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1ª Copa de Futebol de Menores de Tocos do Moji reúne
462 atletas e movimenta a cidade durante nove dias
Aproveitando o clima festivo da
Co pa do Mu ndo no Brasi l e
acredi tando na quali dade de vi da
al cançada at ravés da di mensão
esportiva; o mês de Julho (período
de 04 a 12) foi marcado pela realização
da 1ª Copa de Futebol de Menores
de Tocos do Moji com a participação
das seguintes Equipes: COMERCIAL

DE BE LO HORIZONTE / MG;
BARREIRO DE BELO HORIZONTE/
MG; C.A.E. DE BOA ESPERANÇA /
MG; VASCO DA GAMA DE
DIVINÓPOLIS / MG; INSTITUTO
ESPORTE E VIDA DE SÃO PAULO /
SP; GOL DE PLACA DE PAULINIA /
SP;MENINOS DE OURO DE BOM
REPOUSO /MG; ESCOLINHA DE

FUTEBOL TOCOS DO MOJI /MG.
As equipes aci ma ci tadas foram
divididas nas seguintes Categorias:
99/00 – 01/02 – 03/04, sagrando – se
campeões na categoria 99/00 - C.A.E
DE BOA ESPERANÇA; Categoria 01/
0 2 - VASCO DA GAMA DE
DIVINÓPOLIS; Categoria 03/04 VASCO
DA
GAMA
DE

DIVINÓPOLIS.
O E vent o , o rgani zado pel o
Professor Renê e realizado de maneira
brilhante pela Prefeitura e Câmara
Municipal, além da interação entre as
cidades part i ci pant es, aqueceu o
Comércio local e protagonizou o ideal
de inclusão social tão objetivada pelo
esporte. “Gostaria de agradecer todos

o s envo l vi do s nest e i mpo rt ant e
evento, principalmente ao Professor
Renê e ao s 4 62 at l et as qu e
participaram e deixaram nossa cidade
mais animada nestes dias”, comemora
o Prefeito Toninho Rodrigues pelo
sucesso do evento e acrescenta “cada
atl et a recebeu u ma l embrança da
nossa Copa de Futebol de Menores”.

Confira os principais momentos da Copa de Futebol de Menores:
Fotos:Professor Renê

"Só tem o direito de criticar aquele que pretende ajudar.”
(Abraham Lincoln)

Atenção! Atenção!
Borda da Mata e Região!
Completando 40 anos de bons serviços prestados,
a Farmácia Santa Izabel traz novidades para a
população bordamatense e região.
A Farmácia Santa Izabel e o Grupo Farma, (que é um
grupo de farmácias mineiras), trazem sempre para você
as melhores condições como: bons preços, ótimo
atendimento e garantia de
procedência dos medicamentos.
O sucesso da parceria traz inúmeras vantagens como
descontos especiais em toda linha de medicamentos,
perfumaria, diversas promoções e o Cartão Saúde e o
Cartão de Crédito a sua disposição.
A única com 5 farmacêuticos, para
melhor orientar seus clientes.
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EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
T RIB UNA
PO PULAR LT D A

Faça já seu Cartão Saúde
e seu Cartão de Crédito.
DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA

Praça Nossa Senhora do Carmo, 64
Borda da Mata - MG
Telefones:3445-1914 - Drogaria
3445-3175 - Manipulação
Filial: Cervo-3445-5000

No dia 31 de julho,
comemora seu
aniversário,
Marianny de Cássia
Couto, de Borda da
Mata. Parabéns!!!

Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2014
Mês
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15 - 31
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14 -28