e da Semana Municipal de Com-
bate à Violência contra Professores e Educadores nas Escolas 
abrangerá, ainda, no que couber, as disposições contidas nas 
Leis Municipais nº 2.077/2018 e 2.102/2018.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Andrelândia, 05 de julho de 2019.
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito de Andrelândia

LEI MUNICIPAL Nº 2.128/2019
“Dispõe sobre a criação do cargo em comissão de Encar-

regado do Centro de Distribuição Municipal e Encarregado do 
Aeroporto Municipal na estrutura organizacional da Prefeitura 
Municipal de Andrelândia e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Andrelândia/MG aprovou, e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Ficam criados, na estrutura organizacional do Mu-
nicípio de Andrelândia, os cargos de Encarregado do Centro de 
Distribuição Municipal e Encarregado do Aeroporto Municipal, de 
provimento em comissão, provido mediante livre escolha do Chefe 
do Poder Executivo, entre  as pessoas que reúnam condições e 
satisfaçam os requisitos legais e necessários para a  investidura no 
serviço público, nos termos do Anexo I e II da presente Lei.

§ 1º - O ocupante do cargo em comissão de Encarregado do 
Centro de Distribuição Municipal submete-se ao Regime Jurídico 
dos Servidores Públicos do Município de Andrelândia, com carga 
horária de trabalho de 40 (quarenta) semanais, devendo executar 
as atribuições I da  presente Lei;

§ 2º - O ocupante do cargo em comissão de Encarregado do 
Aeroporto Municipal se submete ao regime especial de dedicação 
exclusiva, devendo executar as atribuições elencadas no  Anexo 
II da presente Lei.

Art. 2º - A designação e dispensa de servidores para o 
exercício dos cargos de provimento em comissão previstos 
no art. 1º da presente Lei far-se-á por ato próprio do Chefe do 
Poder Executivo.

Art. 3º - Quando de sua nomeação, os servidores ocupantes 
dos cargos em provimento em  comissão deverão apresentar 
declaração de que não possui vínculo de parentesco, nos ter-
mos  da Súmula Vinculante Nº 13 do Supremo Tribunal Federal, 
incluindo a reciprocidade de  contratações, em formato conhecido 
como nepotismo cruzado.

Art. 4º - A descrição das atribuições dos cargos e requisitos 
mínimos para o provimento encontram-se no Anexo I e II, parte 
integrante desta Lei.

Art. 5º - Ficam instituídos e incorporados ao Plano de Empre-
gos de Pessoal da Prefeitura Municipal de Andrelândia, os cargos 
de provimento em comissão a seguir descritos:

DENOMINAÇÃO             VAGAS           VENCIMENTOS
Encarregado do Centro        01          R$ 1 .500,00 (mil e 
de Distribuição Municipal                     quinhentos reais)

Encarregado do                     01      R$ 1.200,00 (mil e Aero-
porto Municipal            duzentos reais)

Art. 6º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por 
conta do orçamento vigente. Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação.

Andrelândia, 19 de Julho de 2019.
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito de Andrelândia

LEI MUNICPAL Nº 2.129/2019
“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 

Financeiro de 2020 e estabelece outras providências”.
A Câmara Municipal aprovou e eu Prefeito de Andrelândia 

sanciono e promulgo a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Em cumprimento às disposições da Constituição 

Federal, Constituição Estadual, da Lei Orgânica Municipal e da 
Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam  
estabelecidas as diretrizes orçamentárias do Município de Andre-
lândia para o exercício de 2020, compreendendo:

I - as prioridades e metas da Administração Pública 
Municipal;

II - a estrutura do orçamento municipal;
III - a elaboração, alteração e execução orçamentária;
IV - as despesas de pessoal e encargos sociais;
V - as condições para concessão de recursos públicos;
VI - as alterações na legislação tributária;
VII - as disposições sobre a dívida pública municipal; e
VIII - as disposições finais.
Parágrafo único - Integram esta Lei, os seguintes Anexos:
I - Prioridades e Metas elaboradas em conformidade com as 

disposições do Plano Plurianual - PPA 2018/2021;
II - Metas Fiscais elaboradas em conformidade com os §§1º e 

2º do art. 4º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000; e
III - Riscos e Eventos Fiscais elaborados em conformidade 

com o §3º do art. 4º, da Lei  Complementar Federal nº 101, 
de 2000.

CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA MUNICIPAL
Art.2º - As prioridades e metas da Administração Pública 

Municipal para o exercício de 2020, atendidas as despesas que 
constituem obrigação constitucional e legal do Município e as 
de  funcionamento dos órgãos e entidades municipais, são as 
constantes do Anexo I desta Lei, as  quais terão precedência 
na alocação dos recursos na lei orçamentária de 2020 e na 
sua execução, não se constituindo em limite à programação 
das despesas.

§1º - O Orçamento Anual será elaborado em consonância com 
as prioridades e metas de que trata o caput deste artigo e deverão 
estar adequadas ao Plano Plurianual – PPA 2018/2021.

§2º - Na elaboração e durante a execução do Orçamento do 
exercício financeiro de 2020, o Poder Executivo poderá alterar 
as metas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a 
despesa orçada com a receita estimada, de forma a assegurar o 
equilíbrio das contas públicas e o atendimento às necessidades 
estabelecidas.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA DO ORÇAMENTO MUNICIPAL
Art.3º - O Orçamento para o exercício financeiro de 2020 

abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos, 
órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta e será 
elaborado levando-se em conta à estrutura organizacional do 
Município e suas possíveis alterações.

Art. 4º - A proposta orçamentária do Município evidenciará as 
receitas por rubricas e suas respectivas despesas, por função, 
subfunção, programa, projetos, atividades e operações especiais 
de cada unidade gestora e conterá:

I - mensagem encaminhando o projeto de lei;
II - texto da lei;
III - demonstrativo da receita e despesa, segundo as cate-

gorias econômicas;
IV - sumário geral da receita por fontes e da despesa por 

funções de governo;
V - quadro das dotações por órgãos de governo e admi-

nistração;
VI - demonstrativo da despesa por órgãos e funções;
VII - programa de trabalho através da funcional progra-

mática; e
VIII - demonstrativo da despesa segundo sua natureza.
Art. 5º - Para efeito desta Lei entende-se por:
I - Programa, o instrumento de organização da ação governa-

mental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo 
mensurado por indicadores estabelecidos no Plano  Plurianual;

II - Atividade, um instrumento de programação para alcançar o 
objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações 
que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta 
um produto necessário à manutenção da ação de governo;

III - Projeto, um instrumento de programação para alcançar o 
objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações 
limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre 
para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; e 

IV - Operação especial, as despesas que não contribuem para 
manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de gover-
no, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação 
direta sob a forma de bens ou serviços.

Parágrafo único - As categorias de programação de que trata 
esta Lei serão identificadas na proposta orçamentária de 2020 e na 
respectiva Lei, bem como nos créditos adicionais, por programas e 
respectivos projetos, atividades ou operações especiais.

CAPÍTULO IV
DA ELABORAÇÃO, ALTERAÇÃO E EXECUÇÃO DO OR-

ÇAMENTO MUNICIPAL
Art. 6º - A proposta orçamentária do Município, relativa ao 

exercício financeiro de 2020, deverá ser elaborada em conformi-
dade com os diversos princípios, além dos contábeis geralmente 
aceitos, o de igualdade, prioridade de investimentos nas áreas 
sociais, austeridade na gestão dos recursos públicos, moderni-
zação na ação governamental, transparência na  elaboração e 
execução do orçamento.

Art. 7º - O Poder Legislativo elaborará seu detalhamento 
de despesas para o

exercício financeiro de 2020, observadas as determinações 
contidas nesta Lei e no art. 29-A da

Constituição Federal, devendo encaminhá-lo ao Poder Exe-
cutivo até 30 (trinta) dias antes do prazo de remessa do projeto 
de lei orçamentária de 2020 à Câmara Municipal.

Art. 8º - As emendas ao projeto de lei do orçamento devem 
obedecer ao disposto no §3º do art. 166, da Constituição Federal 
e na alínea “b” do inciso III do art. 160 da Constituiçã o do Estado, 
e não poderão indicar recursos provenientes de anulação das 
seguintes despesas:

I - dotações com recursos vinculados;
II - dotações referentes à contrapartida;
III - dotações referentes a obras em andamento; e
IV - dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais.
Art. 9º - O projeto de lei orçamentária de 2020 contemplará 

autorização ao Chefe do Poder Executivo municipal para abertura 
de créditos adicionais suplementares, observando o disposto na 
Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, visando:

I - criar, quando for o caso, natureza de despesa em categoria 
de programação já existente;

II - movimentar, internamente, o Orçamento quando as dota-
ções existentes se mostrarem insuficientes para a realização de 
determinadas despesas; e III - incorporar valores que excedam às 
previsões constantes da Lei Orçamentária de 2019.

Art.10 - O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, 
transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as 
dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2020 
e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transforma-
ção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos 
e entidades, bem como de alterações de suas   competências 
ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por 
categoria de  programação, conforme definida no parágrafo único 
do art. 5o desta Lei.

Parágrafo único - A transposição, transferência ou rema-
nejamento não poderá resultar em  alteração dos valores das 
programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2020 ou em  
créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, ajuste na 
classificação funcional.

Art. 11 - O Poder Executivo poderá, mediante decreto, 
incluir ou alterar fontes de recursos nas dotações orçamentárias 
aprovadas na Lei Orçamentária de 2020, respeitadas as devidas 
vinculações.

Parágrafo único - A movimentação entre fontes de recursos 
de uma única dotação orçamentária não configura abertura de 
crédito adicional.

Art. 12 - O Governo Municipal destinará, no mínimo, 25% 
(vinte e cinco por cento) de sua receita resultante de impostos 
e das transferências federais e estaduais de impostos, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino, como estabelece o 
artigo 212 da Constituição  Federal e Lei Federal nº 11.494, de 
20 de junho de 2007.

Parágrafo único - O Município aplicará parte dos recursos 
a que se refere o caput deste artigo,  na manutenção e de-
senvolvimento da educação básica e à remuneração condigna 
dos   trabalhadores da educação, nos termos estabelecidos no 
art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal. 

Art. 13 - A proposta orçamentária consignará previsão de 
recursos para financiamento das ações e serviços públicos de 
saúde no ano de 2020, no mínimo, de 15% (quinze por cento) 
do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 
156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, 
alínea “b e § 3º, da Constituição Federal.

Art. 14 - A Lei Orçamentária de 2020 deverá conter Reserva 
de Contingência, limitada a 2% (dois por cento) da receita 
corrente líquida prevista, destinada a atender os passivos con-
tingentes, os riscos e eventos fiscais, dentre outros imprevistos 
e imprevisíveis. 

Parágrafo único - Para efeito desta Lei, entendem-se como 
eventos e riscos fiscais imprevistos e imprevisíveis, entre outros, 
as despesas necessárias ao funcionamento e manutenção dos 
serviços públicos e da estrutura da Administração Municipal, não 
orçadas ou orçadas a menor, as decorrentes de criação, expansão 
ou aperfeiçoamento de ações governamentais às necessidades 
do Poder Público.

Art. 15 - Considera-se despesa irrelevante para fins do 
disposto no §3º do art.16 da Lei Complementar Federal nº 101, 
de 2000, a despesa cujo valor não ultrapasse os limites estabe-
lecidos nos incisos I e II do art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993.

Art. 16 - Até 30 (trinta) dias após a aprovação e publicação 
da Lei Orçamentária de 2020, o Poder Executivo estabelecerá a 

programação financeira e o cronograma de execução mensal de 
desembolso, bem como as metas bimestrais de arrecadação. 

Parágrafo único - O cronograma anual de desembolso 
mensal do Poder Legislativo terá como referencial o repasse 
previsto no art.168 da Constituição Federal, na forma de duo-
décimos, respeitado o limite constitucional, o prazo mensal e a 
proporção fixada na Lei Orçamentária de  2020, em observância 
as regras dispostas nos incisos I a III do art. 2º do art. 29-A da 
Constituição Federal.

Art. 17 - Se verificado, ao final de um bimestre, que a reali-
zação da receita não será suficiente para garantir o equilíbrio das 
contas públicas, os Poderes Executivo e Legislativo procederão à 
respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, 
podendo definir percentuais específicos, para o conjunto de 
projetos, atividades e operações especiais, calculado de forma 
proporcional à participação dos Poderes no total das dotações 
iniciais constantes da Lei  Orçamentária de 2020.

§1º - Excluem do caput deste artigo às despesas que 
constituem obrigação constitucional e legal de execução e as 
despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida. 
§2º - Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste 
artigo o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o 
montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e 
para movimentação financeira.

§3º - Para efeito de aplicação deste artigo serão considera-
dos, preferencialmente, os recursos orçamentários destinados 
às despesas de capital e às despesas correntes que não são 
afetas a serviços básicos.

§4º - No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda 
que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos 
foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções 
efetivadas.

Art. 18 - Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública 
Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusi-
vamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios 
e à conta dos créditos respectivos, conforme disposto no art. 100 
da Constituição Federal.

Art. 19 - A destinação de recursos para novos projetos 
somente será permitida depois de  adequadamente atendidos 
os projetos em andamento e as despesas de conservação do 
patrimônio, salvos os projetos programados com recursos de 
convênios e operações de  crédito.

CAPÍTULO V
DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SO-

CIAIS
Art. 20 - Para efeito do disposto nos incisos V e X do art. 37, 

no inciso II e §1º do art.169, da  Constituição Federal e na Lei 
Complementar Federal nº 101, de 2000, fica estabelecido que a 
Administração Direta e Indireta, e o Poder Legislativo, poderão 
criar cargos, empregos e funções, alterar a estrutura de carreira, 
realizar concurso público, conceder qualquer  vantagem, corrigir, 
reajustar ou aumentar a remuneração dos servidores públicos mu-
nicipais e admitir pessoal, mediante lei e havendo prévia dotação 
orçamentária suficiente para  atendimento da respectiva despesa, 
em observância aos limites constitucionais e legais.

Parágrafo único - Os recursos para as despesas decorrentes 
dos atos dispostos no caput deste artigo deverão estar previstos 
no Orçamento de 2020 ou acrescidos por créditos adicionais.

Art. 21 - A despesa total com pessoal dos Poderes Executivo 
e Legislativo, respectivamente,  não excederá os limites de 54% 
(cinquenta e quatro por cento) e 6% (seis por cento) da Receita 
Corrente Líquida, observada os limites prudenciais.

Art. 22 - No exercício financeiro de 2020 a realização de hora 
extra, quando a despesa com pessoal houver excedido o limite 
disposto no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 2000, somente poderá ocorrer nos casos 
de necessidade temporária de excepcional interesse público, 
devidamente justificado pela autoridade competente.

Art. 23 - Serão considerados contratos de terceirização de 
mão-de-obra, para efeito do disposto no §1º do art.18 da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 2000, as despesas provenientes 
de contratação de pessoal para substituição de servidores perten-
centes a  categorias funcionais abrangidas por planos de cargos 
do quadro de pessoal de órgão ou  entidade, desde que haja 
vacância dos cargos a serem substituídos, sendo tais despesas  
contabilizadas como Outras Despesas de Pessoal.

CAPÍTULO VI
DAS CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO DE RECURSOS 

PÚBLICOS
Art. 24 - O Poder Executivo poderá, mediante autorização 

legislativa específica, transferir recursos do Tesouro Municipal, 
a título de subvenção social, às entidades sem fins lucrativos, 
as quais desenvolvam atividades nas áreas social, médica, 
educacional, cultural e desportiva, desde que estejam legalmente 
constituídas, em observância as regras aplicáveis na Lei Federal 
nº 13.019, de 31 de julho de 2014.

§1º - As entidades beneficiadas nos termos do caput deste 
artigo deverão prestar contas dos recursos recebidos ao Poder 
Executivo.

§2º - Fica vedada à concessão de subvenção a entidades que 
não cumprirem as exigências do §1º deste artigo, assim como as 
que não tiverem suas contas aprovadas pelo Poder Executivo.

Art. 25 - O Poder Executivo poderá destinar recursos para 
pessoas físicas ou jurídicas situadas no Município, visando cobrir 
suas necessidades ou déficit, respectivamente, observadas as 
disposições contidas em lei municipal específica.

Art. 26 - A Lei Orçamentária conterá dotação para acobertar 
despesas com contribuições a entidades que visem o desenvol-
vimento municipal ou regional. 

CAPÍTULO VII
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Art. 27 - Qualquer Projeto de Lei que conceda ou amplie 

incentivos, isenção ou benefícios de natureza tributária ou 
financeira, que gere efeitos sobre a receita estimada para o 
Orçamento de 2020, deverá, para sua aprovação, observar 
os termos do art. 14 da Lei Complementar Federal n° 101, de 
2000, no que couber.

Art. 28 - O Chefe do Poder Executivo, autorizado em lei, 
poderá conceder benefício fiscal aos contribuintes que pagarem 
seus tributos em parcela única e no prazo de vencimento, ou ainda 
em dia com suas obrigações tributárias, devendo, nesses casos, 
serem considerados os cálculos da estimativa da receita.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MU-

NICIPAL
Art.29 - A administração da dívida pública municipal interna 

ou externa terá por objetivo principal a minimização de custos 
e a viabilização de fontes alternativas de recursos para o 
tesouro municipal.

Art. 30 - Observada a legislação vigente, o Município poderá 
realizar operações de crédito destinadas a financiar despesas de 
capital previstas no Orçamento.

Art. 31 - As operações de crédito deverão ser autorizadas por 
lei específica e constar do Orçamento Anual para 2020.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 32 - A despesa de competência de outros entes da 

Federação só será assumida pelo Município quando firmado 
convênio, acordo, ajuste ou outros in strumentos congêneres,  
previsto recurso na lei orçamentária e que visem ao desenvol-
vimento municipal.

Art. 33 - A Administração Municipal, tanto quanto possível, até 
a criação de estrutura  adequada, deverá apropriar as despesas de 
forma a demonstrar os custos de cada ação governamental.

Art. 34 - A Proposta Orçamentária do Município, relativa ao 
exercício de 2020, deverá ser elaborada de conformidade com o 
princípio de transparência dos atos de gestão, além dos princípios 
contábeis geralmente aceitos, a fim de garantir o livre acesso e 
participação dos cidadãos às informações relativas a elaboração, 
execução e acompanhamento do orçamento, inclusive na discus-
são em audiências públicas.

Parágrafo único - São instrumentos de transparência dos atos 
de gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive 
em meios eletrônicos de acesso público:

I - lei do plano plurianual, de diretrizes orçamentárias e do 
orçamento anual;

II - relatórios resumidos da execução orçamentária;
III - relatórios de gestão fiscal;
IV - balanço geral anual;
V - audiências públicas; e
VI - leis, os decretos, as portarias e demais atos do 

Executivo.
Art. 35 - Caso o Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não seja 

devolvido até 31 de dezembro de 2019 ao Poder Executivo para 
sanção, até que o mesmo o seja, a programação dele constante 
poderá ser executada à razão de 1/12 (um doze avos).

Art. 36 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Andrelândia, 22 de Julho de 2019.
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 2.130/2019
“Declara como patrimônio cultural do Município de Andre-

lândia o Pontilhão Ferroviário sobre o Rio Turvo Pequeno e dá 
outras providência”.

A Câmara Municipal de Andrelândia/MG aprovou, e eu, Prefei-
to de Andrelândia, sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º. Fica declarado como integrante do patrimônio cultural 
do Município de Andrelândia, em razão de seu valor histórico, 
arquitetônico, ferroviário, turístico, simbólico e paisagístico, 
o pontilhão ferroviário metálico existente sobre o Rio Turvo 
Pequeno, nas proximidades do   Campestre Clube de Andrelân-
dia, implantado para fins de viabilização do funcionamento da  
Estrada de Ferro Oeste de Minas, inaugurada em Andrelândia 
no ano de 1914.

Art. 2º. Na eventualidade da necessidade de substituição ou 
remoção do pontilhão ferroviário sobre o Rio Turvo Pequeno por 
razões técnicas devidamente demonstradas, a estrutura do bem 
cultural deverá, em sua inteireza, ser mantida e preservada no 
território do município de Andrelândia, de acordo com as diretrizes 
definidas pelo órgão municipal de proteção do  patrimônio cultural, 
de forma a ser conhecida e fruída pela coletividade.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Andrelândia, 20 de Agosto de 2019.
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 2.131/2019
“Altera a Lei Municipal nº 1.604/2009, que dispõe sobre a 

Estrutura Organizacional da Câmara Municipal de Andrelândia 
e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Andrelândia/MG aprovou, e eu, 
Prefeito de Andrelândia,

sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º. Ficam extintos os cargos de Chefe de Gabinete, 

Diretor de Secretaria, e Assessor Técnico Parlamentar, de livre 
nomeação e exoneração, criados pela Lei Municipal nº 1.604, de 
13 de janeiro de 2009, Lei Municipal nº 1.854, de 28 de março 
de 2013, e Lei Municipal nº 2.032, de 30 de janeiro de 2017, 
respectivamente.

Art. 2º. Fica criado o cargo público de provimento efetivo de 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, a ser acrescido ao ANEXO ÚNICO 
da Lei nº 1.604/2009, com as seguintes características:

CARGO / Nº DE VAGAS / REMUNERAÇÃO / CARGA 
HORÁRIA SEMANAL

Auxiliar Administrativo / 02 / R$1.300,00 / 40 horas
Art. 3º. Fica criado o cargo público de provimento efetivo de 

AUXILIAR DE LIMPEZA E COPARIA, a ser acrescido ao ANEXO 
ÚNICO da Lei nº 1.604/2009, com as seguintes características:

CARGO / Nº DE VAGAS / REMUNERAÇÃO / CARGA 
HORÁRIA SEMANAL

Auxiliar de Limpeza e Coparia / 01 / R$998,00 / 40 horas
Art. 4º. A descrição dos cargos de que tratam os artigos 2º e 

3º, incluindo a relação de suas atribuições, encontra-se detalhada 
no quadro Anexo I da presente lei.

Art. 5º. Altera-se o parágrafo único, do Art. 10, da Lei 
1.604/2009, o qual passa a ter a seguinte redação:

Parágrafo único – A jornada de trabalho do Assessor Jurí-
dico Parlamentar é de tempo integral, sem controle de ponto, 
devendo o servidor estar disponível sempre que necessário 
ao cumprimento de suas atribuições junto à Câmara Municipal 
de Andrelândia.

Art. 6º. O Anexo único da Lei 1.604/2009 passa a ter a 
seguinte redação:

ANEXO ÚNICO
QUADRO DE REMUNERAÇÃO DOS CARGOS EM 

COMISSÃO

CARGO / Nº DE VAGAS / REMUNERAÇÃO / CARGA 
HORÁRIA SEMANAL

Assessor Jurídico Parlamentar / 01 / R$2.200,00 / Tempo 
Integral

QUADRO DE REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DE PRO-
VIMENTO EFETIVO

CARGO / Nº DE VAGAS / REMUNERAÇÃO / CARGA 
HORÁRIA SEMANAL

Auxiliar Administrativo / 02 / R$1.300,00 / 40 horas
Auxiliar de Limpeza e Coparia / 01 / R$998,00 / 40 horas
Art. 7º. As despesas decorrentes da execução desta Lei 

correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da 
Câmara Municipal.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Muni-
cipal nº 1.808, de 30 de março de 2012.

Andrelândia, 16 de Setembro de 2019.
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal

ANEXO I
Título do Cargo - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ATRIBUIÇÕES:
Realizar a estruturação e organização de arquivos de docu-

mentos; serviços auxiliares de controle financeiro; preenchimento 
de formulários, planilhas e outros documentos; atendimento (te-
lefone, e-mail); recebimento de fornecedores e encaminhamento 
dos materiais recebidos; elaboração de agendas; redação e 
digitação de documentos e comunicados; participação em reuni-
ões sempre que solicitado; auxiliar os vereadores na elaboração 
de Projetos de Lei.

Requisito para ingresso no cargo de provimento efetivo: 
Ensino Médio completo e aprovação em concurso público.

Carga horária: 40 (quarenta) horas semanais.
Remuneração: R$1.300,00 (mil e trezentos reais)

Título do Cargo - AUXILIAR DE LIMPEZA E COPARIA
ATRIBUIÇÕES:
Executar os serviços de limpeza e conservação de utensílios, 

móveis e equipamentos em geral, para mantê-los em condições 
de uso; lavar e limpar cômodos, pisos, e demais dependências 
da sede da Câmara Municipal; preparar e servir café, água, etc.; 
limpar os banheiros, realizando a lavagem de bacias, assentos e 
sanitários com desinfetante, bem como promovendo o reabaste-
cimento dos mesmos com papel higiênico, toalhas e sabonetes; 
executar atividades de copa; zelar pela guarda, conservação, 
manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e ma-
teriais utilizados, bem como do local de trabalho; remover, com 
pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, 
peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis 
existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, 
etc.; remover capachos (tapetes), procedendo a sua limpeza e 
aspirando o pó; varrer, remover manchas e passar pano úmido 
nos pisos; quando necessário; retirar o pó dos telefones com 
flanela e produtos adequados; retirar o lixo acondicionando-o 
em sacos plásticos, removendo-os para local indicado; limpar os 
corrimãos; limpar os bebedouros de água e cuidar para fazer a 
reposição quando necessário; limpar móveis, armários e arquivos; 
limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de 
fórmica; lustrar todo o mobiliário com produto adequado e passar 
flanela nos móveis encerados; limpar, com produto apropriado, 
os assentos de cadeiras que estiverem com manchas; retirar o 
pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral; executar 
demais serviços considerados necessários, Limpar todos os 
vidros, (face interna/externa), aplicando-lhes produtos ante 
embaçantes; limpar todas as luminárias por fora; limpar forros, 
paredes e rodapés; remover manchas de paredes; proceder a 
limpeza e organização dos armários da cozinha.

Requisito para ingresso no cargo de provimento efetivo: Ensi-
no Fundamental incompleto e aprovação em concurso público.

Carga horária: 40 (quarenta) horas semanais.
Remuneração: R$998,00 (novecentos e noventa e oito 

reais)

DECRETO Nº 25/2018
Atualiza o valor das taxas previstas na Lei Municipal nº 

1.789/2011.
O Prefeito Municipal de Andrelândia - MG, no uso de suas 

atribuições que lhe confere o art. 9º, § 5º, da Lei Municipal 
1.789/2011,

Considerando o disposto no art. 97, § 2º, do Código Tributário 
Nacional, que estabelece textualmente que “não constitui majo-
ração de tributo, a atualização do valor monetário da respectiva 
base de cálculo”;

Considerando que o Superior Tribunal de Justiça, baseado no 
dispositivo supramencionado editou a súmula 160 que autoriza a 
atualização, por Decreto de espécie tributária, desde que índice 
oficial não superior ao da arrecadação monetária;

DECRETA:
Art. 1º - Ficam atualizadas pelas variações do índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no período 
de Janeiro de 2017 a Dezembro de 2017 (últimos 12 meses), no 
percentual total de 2,94%, as taxas definidas pela Lei Municipal 
1.789/2011, nos termos do anexo único.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Andrelândia, 30 de Janeiro de 2018.
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO
Espécie tributária / Serviço público / Contribuinte / Valor
Taxa anual de serviço público / Coleta e destinação final 

de resíduos produzidos por serviço de saúde / Pessoa física 
ou jurídica prestadora de serviço de saúde que gera resíduos 
decorrentes da atividade. / R$ 352,14

Espécie tributária / Serviço público / Contribuinte / Valor
Taxa de serviço público / Coleta e destinação final de medica-

mentos e reagentes vencidos ou deteriorados e perfuro cortantes. 
/ Pessoa física ou jurídica geradora de resíduos consistentes em 
medicamentos e ou reagentes vencidos ou deteriorados e/ou 
perfuro cortantes /R$ 2,21

Andrelândia, 30 de Janeiro de 2018.
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 029/2018
NOMEIA COMISSÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES 

ADMINISTRATIVAS. 
O Prefeito Municipal de Andrelândia, Sr. Francisco Carlos 

Rivelli, no uso das atribuições previstas na lei Orgânica Muni-
cipal, Lei 8.666/93 e, 

CONSIDERANDO o poder dever de aplicação de sanções 
administrativas em casos de infrações legais e contratuais;

CONSIDERANDO os princípios constitucionais da ampla de 
defesa e do contraditório;

CONSIDERANDO o disposto no Parágrafo Único do Art. 
78 da Lei 8.666/93, 

- RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Luiz Henrique Salgado 

Sacramento, Cristielen Paula Silva Seixas e Elane de Paula 
Carvalho Nogueira para, sob a presidência do primeiro, e em sua 
ausência sob a presidência da segunda, comporem Comissão 
de Apuração de Infrações Administrativas com atuação para 
exercício de 2018. 

Art. 2º Compete à supracitada Comissão apurar as infrações 
administrativas decorrentes da inexecução total ou parcial dos 
contratos regidos pela Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/2002 e Decreto 
Federal nº 7.892/2013. 

Art. 3º Para efeitos desta Portaria, entende-se como con-
trato, também, a Nota de Empenho, ata de registro de preço, 
Carta-Contrato ou outro instrumento contratual celebrado entre 
terceiros e o Município. 

Art. 4º Dentre as atribuições da referida Comissão, inclui: 
I. notificar à empresa sobre o descumprimento contratual e 

previsão de sanção administrativa;
II. abrir prazo para defesa prévia; 
III. franquear vista dos autos; 
IV. publicar o ato na imprensa oficial (nos casos obriga-

tórios por Lei);
V. abrir prazo recursal; 
VI. submeter o recurso, caso exista, à análise da autoridade 

competente; 
VII emitir relatório conclusivo; 
VIII. submeter o processo à autoridade superior para julga-

mento e decisão final. 
Art. 5º– A Comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias corridos, 

a contar publicação desta portaria, para conclusão dos trabalhos 
inerentes à apuração das infrações supostamente cometidas 
pelo(s) Contratado(s) e beneficiário de ata de registro de preço.

Art. 6º - Em casos excepcionais, principalmente quando 
houver necessidade de continuidade da execução contratual por 
força de convênio ou de paralização de serviços e setores,  desde 
que assegurado o contraditório e a ampla defesa, a comissão 
poderá decidir primeiro sobre a rescisão do contrato. 

Art. 7º A Comissão poderá solicitar o auxílio de outros 
servidores no desempenho dos seus trabalhos, principalmente 
no que tange à elucidação dos fatos a serem apurados, quando 
a situação assim exigir. 

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Andrelândia, 08 de março de 2018.
Francisco Carlos Rivelli 
Prefeito Municipal
LICITAÇÃO PÚBLICA – NOTIFICAÇÃO
Ref. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 052/2015
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015
Contrato nº 118/2015
Assunto: Descumprimento reiterado de cláusulas con-

tratuais.
O MUNICÍPIO DE ANDRELÂNDIA, Estado de Minas Gerais, 

CNPJ nº 18.682.930/0001-38, com sede na Avenida N. Sra. do 
Porto da Eterna Salvação nº 208,  Bairro Centro, representado 
neste ato pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal Francisco Carlos 
Rivelli, vem por meio desta,

NOTIFICAR, a empresa 
STRADA SINALIZAÇÕES E CONSTRUÇÕESLTDA, CNPJ 

13.743.700/0001-18, Inscrição Estadual n.º 001782762.00-86, 
estabelecida em Oliveira à Rua (Av.) Rio Jacaré n.º 195 – Bairro 
São Bernardo – MG – CEP.: 35.540-000, doravante designada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a). Pedro Hen-
rique Pereira Rotterdan de Carvalho CPF n.º 089.296.746-31 e 
RG n.º MG-12.380.966, residente à Rua Rio Paraopeba nº 102 
– São Bernardo – Oliveira – MG, da instauração de processo 
administrativo, referente ao descumprimento da cláusula primeira, 
parágrafo primeiro da Cláusula Terceira, cláusula sexta e cláusula 
décima segunda c/c Art. 78, incisos I, III e V da Lei 8.666/93, 
todas do contrato, e cláusula primeira do terceiro termo aditivo 
ao Contrato 118/2015.

Conforme se pode observar do relatório técnico apresentado 
pela engenheira responsável pela fiscalização, de janeiro de 2018 
até a presente data, a empresa executou apenas 8,86 % da obra, 
comprometendo a administração referente a  alimentação do  
Simec (sistema de monitoramento do FNDE).

DIANTE DO EXPOSTO, a partir da data de recebimento 
da presente, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para que a 
notificada de andamento na obra, cumprindo rigorosamente 
o cronograma de execução com seus respectivos prazos, ou, 
para querendo, em igual prazo apresentar provas de exclusão de 
culpabilidade, que devem se limitar tão somente às alegações de: 
caso fortuito, motivo de força maior, culpa exclusiva de terceiros 
e inexistência do defeito.

Caso não seja dado andamento na obra (obedecendo os 
prazos previstos) ou apresentado as devidas justificativas, haverá 
a rescisão unilateral do contrato com base no art. 79, inciso I c/c 
cm Art. 78, incisos I, III e V, ambos da Lei 8.666/93, sem prejuízo 
da aplicação das demais cominações legai.

Segue anexo como parte integrante e inseparável desta 
notificação os seguintes documentos:

1 – Copia da notificação data de 14 de agosto de 2017
2 - Relatório técnico apresentado pela engenheira respon-

sável pela fiscalização.
Andrelândia, 13 de março de 2018.
Francisco Carlos Rivelli
 Prefeito Municipal

COMARCA DE LAMBARI - MG
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE LAMBARI - MG

EDITAL DE LOTEAMENTO

FAZ  PÚBLICO, para ciência dos interressados, em cumprimento 
ao disposto nos art. 18 e 19, da lei 6.766/79 e demais dispositivos 
legais, que pela empresa proprietária JS RESIDENCIAL CLUB SPE 
LTDA,  CNPJ 33.145.514/0001-94, foram depositados nesta Ser-
ventia, memorial descritivo, plantas, demais documentos, relativos 
ao imóvel situado nesta cidade, na Avenida  Dr. João Braúlio Junior, 
no bairro Volta do Lago, Objeto da matrícula nº 14.185 do livro 2- 
BT o qual sera loteado com a denominação “ JS RESIDENCIAL 
CLUB” composto de 78 lotes; 04 quadras; sendo a quadra A com 
25 lotes; quadra B com 19 lotes; quadra C com 30 lotes; quadra 
D com 04 lotes; Área total dos lotes :29.970,89 m2 m2; decreto 
municipal: 2.911: área total de ruas: 10.009,59 m2; area de lazer: 
2.003,06 m2, área verde: 1.184,18 m2.

Havendo Impugnação, estas deverão ser apresentadas dentro 
do prazo de 15 ( quinze ) dias contados da última publicação 
deste, findo o qual será feito o registro, ficando os documentos á 
disposição nesta Serventia, durante o expediente, na Praça Nossa 
Senhora da Saúde, nº 167, Centro. Lambari, 17 de Dezembro de 
2019.   Eu,____________________________, Oficial do Registrpo 
de Imóveis, escrevi, subscrevo e assino.

Lambari,17 de Dezembro de 2019.
Oficial:______________________________

         MARIA RITA PINTO LISBOA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Centro Espírita “Os Auxiliadores Espirituais”  CON-
VOCA  todos os seus trabalhadores para  a  ASSEM-
BLEIA GERAL dia 03 de Janeiro de 2020, sexta-feira, 
às 19h, em primeira convocação e  às 19h30, em 
segunda,  com qualquer numero de presentes, para 
a POSSE DA NOVA DIRETORIA, Biênio 2020 / 2022.

São Lourenço, 21 de Dezembro de 2019

CNPJ 24.826.950/0001-38
Edital de Convocação

O Presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de São 
Lourenço e Região do Estado de Minas Gerais, convoca todos os seus 
representados na categoria econômica: Albergues, apart hotéis, botequins, 
buffets, cafés, cafeterias, cantinas, casas de chá, casas de cômodos, 
casas de diversões, casas de espetáculos, casas de jogos, casas notur-
nas, casa de recepção, campings, condohotéis, cervejarias, confeitarias, 
churrascarias, drives-in, economatos, fast food, flats, hospedaria, hotéis 
fazenda, motéis, pensões, pousadas, lanchonetes, leiterias, pastelarias, 
pizzarias, quiosques, restaurantes de comida a quilo, salsicharias, sorve-
terias, tendinhas trailers na base territorial de Campanha/MG, Careaçu/
MG, Carmo De Minas/MG, Consolação/MG, Dom Viçoso/MG, Heliodora/
MG, Itamonte/MG, Itanhandu/MG, Jesuânia/MG, Lambari/MG, Monsenhor 
Paulo/MG, Natércia/MG, Olímpio Noronha/MG, Passa Quatro/MG, Passa-
Vinte/MG, Pouso Alto/MG, São Lourenço/MG, São Sebastião Do Rio Verde/
MG, Soledade De Minas/MG e Virgínia/MG. , para se fazerem presentes 
à Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 15 de janeiro de 
2020, às 15h00min horas em primeira convocação, com a maioria legal de 
representantes, no Salão de Eventos do Hotel Brasil, situado a Alameda 
João Lage, 87 – Centro, São Lourenço/MG, para tratar dos seguintes 
assuntos: 1º Eleição da nova diretoria, conforme definido em estatuto. 2 º 
Apreciação da pauta da negociação da Convenção Coletiva de Trabalho 
para o exercício de 2020/2021; 3º Deliberação referente aos valores para 
cobrança da Contribuição Associativa Patronal, Planos Odontológico e 
Seguro de Vida. 4 º Outros assuntos de interesse da classe. O presente 
Edital de Convocação será afixado na sede do Sindicato.

São Lourenço, 20 de dezembro de 2019. 
Marco Aurélio Bastos Lage

Presidente

EDITAL – VENDA MEDIANTE PROPOSTAS DOS BENS ABAIXO 
DESCRITOS expedido nos autos da Ação de Falência de INDÚSTRIA 
DE ALIMENTOS NILZA S/A (MASSA FALIDA), processo nº 015025-
78.2009.8.26.0506 e incidente 0004931-56.2018.8.26.0506.  O Dr. Heber 
Mendes Batista, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de 
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc., FAZ SABER A 
TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO 
TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que, diante do recebimento 
de proposta para aquisição de bens da Massa Falida e acolhimento dos 
Embargos de Declaração com efeito infringente, opostos às fls. _____ do 
incidente do processo nº 0004931-56.2018.8.26.0506, foi determinada 
por meio da decisão datada de 16/12/2019, fls _____, a publicação do 
presente edital para extensão da alienação já iniciada, facultando aos 
demais proponentes (que fizeram ofertas na audiência de 17 de maio de 
2019) a apresentação de propostas mais vantajosas, facultado ainda ao 
novo proponente (JV NAVES ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SO-
CIETÁRIA LTDA) a cobertura de novas propostas, caso sejam superiores 
àquela ofertada a fls. 1.362 e vº (R$ 23.500.000,00), nos termos do artigo 
142, II, § 1º e 144 da Lei 11.101/2005, até o dia 10/02/2020. Eventuais 
propostas deverão ser apresentadas através de petição, nos autos do 
processo nº 0004931-56.2018.8.26.0506, durante o expediente forense 
(12hs às 19hs de segunda-feira a sexta-feira), no Cartório da 4ª Vara Cível 
da Comarca de Ribeirão Preto, sito à Rua Alice Além Saadi, 1010, Nova 
Ribeirânia, Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. 

Considerando a proposta vinculante recepcionada e juntada às fls. 1.362 
e verso, o lance mínimo será de R$ 23.500.000,00 (vinte e três milhões 
e quinhentos mil reais). 

As propostas deverão compreender a aquisição da unidade produtiva de 
Ribeirão Preto – SP, compreendendo os bens imóveis e móveis, excluindo-
se o imóvel objeto da matrícula nº 164.083 do 2º Cartório de Registro de 
Imóveis de Ribeirão Preto-SP. 

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento poderá ser realizado na forma 
da proposta apresentada nos autos, qual seja: 

(i) entrada de R$ 5.875.000,00 (cinco milhões, oitocentos e setenta e 
cinco mil reais) à vista, em até 48 (quarenta e oito) horas após a homolo-
gação judicial da proposta, mediante depósito judicial em conta vinculada 
ao juízo da falência e;

(ii) R$ 17.625.000,00 (dezessete milhões, seiscentos e vinte e cinco mil 
reais), em 40 (quarenta) parcelas mensais, subsequentes, cada uma no 
valor de R$ 440.625,00, atualizadas mensalmente (pro-rata die) pelo índice 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir da data do leilão, 
através de guia de depositório judicial a ser depositado nos autos. 

Caso o valor do lance supere o valor proposto de R$ 23.500.000,00 
(vinte e três milhões e quinhentos mil reais), o parcelamento seguirá os 
mesmos ditames (porcentagens) estabelecidos na proposta.

Os bens alienados, nos termos do artigo 141, II, da Lei 11.101/2005 
estarão livres de qualquer ônus (até a data da expedição da carta de 
arrematação) e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações da 
Massa Falida (Conforme entendimento pacificado junto ao STF - ADI 3934), 
cabendo ao arrematante, no entanto, tomar todas as providências e arcar 
com todos os custos para a regularização e transferência do bem.

As condições gerais, formas de pagamento, regras do edital e descrição 
dos bens poderão ser consultados através do site www.bladmjudicial.
com.br. Os proponentes participantes da última tentativa de alienação 
(por propostas fechadas) poderão ter acesso a informações adicionais e 
agendar a visita para verificação dos bens, preferencialmente pelo e-mail 
contato@bladmjudicial.com.br ou telefone 16-3103-7363/11-2847-4545, 
de segunda-feira a sexta-feira, das 09h00min às 17h00min.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o pre-
sente edital que será publicado no Órgão Oficial de São Paulo, sem 
prejuízo da divulgação por outros meios de comunicação e afixado no 
lugar de costume. Dado e passado nesta cidade e Comarca, aos 27 
dias do mês de dezembro do ano de 2019. Eu, __, Chefe de Seção 
Judiciária da 4ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, São Paulo, 
digitei e eu, __, Escrivão Judicial, assino. Heber Mendes Batista, Juiz 
de Direito. Ribeirão Preto, 27 de dezembro de 2019.
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Romeu Zema cumpre “Giro 
Pelo Estado” no Sul de Minas

O governador Romeu Zema 
cumpriu, nesta sexta-feira 
(20/12), mais uma edição do 
“Giro Pelo Estado”, desta vez 
em Poços de Caldas, no Sul 
de Minas. Zema se reuniu com 
prefeitos da microrregião do 
município e, posteriormente, 
com empresários da região 
para conhecer de perto as de-
mandas e discutir projetos para 
o desenvolvimento de Minas, 
além de apresentar um balanço 
do primeiro ano de governo. 

“Assim como várias outras 
regiões de Minas, Poços de 
Caldas também tem recebido 
alguns investimentos, crescido 
e se desenvolvido, e isso que é 
importante. O motivo da minha 
visita aqui é escutar prefeitos 
e empresários da região. Es-
cutar quais os problemas que 
enfrentam e o que o governo 
pode fazer. Eu tenho feito isso 
em todas as regiões, porque é 
saindo do gabinete e indo até 
onde os problemas estão que 
nós teremos condições de com-
preendê-los e encontrarmos as 
melhores soluções”, afirmou o 
governador durante entrevista 
para a imprensa da região. 

Romeu Zema aproveitou 
para fazer um balanço do pri-
meiro ano de governo, ressal-
tando os principais avanços de 
sua gestão. “Este ano, apesar 
de todas as dificuldades, Minas 
avançou muito. Geramos 133 
mil vagas com carteira assi-
nada (de janeiro a novembro, 
segundo o Caged), o que é 
um avanço bem expressivo. 
Este ano também assinamos 
R$ 56 bilhões em protocolos 
de intenção de investimentos. 
O último governo, em quatro 
anos, assinou R$ 28 bilhões. 
Também alcançamos o menor 
índice de criminalidade, desde 
que a atual estatística da Polícia 
Militar sobre os crimes foi imple-
mentada. Falta dinheiro, mas 
isso não quer dizer que você 
precisa ficar parado. O que 
precisa de gestão está sendo 

feito e Minas está melhorando”, 
enfatizou.

Dezenas de prefeitos, vice-
prefeitos, vereadores e lideran-
ças puderam ouvir diretamente 
do governador os principais 
projetos desenvolvidos pelo 
Executivo. Eles também tiveram 
a oportunidade de apresentar 
as principais demandas de suas 
cidades e da região do Sul de 
Minas. Durante o encontro com 
empresários, Zema também 
escutou as dificuldades encon-
tradas em relação à economia, 
geração de energia e demais 
assuntos. Por fim, Zema res-
saltou os desafios para os pró-
ximos anos de governo. 

“É extremamente importan-
te, para que o Estado venha a 
arcar com todos esses com-
promissos, a aprovação do 
Regime de Recuperação Fiscal, 
que será enviado à Assembleia 
no primeiro trimestre. Ele vai 
possibilitar a Minas corrigir o 
problema estrutural, porque o 
Estado continua gastando mais 
do que arrecada. O Regime é 
composto por três partes: refor-
ma administrativa, Previdência 

e privatização. Se nós fizermos 
essas três lições de casa, Minas 
voltará a ser um estado viável, 
que vai poder voltar a construir 
estradas, reformar e equipar 
bem as suas escolas e hospi-
tais e, principalmente, oferecer 
bons serviços ao cidadão. E é 
isso que eu quero deixar como 
legado”, finalizou. 

 
Compromissos

 
O prefeito de Poços de Cal-

das, Sérgio Antônio Carvalho de 
Azevedo, destacou a relevância 
da presença do governador no 
interior do estado. “O gover-
nador tem que ir nas cidades 
para ver o que elas precisam, 
fortalecer a presença do gover-
no nas regiões”, disse. O chefe 
do Executivo municipal também 
valorizou o compromisso da 
atual gestão com os repasses 
às prefeituras. “Nós, prefeitos, 
não tínhamos mais condições 
de governar, se não se  regula-
rizasse pelo menos os repasses 
constitucionais”, disse. 

O primeiro vice-presidente 
da Assembleia Legislativa, 

Foto: Pedro Gontijo / Imprensa MG

Um novo Brasil por meio 
do turismo

Atração de investimentos, mercado mais aberto e conectado, mais empregos e 
fortalecimento dos destinos nacionais marcaram a gestão do MTur em 2019
“Encerramos o ano de 2019 

com a certeza de que o turismo 
alcançou um patamar nunca an-
tes visto na história do país. Sem 
dúvida, vivemos o melhor ano 
do setor no Brasil”. Foram com 
essas palavras que o ministro do 
Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, 
relembrou os resultados conquis-
tados pela Pasta neste ano.

A eficiência dos órgãos públi-
cos, bandeira preconizada pelo 
governo federal na atual gestão, 
resultou em uma economia de 
R$ 17 milhões ao Ministério do 
Turismo em 2019. “Fizemos mais 
com menos. A redução de custos 
trouxe ganhos imprescindíveis no 
bom uso dos recursos públicos e 
na garantia de políticas públicas 
mais eficientes ao cidadão”, des-
tacou Álvaro Antônio.

Demanda histórica do setor, a 
isenção de vistos para Austrália, 
Canadá, Estados Unidos e Japão, 
que passou a valer a partir de 17 de 
junho deste ano, garantiu recordes 
de crescimento tanto na entrada 
de turistas ao Brasil quanto em 
dinheiro circulando na economia do 
país. Em julho, primeiro mês após 
a medida, os gastos de turistas 
estrangeiros cresceram mais de 
43% em relação ao mesmo perí-
odo de 2018, somando US$ 598 
milhões. Com exceção de 2014, 
quando o Brasil sediou a Copa do 
Mundo, foi o maior aumento das 
despesas de viajantes no país dos 
últimos 16 anos.

Segundo dados preliminares 
do Ministério do Turismo, com 
base em informações da Polícia 
Federal, a entrada de visitantes 
norte-americanos, canadenses e 
australianos no Brasil, entre junho 
e agosto, cresceu 25% comparado 
com o mesmo período do ano pas-
sado. Ainda sobre o impacto da 
isenção de vistos, o Grupo Ama-

deus, uma das maiores empresas 
de tecnologia e viagens do mundo, 
apontou alta na procura do Brasil 
por turistas dos quatro países para 
2020. O maior crescimento está 
na quantidade de reservas efetu-
adas para o mês de junho do ano 
que vem por esses quatro países 
juntos: 158% a mais em relação 
ao mesmo mês de 2019.

Outro destaque está na ge-
ração de emprego por meio do 
turismo. De acordo com a Con-
federação Nacional do Comércio 
(CNC), o setor gerou mais de 25 
mil novos empregos direitos e 
indiretos apenas em julho deste 
ano. Se considerarmos somente 
os novos postos de trabalho 
formais, com base em dados do 
Caged, o avanço foi de quase 
330% de outubro de 2019 a ou-
tubro de 2018, segundo pesquisa 
da Confederação.

Por meio dos segmentos 
de hospedagem e alimentação, 
pesquisa do IBGE mostra que 
o turismo gerou 5,8% a mais de 
empregos no país, entre os me-
ses de maio e julho deste ano, 
em comparação com o mesmo 
período de 2018. O faturamento 
do setor também demonstrou 
crescimento. Em outubro deste 
ano, o setor faturou R$ 20,3 bi-
lhões, alcançando a segunda alta 
consecutiva no semestre.

A conectividade aérea tam-
bém ganhou um cenário inédi-
to em 2019. A participação de 
100% de capital estrangeiro em 
empresas aéreas brasileiras, Lei 
13.842/2019 sancionada pelo 
presidente da República Jair 
Bolsonaro, trouxe um marco para 
o mercado aéreo brasileiro, o que 
possibilitou a entrada cada vez 
maior de novas empresas aéreas 
no país. É o caso da Air Europa, 
primeira companhia estrangeira 

a se estabelecer no Brasil. A 
conquista foi resultado de arti-
culação do ministro do Turismo, 
Marcelo Álvaro Antônio, durante 
reunião com representantes da 
Air Europa na Espanha, no início 
do mês de maio.

Além disso, o Brasil já conta 
com quatro empresas aéreas de 
baixo custo que passaram a operar 
voos regulares internacionais no 
país: Sky Airline, Norwegian Air, 
Flybondi e JetSmart. O reflexo da 
chegada dessas companhias ao 
mercado nacional já pode ser sen-
tido no bolso do viajante. Conforme 
o IBGE, de janeiro a setembro 
deste ano, o preço dos bilhetes 
caiu 16,8%. Trata-se do item não-
alimentício com a maior redução 
ao consumidor no período.

Infraesturura turística, capa-
citação e fiscalização também 
tiveram destaque na atual gestão 
do Ministério. Mais de 800 obras 
foram entregues no valor total de 
cerca de R$ 600 milhões, 30 mil 
profissionais qualificados e quase 
100 mil estabelecimentos e pro-
fissionais do setor regularizados 
no Cadastur (Cadastro de Pres-
tadores de Serviços Turísticos) 
são números que demonstram os 
avanços conquistados por meio 
dos programas do Ministério. 

TURISMO REGIONAL - 
Com o objetivo de mudar a 
realidade do turismo local por 
meio do fortalecimento dos 
pequenos negócios e do desen-
volvimento social e econômico 
de cada destino brasileiro, o 
Ministério lançou em 2019 o 
programa Investe Turismo. A 
iniciativa contempla 158 muni-
cípios e percorreu 27 Unidades 
da Federação (UFs), por todas 
as regiões do país, ao longo do 
ano em seminários itinerantes 
para apresentar o programa.

Ainda em 2019, o MTur come-
morou a construção do primeiro 
porto com terminal de passagei-
ros; a criação do Plano de Desen-
volvimento Turístico que visitou 
e realizou diagnósticos para 
melhorar a oferta turística local 
em destinos como Serra da Ca-
pivara, Angra dos Reis, Rota das 
Emoções e Parques Nacionais do 
Rio Grande do Sul; a atração de 
investidores de diversos países; 
a criação do Sistema Nacional 
de Segurança Turística; e a re-
alização da 1ª Semana Nacional 
do Turismo.

IGUALDADE NO CENÁRIO 
INTERNACIONAL – Fechando o 
ano, no final do mês novembro, o 
Ministério do Turismo apresentou 
a Medida Provisória 907/2019, 
assinada pelo presidente Jair 
Bolsonaro, que transforma a Em-
bratur em uma Agência Brasileira 
de Promoção Internacional do 
Turismo, extingue cobranças e 
mantém importantes benefícios 
fiscais para segmentos turísticos 
a partir de janeiro de 2020. 

Para o ministro do Turismo, 
Marcelo Álvaro Antônio, as 
medidas representam mais um 
passo da Pasta em busca de 
mercados mais atrativos e com-
petitivos com intuito de benefi-
ciar diretamente a população. 
A mudança dará mais agilidade 
e modernidade à gestão e per-
mitirá a ampliação da presença 
do Brasil no exterior, com escri-
tórios próprios da Embratur em 
países estratégicos, com profis-
sionais especializados. Para se 
ter uma ideia, a Embratur recebe 
apenas US$ 8 milhões por ano 
para divulgar o País no exterior. 
Enquanto a Argentina investe 
US$ 60 milhões, a Colômbia 
US$ 100 milhões e o México 
US$ 400 milhões.

deputado estadual Antônio 
Carlos Arantes, e o deputa-
do estadual Dalmo Ribeiro 
também estiveram presentes 
na reunião com os prefeitos 
e reafirmaram o empenho 
e trabalho do governador e 
sua equipe de governo em 
retomar o caminho do cresci-
mento econômico mineiro. 

O secretário de Estado de 
Governo, Bilac Pinto, também 
acompanhou Zema nas agen-
das em Poços de Caldas e 
falou sobre o desafio de se de-
senvolver uma gestão eficiente 
para que as políticas públicas 
sejam levadas com qualidade 
aos cidadãos. 

“O esforço que o governador 
está fazendo é justamente para 
que a gente possa, de certa 
maneira, resgatar os municípios 
de Minas. Ele também acredita 
no pacto federativo, que o muni-
cípio deve se fortalecer. Essa é 
a grande mensagem do gover-
nador, de que, com o apoio dos 
nossos deputados estaduais e 
os prefeitos, vamos resgatar a 
autoestima dos municípios e o 
nosso Estado”, afirmou.

3 Coisas que Deus quer 
que você faça diante das 

crises mais difíceis
Postado pelo Presbítero 

André Sanchez 

No capítulo 29 do livro do 
profeta Jeremias vemos relata-
do que Deus ordena que fosse 
enviada uma carta ao próprio 
povo de Deus (os Israelitas) que 
estava no cativeiro na Babilônia 
e passava por um momento de 
grave crise: “São estas as pa-
lavras da carta que Jeremias, 
o profeta, enviou de Jerusa-
lém ao resto dos anciãos do 
cativeiro, como também aos 
sacerdotes, aos profetas e 
a todo o povo que Nabuco-
donosor havia deportado de 
Jerusalém para a Babilônia” 
(Jeremias 29:1).

Nessa carta Deus traz im-
portantes instruções a eles, 
que haviam sido entregues 
pelo próprio Deus para serem 
escravos na Babilônia devido 
seu mau procedimento diante 
do Senhor. Na carta Deus os 
ensina o que deveriam fazer 
naquele momento de crise em 
que estavam vivendo. E as 
orientações que Deus dá a eles 
certamente também ajudam a 
cada um de nós que também 
passamos por esses momen-
tos difíceis em nossas vidas. 
Vamos aprender o que fazer 
nas crises?

3 Coisas que Deus quer 
que você faça diante das 
crises

(1) Aja ao invés de reagir
A primeira atitude do povo 

de israel diante da grave crise 
em que passavam foi reagir 
da pior forma possível. Come-
çaram a ouvir falsos profetas 
que diziam que logo voltariam 
para suas casas. Pararam to-
talmente suas vidas, reagiram 
parando tudo e vivendo uma 
vida medíocre. O salmos 137:2 
nos mostra um pouco dessa 
realidade, quando mostra o 
povo totalmente desanimado: 
“Nos salgueiros que lá havia, 
pendurávamos as nossas 
harpas”. Já não havia mais 
alegria, as harpas, símbolos de 
festividade, de música, de lou-
vor, estavam penduradas sem 
uso. Mas a carta de Deus os 
ensina o que deveriam fazer em 
meio à crise: “Edificai casas e 
habitai nelas; plantai pomares 
e comei o seu fruto. Tomai es-
posas e gerai filhos e filhas, 
tomai esposas para vossos 
filhos e dai vossas filhas a 
maridos, para que tenham 
filhos e filhas; multiplicai-vos 
aí e não vos diminuais” (Jere-
mias 29:5-6). A ordem de Deus 
é uma ação de continuidade. 
Deveriam olhar para frente e 
não se abater diante da grave 
crise que iriam passar! Não 
havia espaço para reações er-
radas e ruins. Deus queria uma 
ação positiva deles!

(2) Seja biblicamente
 realista

O povo enganava a si mes-
mo, quando alimentava em 
seus corações falsas espe-
ranças, contrárias aos ensinos 
de Deus: “Porque assim diz 

o SENHOR dos Exércitos, 
o Deus de Israel: Não vos 
enganem os vossos profetas 
que estão no meio de vós, 
nem os vossos adivinhos, 
nem deis ouvidos aos vos-
sos sonhadores, que sempre 
sonham segundo o vosso 
desejo” (Jeremias 29:8). 
Deus já havia revelado que 
esse cativeiro duraria setenta 
anos. Deus chama esse povo 
a crer na palavra Dele e não 
em falsas revelações que ape-
nas iriam levá-los para piores 
cenários de crise. Precisamos 
aprender a crer no que Deus 
diz sobre nossas crises, sobre 
nossas dificuldades, crer nas 
promessas e não nos iludir 
com aquilo que não é a verda-
de. Essa atitude é importante 
para que sejamos fortes para 
passar pelas crises que Deus 
permite em nossas vidas! Mas 
exige que voltemos nosso foco 
a conhecer a Palavra de Deus 
com mais profundidade.

(3) Foque os olhos na
esperança

Apesar de uma crise difícil, 
Deus deixa claro que ela teria 
hora de acabar: “Assim diz 
o SENHOR: Logo que se 
cumprirem para a Babilônia 
setenta anos, atentarei para 
vós outros e cumprirei para 
convosco a minha boa pa-
lavra, tornando a trazer-vos 
para este lugar” (Jeremias 
29:10). Deus tem propósitos em 
nossas vidas! Teremos sim que 
passar por crises em nossas 
vidas, mas elas irão terminar 
em algum momento, pois a 
promessa de Deus não falha. 
Aquele povo deveria continuar 
suas vidas, agindo de forma 
positiva em meio à crise, crendo 
na palavra que o Senhor deu 
e alimentando uma esperança 
viva de que Deus estava com 
eles na crise e que Ele mesmo, 
o Senhor, os tiraria dessa crise 
quando chegasse o momento 
certo. Alimente a esperança 
nas crises. Esperança tem a 
ver com fé, pois a fé é crer 
em coisas que não se veem, 
mas que se esperam (Hebreus 
11:1). Tenha fé e molde suas 
ações de acordo com o que 
Deus deseja!

E para fechar com chave de 
ouro essa abençoada orienta-
ção, o Senhor diz em Sua carta 
ao povo sobre como Ele queria 
fazer-lhe bem e como o caminho 
estaria aberto a todos aqueles 
que cressem no Senhor e O 
buscassem de verdade: “Eu 
é que sei que pensamentos 
tenho a vosso respeito, diz 
o SENHOR; pensamentos de 
paz e não de mal, para vos 
dar o fim que desejais. Então, 
me invocareis, passareis a 
orar a mim, e eu vos ouvirei. 
Buscar-me-eis e me achareis 
quando me buscardes de 
todo o vosso coração” (Je-
remias 29:11-13).

O resultado de passar pela 
crise como Deus quer é que 
estaremos com Ele antes, 
durante e depois, colhendo a 
nossa vitória dia a dia e glorifi-
cando o nome Dele!

Governador se reúne com prefeitos e empresários da região para conhecer de
perto as demandas e apresentar projetos e resultados de sua gestão
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Pela primeira vez em 12 
anos, o time do Atalanta 
sagrou-se campeão Cam-
peonato Regional Oficial 
da Liga Andrelandense de 
Futebol na partida extra da 
final. O jogo aconteceu no 
Estádio Municipal Dr. José 
Gustavo Alves, em Andrelân-
dia, contra o Sete no último 
dia 22 de dezembro. 

Sem expectativa de uma 
tarde ensolarada devido a 
forte chuva do meio dia, a 
partida decisiva contou com 
um céu claro, que levou 
a torcida ao estádio para 
prestigiar um show do futebol 
regional em Andrelândia.

A vitória foi de virada. Os ti-
mes jogavam por uma simples 
vitória após dois jogos da final 
que teve vitórias de 2x1 dos 
dois times.  Aos 17 minutos 
o Sete, vice-campeão, abriu 
o placar com Arlan. Sete mi-
nutos depois, aos 24 minutos, 
o Sete ampliou com um gol 
contra de Jean, do Atalanta.

Com o placar marcando 
2x0, as torcidas dos times já 
tinham como definido o resul-
tado do jogo, uma vez que o 
Atalanta teria que sair para 
o ataque, deixando a defesa 
desguarnecida e facilitando 
para o Sete. Aos 39 minutos 
do 1º tempo, o artilheiro Dim 
mostrou que nada estava 
definido marcando um gol e 
iniciando a vitória de virada.  
Aos 22 minutos do 2º tempo, 
Dim marcou mais um gol, 
desta vez de pênalti e empa-
tou a decisão.

O empate despertou o 
Sete, que três minutos após 
de sofrer o gol de empate 
fez mais um com Caça Rato, 
que marcou o oitavo gol e 
garantiu a artilharia do cam-
peonato. Para não deixar 
acabar a sequência de gols, 
o Atalanta fez mais um, em-
patando o jogo kojak.

Mais uma vez a torci-
da achava que a partida já 
estava definida, o Atalanta 
surpreendeu com Renam que 
fechou o placar em 4x3. 

Com a vitória, o Esporte 
Clube Atalanta garantiu a 
vaga para o 2º Campeonato 
Mineiro de Futebol Amador 
de 2020, a ser promovido pela 
Federação Mineira de Futebol 
(FMF). Participam as equipes 
campeãs de todas as regiões 
de Minas Gerais.

A partida teve como árbitro 
Rodrigo Gomes Paes Domin-
gues assistido por Fabrício da 
Silva Costa e Michael Pereira 
de Souza. Nenhum cartão 
vermelho foi marcado. Ao 
todo oito cartões amarelos, 
sendo dois para o Sete e seis 
para o Atalanta: Caio e Ju 
(Sete); Sobral, Véio, Ricar-
do, Renan, Bruninho e Mário 
Júnior (Atalanta).

O CAMPEONATO

A 34ª edição Campeonato 
Regional da Liga Andrelan-
dense de Futebol contou 
com 33 partidas, 114 gols 
marcados e 170 cartões 
amarelos. Os artilheiros fo-
ram: Caça Rato (Sete) com 
8 gols, Dim (Atalanta) com 
07 gols e Kojak, também do 
Atalanta com 06 gols. Em 
seguida vieram Galão, de 
Passa Vinte, com 04 gols, 
seguidos pelos jogadores do 
Ypiranga Dudu e Juninho.   

Os melhores ataques fo-
ram do Sete 26 (2,16), Ata-
lanta 24 (2), CAB 17 (1,88) e, 
por fim o Ypiranga 17 (1,88). 
As melhores defesas : CAB 09 
(1); Sete 15 (1,25); Atalanta 16 
(1,33) e Academia 11 (1,83)

Atalanta vence campeonato da

/
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Esporte Clube Atalanta, da cidade de Andrelândia, recebe troféu e medalhas pela conquista do 
primeiro “Título de Campeão Regional 2019” do 34º Campeonato Regional Oficial da Liga Andre-
landense de Futebol, e garante uma vaga para o 2º Campeonato Mineiro de Futebol Amador de 
2020, a ser promovido pela Federação Mineira de Futebol

Sete de Setembro Futebol Clube, da cidade de Cruzília, Vice-Campeão 2019

Entrega da Taça de Campeão a Mário Junior, Capitão do Esporte Clube Atalanta da cidade de 
Andrelândia, pelo Presidente da Liga Andrelandense de Futebol, Geraldo Adriano N. de Souza

Entrega da Taça de Vice-Campeão ao Capitão do Sete de Setembro Futebol Clube da cidade de 
Cruzília. José Maria (Diretor), Bila (Auxiliar Técnico), Luís Filipe (Capitão), Adriano (Presidente da 
Liga de Andrelândia) e Denízio (Diretor) 

A partida final contou com 7 gols

ANDRELÂNDIA
Loja 01 - Av. N. Sra. do Porto da Eterna Salvação, 163

Tel.: 35 - 3325-1768
Loja 02 - Praça Manoel Teodoro, 113 - Rosário

Tel.: 35 - 3325-1650
SÃO VICENTE DE MINAS

Loja 03 - Rua Marechal Floriano Peixoto, 126
Tel.: 35 - 3323-1102 
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e uma vitória apertada do Atalanta
Fotos: LAF

Andrelândia
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Liga Andrelandense de Futebol

Fabrício da Silva Costa (Assistente FPF), Mário Júnior (Capitão do 
Atalanta), Rodrigo Gomes Paes Domingues (Árbitro CBF), Luís Filipe 
(Capitão do Sete) e Michael Pereira de Souza (Assistente FPF)

Entrega do Troféu de Artilheiro do Campeonato ao jogador Caça 
Rato (Sete de Setembro)

-  Juiz de Fora

Sr Dorval, Presidente do Esporte Clube Atalanta, com o Sr Geral-
do Adriano, Presidente da Liga Andrelandense de Futebol

Arquibancada do Estádio Municipal Dr. José Gustavo Alves, da 
cidade de Andrelândia, que recebeu a final do campeonato 
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Campanha de Natal beneficia 
população carente de São 

Vicente de Minas
Este ano os donativos foram entregues a

população do bairro Canva
A quarta edição Cam-

panha Natal Fel iz de 
2019, promovida pela 
Polenghi e apoiada pelo 
Jornal Correio do Papa-
gaio e outras 44 empre-
sas beneficiou 36 famí-
lias com cestas básicas, 
além de várias outras 
pessoas com roupas, 
calçados e brinquedos. 
O objetivo da campanha 
é promover a solidarie-
dade para assistir as 
pessoas que mais preci-
sam neste final de ano.

Este ano as doações 
foram dest inadas ao 
bairro Cava, de São Vi-
cente de Minas. A cam-
panha conta com o apoio 
das empresas parceiras 
e da solidariedade da 
população vincenciana. 
As caixas onde serão 
depositados os dona-
t ivos são preparadas 
na sede da Polenghi e 
depois distribuídas para 
os estabelecimentos co-
merciais parceiros.

Outros parceiros como 
as rádios, propaganda 
volante e o próprio Jor-
nal Correio do Papagaio 
entram com a divulgação 
de mídia para incentivar 
a população a fazer as 
doações despertando 
o espírito solidário nas 
pessoas.

De acordo com a or-
ganizadora do evento 
e técnica de Segurança 
do Trabalho da Polenghi,    
Claudionauva Portela, as 
doações são destinadas 
aos bairros mais caren-
tes. “O critério de doa-
ção vem da quantidade 
de donativos que arreca-
damos. No primeiro ano 
da campanha, em 2015, 
conseguimos atender 
três bairros”, explicou a 
organizadora.

O diretor-presidente 
do Jornal do Correio do 
Papagaio, que participa 
da campanha desde a 
primeira edição, ressalta 
a importância de apoiar 
a campanha. “Com a 
nossa estrutura de mí-
dia conseguimos atingir 
milhares de pessoas em 
toda a região e é papel 
dos veículos de comuni-
cação apoiar iniciativas 
como essa que só fazem 
o bem para nossa socie-
dade”, disse o diretor.           

No dia 29 de novembro, 
a AMPAR (Associação dos 
Municípios da Microrregião 
Vale do Paraibuna) realizou no 
município de Juiz de Fora o II 
Simpósio Municipalista da Zona 
da Mata, com grande partici-
pação de prefeitos e gestores 
associados. Entre um dos as-
suntos abordados, Andrelândia 
foi citada como o município que 
ocupa a primeira posição na 
Ampar em relação à prestação 
de contas.

No evento foram discutidos 
diversos assuntos de grande 
importância, como o debate 
sobre extinção de pequenos 
municípios; a prestação parcial 
de contas e o levantamento das 
ações desenvolvidas no ano de 
2019; o Serviço de Inspeção 
Municipal (SIM) via consórcio; 
além de uma excelente palestra 
sobre captação de recursos 
internacionais e nacionais, 
também via consórcio.

Andrelândia citada como 
exemplo

Sobre a captação de recur-
sos internacionais, o palestran-
te Dr. Domingos Filho, o qual 
já exerceu diversas atividades 
legislativas e executivas no 
serviço público, pelo estado 
do Ceará, inclusive como vice-
governador deste estado. Re-
centemente foi Presidente do 
TCE do Ceará e no momento 
ocupa o cargo de Conselheiro 
do TCE-CE.

O Dr. Domingos Filho fez 
uma explanação a respeito 
Resolução do Senado Federal 
nº 15/2018, a qual possibilita 
a contratação de operação de 
Crédito Externo e Interno, via 
consórcios. Ao fazer uma aná-
lise dos municípios aptos a con-

II Simpósio 
Municipalista da 

Zona da Mata
Andrelândia foi

destaque no evento

tratar este tipo de crédito, citou 
Andrelândia como exemplo por 
atender a todos os requisitos 
necessários. “O município de 
Andrelândia hoje ocupa o pri-
meiro lugar entre os associados 
da Ampar, como o que possui 
a prestação de contas mais 
correta. Com isso, Andrelândia 
atende a todos os requisitos 
para pleitear esta operação de 
crédito”, explicou.

 SIM

Outro assunto abordado no 
Simpósio foi o Decreto Federal 
que passará a vigorar a partir do 
dia 03 de fevereiro de 2020, o 
qual altera as competências dos 
consórcios públicos municipais 
em relação ao Sistema Brasilei-
ro de Inspeção de Produtos de 
Origem Animal.

De acordo com o Decreto, 
os produtos poderão ser co-
mercializados em quaisquer 
dos municípios integrantes dos 
consórcios específicos. Esta 
é uma excelente notícia para 
os municípios associados a 
AMPAR, pois a associação já 
conta com o Serviço de Ins-
peção Municipal (S.I.M), com 
diversos municípios que ade-
riram ao programa, incluindo 
Andrelândia.

Extinção de pequenos
municípios

Já sobre a proposta do Go-
verno Federal da Extinção dos 
Municípios com menos de 5 mil 
habitantes, todos os presentes 
no Simpósio foram contrários à 
essa mudança, uma vez que a 
medida projetada pelo ministro 
Paulo Guedes não irá gerar a 
economia, de acordo com a opi-
nião diretoria AMPAR/CIMPAR.

Abertura do Simpósio

Prefeitos dos municípios da Zona da Mata presentes ao evento

Alguns dos serviços oferecidos pela entidade
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Publicado em 20/12/2019 por G1 Sul de Minas

O Produto Interno Bruto (PIB) do Sul de Minas aumentou em R$ 
5 bilhões entre 2016 e 2017, conforme os últimos dados divulgados 
pelo IBGE. Hoje o PIB da região é avaliado em R$ 80,455 bilhões, 
um aumento de 6,6% em relação aos dados anteriores.

Um levantamento feito pelo G1 apontou que das 164 cidades da 
área de cobertura da EPTV Sul de Minas, afiliada Rede Globo, 85 
tiveram aumento no PIB. Já outras 79 tiveram redução.

Extrema (MG), que passou a ser o maior PIB da região, ultra-
passando Pouso Alegre (MG), teve o maior destaque, tendo seu 
PIB elevado em 21,9%. Em apenas um ano, o município aumentou 
suas riquezas em R$ 1,353 bilhão em números reais.

Cidades com os maiores PIBs do Sul de Minas

P/Atual Cidade  PIB  Crescimento
1º  Extrema  R$ 7,529 bilhões  21,91%
2º  Pouso Alegre  R$ 7,388 bilhões  8,24%
3º  Poços de Caldas  R$ 6,365 bilhões  3,96%
4º  Varginha  R$ 5,442 bilhões  21,13%
5º  Itajubá  R$ 3,010 bilhões  13,88%
6º  Alfenas  R$ 2,664 bilhões  16,03%
7º  Lavras  R$ 2,485 bilhões  9,33%
8º  Passos  R$ 2,387 bilhões  3,81%
9º  Três Corações  R$ 2,216 bilhões  0,26%
10º  São Sebastião Paraíso  R$ 1,937 bilhão  18,95%

 Mas outras cidades da região também apresentaram crescimento 
considerável e avançaram posições entre as cidades mais ricas do 
Sul de Minas. Já outras reduziram suas produções de riquezas e des-
pencaram posições no ranking. Confira abaixo a análise do G1:

 Cidades em que o PIB mais cresceu:

 Além de Extrema, outra cidade que se destacou no PIB foi Vargi-
nha. O município viu seu PIB crescer em R$ 949,4 milhões em 2017, 
o que representou crescimento de 21,13% em relação a 2016. O 
crescimento foi superior a Pouso Alegre, 2º maior PIB da região, que 
entre 2016 e 2017 viu seu Produto Interno Bruto aumentar em R$ 
562,4 milhões, o que representou crescimento de 8,24%. Nas duas 
cidades, chama a atenção o crescimento da renda com o setor de 
serviços. No período, Varginha registrou aumento de 24,4% nesse 
setor, enquanto Pouso Alegre teve crescimento de 12,8%.

P/Atual  Cidade  PIB  Crescimento
67º  Pouso Alto  R$ 220,7 milhões  44,47%
28º  Paraisópolis  R$ 578,4 milhões  39,10%
108º  Luminárias  R$ 102,4 milhões  37,08%
118º  Toledo  R$ 88,7 milhões  36,80%
13º  Cambuí  R$ 1,348 bilhão  34,63%
76º  Conceição dos Ouros  R$ 186,5 milhões  32,82%
43º  São Sebastião Bela Vista  R$ 339,6 milhões  31,70%
23º  Jacutinga  R$ 633,7 milhões  26,72%
51º  Itapeva  R$ 302,7 milhões  23,78%
1º  Extrema  R$ 7,529 bilhões  21,91%

Proporcionalmente, Pouso Alto, município de 5.940 habitantes, 
foi o que teve o maior aumento do PIB em toda a região. Em 2016, 
a cidade tinha um PIB DE R$ 152,7 milhões. Já em 2017, ele pas-
sou para R$ 220,7 milhões, um aumento de 44,47%. O aumento 
de 216% na produção agropecuária em apenas um ano, fez com 
que o município saltasse 22 posições no ranking do PIB do Sul de 
Minas, passando da 89ª para a 67ª colocação.

Paraisópolis é outro município que também apresentou crescimento 
considerável no PIB entre 2016 e 2017. Com um aumento de R$ 
162,5 milhões em suas receitas, a cidade apresentou crescimento de 
39,10%, saltando da 36ª para a 28ª posição entre as cidades mais 
ricas da região. Na cidade, a indústria foi a maior responsável pelo 
crescimento, com aumento de 81,7% em suas receitas no período.

Cidades em que o PIB mais caiu:

Na contramão da tendência de crescimento regional, 79 muni-
cípios viram suas riquezas diminuírem entre os anos de 2016 e 

2017. Cachoeira de Minas foi a cidade que teve a maior redução em 
seu PIB no período: 40%.

Em 2016, o município tinha um PIB de R$ 330,9 milhões. Já em 
2017, o PIB apurado pelo IBGE foi de R$ 198,5 milhões. Em apenas 
um ano, a cidade perdeu R$ 132,3 milhões em receitas. A queda se 
deu principalmente pela redução do montante gerado pela indústria 
no município: 78,8%. Com o mau resultado, a cidade caiu 28 posições 
no ranking das cidades mais ricas do Sul de Minas e agora tem o 73º 
maior PIB da região.

P/Atual  Cidade  PIB  Crescimento
164º  Senador José Bento  R$ 22,6 milhões  - 16,77%
163º  Consolação  R$ 24,4 milhões  -7,54%
162º  Wenceslau Braz  R$ 26 milhões  + 4,45%
161º  São Sebastião Rio Verde  R$ 27,1 milhões  + 9,54%
160º  Serranos  R$ 27,8 milhões  + 0,98%
159º  Dom Viçoso  R$ 30,4 milhões  + 1,72%
158º  Marmelópolis  R$ 30,9 milhões  + 7,22%
157º  Passa Vinte  R$ 32,1 milhões  + 3,11%
156º  Seritinga  R$ 33 milhões  - 0,76%
155º  Córrego do Bom Jesus  R$ 33,1 milhões  - 3,44%

Fortaleza de Minas também chama atenção no ranking negativo pela 
queda de 32,23% em seu PIB entre 2016 e 2017. A redução foi de R$ 
22,6 milhões entre um ano e outro, o que fez a cidade passar da 110ª 
colocação para a 129ª posição entre as cidades mais ricas. Mais uma 
vez, o montante gerado pela indústria foi responsável pela queda, já que 
em apenas um ano, as receitas do setor caíram 72,2%.

Senador José Bento, Consolação e Wenceslau Braz têm os meno-
res PIBs do Sul de Minas. Senador José Bento caiu três posições em 
relação a 2016 e agora é o lanterna do ranking de geração de riquezas 
da região. Já São Sebastião do Rio Verde, que era o município mais 
pobre em 2016, subiu três posições, e agora é o 161º colocado entre 
os municípios do Sul de Minas.

Cidades onde o PIB mais caiu

P/Atual  Cidade  PIB  Redução
73º  Cachoeira de Minas  R$ 198,5 milhões  - 40%
129º  Fortaleza de Minas  R$ 67,2 milhões  -32,23%
65º  Cambuquira  R$ 224,7 milhões  -23,45%
151º  Conceição das Pedras  R$ 37,2 milhões  -21,96%
97º  Ipuiúna  R$ 132,8 milhões  -20,93%
40º  Monte Santo de Minas  R$ 357,5 milhões  -18,10%
58º  Santo Antônio do Amparo  R$ 249,7 milhões  -17,81%
127º  Natércia  R$ 67,9 milhões  -17,70%
82º  Itamogi  R$ 168,3 milhões  -17,46%
71º  Nazareno  R$ 205,1 milhões  -16,92%

PIB per Capita

 O crescimento do PIB também ajuda a aumentar a renda per ca-
pita dos municípios, que é um indicador que ajuda a medir o grau de 
desenvolvimento econômico da região.

Conforme os últimos dados divulgados pelo IBGE, a renda per capita 
média anual do Sul de Minas é de R$ 20,7 mil. O crescimento foi de 
2% em relação a 2016, quando era de R$ 20,2 mil.

Extrema tem o maior PIB per capita da região, seguido por São 
José da Barra, São Sebastião da Bela Vista, Ijaci e Pouso Alegre. Já 
Itumirim, Dom Viçoso, Piranguçu, Soledade de Minas e Córrego do 
Bom Jesus têm os piores PIBs per capita do Sul de Minas.

Cidades com maiores PIB per capita do Sul de Minas

Posição  Cidade  PIB per capita
1º  Extrema  R$ 219.239,07
2º  São José da Barra  R$ 92.868.70
3º  São Sebastião Bela Vista  R$ 62.462,42
4º  Ijaci  R$ 51.827,58
5º  Pouso Alegre  R$ 50.211,91
6º  Itamonte  R$ 46.951,87
7º  Cambuí  R$ 46.222,69
8º  Ibiraci  R$ 46.005,98
9º  Varginha  R$ 40.506,11
10º  Poços de Caldas  R$ 38.329,41

Fonte: IBGE

Regionais

Mandato de Chopinho é
extinto e Aucione Souza toma 
posse na Câmara Municipal
O vereador faltou a terça parte das sessões

ordinárias do ano sem justificativa
Por Jorge Marques

São Lourenço Atual

Tomou posse na Câmara Mu-
nicipal nesta segunda-feira, 23, a 
vereadora Aucione Rufino de Sou-
za (PSC) no lugar do ex-vereador 
Paulo Gilson Chopinho de Castro 
Ribeiro (PSC) em uma sessão 
extraordinária. Chopinho teve o 
mandato eletivo extinto por faltar a 
terça parte das reuniões semanais 
do legislativo municipal.

Durante o último ano da le-
gislatura, Aucione Souza será 
a única mulher no plenário do 
legislativo municipal entre 12 
homens. A nova vereadora, que é 
ativista da causa animal, assume 
o mandato com um discurso de 
paz e trabalho em prol da cidade 
com foco nos animais.

“Fui pega de surpresa, mesmo 
sabendo do trâmite e desconhe-
cendo o resultado sobre a minha 
posse. Espero que tenhamos 
uma união entre os vereadores. 
Vou continuar meu trabalho vo-
luntário no canil quando eu puder. 
Meu carro chefe são os animais. 
Precisamos melhorar os pontos 
e a fiscalização das charretes”, 
disse a vereadora empossada.

Constatada a falta de Chopi-
nho na última sessão ordinária do 
ano, foi instaurado um processo 
político-administrativo 02/2019 
para extinguir o mandato dele, 
uma vez que faltou a 14 sessões 
entre as 42 reuniões semanais. 
O então vereador foi intimado 
no presídio da cidade onde está 
preso preventivamente acusado 
pelos crimes de associação cri-

minosa e tráfico de influência ao 
praticar a Rachadinha para apre-
sentar sua defesa em relação as 
ausências.

A justificativa apresentada 
não foi aceita pelo presidente 
da casa legislativa, Waldinei 
Alves Ferreira. De acordo com o 
Decreto-Lei 201/67, as ausências 
são justificadas por motivo de 
doença comprovada, licença ou 
missão autorizada pela edilidade. 
“Ele não nos apresentou um mo-
tivo plausível para que pudemos 
aceitar as faltas dentro do que 
diz a legislação”, disse Waldinei 
Alves Ferreira.

Chopinho teve dois pedidos 
de afastamento negados pelo 
plenário da Câmara Municipal. 

Os pedidos do vereador foram 
embasados no regimento interno 
do legislativo e na lei orgânica, 
porém os vereadores não conce-
deram o afastamento por motivos 
particulares.

A VEREADORA

Nascida em São Lourenço e 
com 50 anos de idade, Aucione 
Souza é casada com Fabiano 
Ferreira e é mãe de Fernanda 
Junqueira. Estudante do curso 
EAD de Técnico em Meio Ambien-
te, iniciou a militância em prol dos 
animais desde pequena, quando 
adotou o porquinho Sugismundo.

Antes de assumir o mandato 
de vereadora, Aucione atuava 

como gerente do canil resgatan-
do animais em situação de rua 
e de maus tratos pela cidade. É 
membro atuante do grupo de vo-
luntariado Patrulha Animal desde 
2012, quando iniciou resgatando 
a primeira cadela de um buraco 
com seis filhotes.

A vereadora empossada 
pertence a base do governo mu-
nicipal. Estiveram presentes co-
legas de trabalho, de militância 
em prol dos animais, a prefeita 
Célia Cavalcanti, os secretários 
municipais de Governo, Josélia 
de Lorenzo, de infraestrutura, 
Walter Lúcio de Oliveira, de 
Educação, Leila Palma, o ex- 
vice-prefeito, Walter Lessa, e 
amigos da empossada.

PIB do Sul de Minas cresce R$ 5 
bilhões em um ano; veja ranking 

com cidades da região
Dados divulgados pelo IBGE são referentes ao ano de 2017; 

crescimento da região no período foi de 6,6%.
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São Lourenço

Leonel Junqueira celebra
105 anos em cruzeiro marítimo
Veterano da 2ª Guerra Mundial de grande prestígio comemora 

aniversário em alto mar entre familiares e amigos
Por: Gislene Vilela

 
Ex-combatente da Força Ex-

pedicionária Brasileira (FEB), Te-
nente Coronel Leonel Junqueira, 
completou 105 anos no dia 18 
de dezembro de 2019 em grande 
estilo: um cruzeiro marítimo.

 No dia 11/12, antes de em-
barcar, TC Junqueira promoveu 
um encontro com os participan-
tes do cruzeiro em um restau-
rante da cidade. Clima descon-
traído e interação festiva entre 
os companheiros de viagem. 
Surpreendeu cada participante 
com uma lembrança: medalha 
comemorativa dos 105 anos e 
um poema - uma gentileza ines-
perada, marcante e histórica.

A viagem
Roteiro de oito dias, sain-

do de Santos dia 15/12, com 
direção a Montevidéu, dois 
dias em Buenos Aires e seguiu 
para Punta del Este, retornando 
para o porto de Santos dia 22. 
Acompanharam o aniversarian-
te nessa viagem quarenta e três 
pessoas, entre familiares e ami-
gos. O navio de cruzeiro MSC 
Poesia, muito conhecido dos 
brasileiros, em especial, pelo 
TC Junqueira que, por coinci-
dência, viajou no mesmo quan-
do festejou seu centenário. 

No dia em que celebrou o dom 
da vida foi promovida a bordo uma 
festa inesquecível que entrou para 
a história. “A cada um que festejou 
comigo mais um aniversário, minha 
profunda gratidão”. Com relação as 
mensagens e manifestações de 
carinho recebidas em São Louren-
ço e pelas redes sociais disse: “A 
todos vocês quero também agra-
decer pela lembrança, felicitações 
e homenagens”.

Congratulações e
homenagens

Na última reunião ordinária 
da Câmara Municipal de São 
Lourenço, Moção de Parabéns 
ao ilustre ex-vereador TC Leonel 
Junqueira. “... Uma grande honra 
e motivo de orgulho externar um 

pouco do que representa esse 
ser iluminado. Um homem atu-
ante, lúcido e sempre trazendo 
o passado com brilhantismo e 
riqueza de detalhes. Exemplo 
para os mais jovens, por sempre 

agir com retidão, coerência e 
humanidade com seu semelhan-
te. Parabenizo com louvor este 
grande homem, desejando muita 
proteção divina, vitalidade e 
saúde”, expressou o proponente, 

vereador Natanael de Oliveira.
O Hospital da Fundação “Casa 

de Caridade São Lourenço” emitiu 
nota em sua página oficial. “Um 
exemplo vivo de conduta pessoal, 
comunitária e patriótica. Assim 
pode-se definir a trajetória do 
TC Leonel Junqueira - que dá 
nome à Ala 8 do Hospital São 
Lourenço...”.TC Junqueira foi 
membro do conselho curador do 
Hospital São Lourenço (de 1º de 
junho de 1969 a 17 de fevereiro 
de 2003) e provedor da Instituição 
(de 8 de novembro de 1979 a 24 
de maio de 1984). Recebeu os 
cumprimentos dos presidentes do 
Conselho Curador, da Diretoria Exe-
cutiva e Administração, bem como 
de todos membros dos conselhos e 
diretorias, funcionários e médicos.

 Em São Lourenço, recebeu 
os parabéns de inúmeras autori-
dades, amigos e familiares pelas 
redes sociais. “E chegou o Dia de 
Comemorar! Que rufem os tambo-
res e soem as trombetas! Nosso 
querido amigo coronel Leonel 
Junqueira completa 105 anos de 
idade....”, escreveu a amiga Ligia 
Vargas. “Os cumprimentos de hoje 
são ao amigo Leonel Junqueira 
pelo aniversário. São 105 anos de 
muita sabedoria, compartilhando 
suas experiências com todos que 
têm a honra de conhecê-lo”, mani-
festou o secretário de turismo de 
Pouso Alto, Luís Cláudio de Carva-
lho. “... Pessoa que merece nosso 
respeito e admiração, não só pela 
longevidade, muito mais por quem 
é!”, registrou Maria Lúcia Carneiro. 
À nossa reportagem profª. Magda-
la Lemos Costa declarou: “...Os 
olhos humanos de hoje, diante 
das boas obras de suas mãos, 
ainda se surpreenderão, na Eter-
nidade, com o descortinar do ser 
especial denominado Leonel, o 
qual se tornou parâmetro para as 
gerações que o conhecem”.

Completar 105 anos de exis-
tência é algo raro! São tantas 
histórias em mais de um século 
inteiro. O Jornal Correio do Pa-
pagaio apresenta parabéns e 
deseja-lhe muitos outros anos 
iluminados no porvir.

Poder judiciário homenageia TC 
Paulo Márcio com a “Medalha 
Desembargador Hélio Costa”

www.correiodopapagaio.com.br/saolourenco

Foto: Luciene Barbosa Schmutzler
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Personalidades merecedoras de especial distinção são honradas 
por cooperação e parceria com o judiciário local

Por: Gislene Vilela
 
No mês de dezembro todas 

as comarcas do Estado realizam 
a solenidade de condecoração da 
Medalha Desembargador Hélio 
Costa. Na Comarca de São Louren-
ço, composta por quatro municípios, 
a cerimônia ocorreu na noite de 
quinta-feira (12), na Câmara Muni-
cipal, em razão das obras que estão 
sendo realizadas no Fórum. 

Ten. Cel. Paulo Márcio de As-
sis Jacinto, do quadro da reserva 
de Polícia Militar de Minas Gerais 
- homenageado com a mais alta 
honraria concedida pelo Tribu-
nal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG): a Medalha Desembar-
gador Hélio Costa.

 O patrono da medalha foi 
presidente do TJMG (1980/1981) 
e corregedor-geral de justiça 
(1976/1977), entre outros cargos 
de destaque. Sua trajetória no ju-
diciário ficou marcada pela capa-
cidade de empreender, enxergar 
possibilidades e pela eficácia no 
cumprimento de seus planos.

Em conformidade com o 
que estabelece a Resolução nº 
411/2003 do TJMG a escolha foi 
feita por uma Comissão presidi-
da pelo juiz diretor do Foro da 
Comarca, Dr. Fernando Antônio 
Junqueira; representante do 
Ministério Público; promotor de 
justiça Dr. Pedro Paulo Barreiros 
Aina; presidente da OAB/MG 
subseção São Lourenço, Dra. 
Cláudia Maria Baracat Franquei-
ra; prefeita   do município-sede da 
Comarca, Célia Shiguematsu Ca-
valcanti Freitas Lima; presidente 
da Casa Legislativa, vereador 
Waldinei Alves Ferreira. 

A aprovação do nome do 
apontado foi unânime. A medalha 
e um diploma são entregues bie-
nalmente em todas as comarcas 
do Estado, sempre nos anos 

ímpares, desde 1996. De acordo 
com TJMG o agraciado deve ter 
conduta ilibada e precisa ter se 
destacado na contribuição para 
a realização da Justiça no âmbito 
do primeiro grau. Vale salientar 
que em cada Comarca é indicado 
apenas um agraciado.

O Juiz de Direito e Diretor do 
Foro discorreu sobre a trajetória 
de um dos mais cultos juízes da 
magistratura mineira e patrono da 
medalha, o Desembargador Hélio 
Costa.  “...Esse homem devotou 

sua vida à causa da Justiça, pois se 
aposentou somente em 1984, aos 
70 anos, após exercer 44 anos de 
magistratura...”. Fez um paralelo 
do patrono com o homenageado: 
“O agraciado de hoje, Ten. Cel. 
Paulo Márcio, também devotou 
muitos anos de sua vida ao serviço 
público, como integrante da glorio-
sa Polícia Militar de Minas gerais” e 
ainda salientou: “É pessoa amiga, 
companheira, correta, respeitosa 
e trabalhadora, conforme me 
confidenciaram aqueles que tes-

temunharam sua passagem como 
policial militar nesta Comarca”.

A prefeita Célia Cavalcanti para-
benizou o homenageado em nome 
de todos os munícipes e frisou que 
o Ten. Cel. Paulo Márcio é um cida-
dão sãolourenciano que merece a 
homenagem por todo seu trabalho e 
dedicação. Elencou vários trabalhos 
desenvolvidos na cidade pelo agra-
ciado e enfatizou: “Todo seu trabalho 
e dedicação apenas se afirmam o 
exemplo de profissional e guerreiro, 
sempre em busca do melhor para 
todos ao seu redor”.

O agraciado recordou vários 
momentos ocorridos desde sua 
indicação, sua carreira profis-
sional e também das persona-
lidades que já receberam essa 
homenagem por tão profícuo tra-
balho em prol da sociedade local 
resultando no apoio à boa pres-
tação jurisdicional. Agradeceu a 
todos pela parceria e disposição 
em acreditar nas propostas que 
foram feitas. “Essa homenagem 
muito me anima e confirma mi-
nha determinação em prestar o 
melhor serviço onde quer que 
eu esteja, sempre buscando 
a parceria e realizando com 
todo amor, correção, senso de 
justiça e contando sempre com 
a graça de Deus para que me 
oriente a caminhar na justiça. 
Nesses tempos em que tanto se 
necessita de esperança e fé, de 
um trabalho honesto, sinto-me 
mais encorajado a seguir nessa 
trilha tentando retribuir todos 
os ensinamentos e gestos de 
confiança prestados nesta data. 
Deus nos ilumine e retribua na 
mesma amplitude todos aqueles 
que contribuíram para que este 
momento pudesse ocorrer”.

Um coquetel foi oferecido pelo 
Ten. Cel. Paulo Márcio, após o 
término da solenidade, para confra-
ternização dos convidados.

O homenageado ao lado da Comissão  designada pela indicação 
do nome e os comendadores João Gorgulho e Gilson Belém

Juiz diretor do Foro, Dr. Fernando Antônio Junqueira entrega Me-
dalha Desembargador Hélio Costa ao Ten. Cel. Paulo Márcio
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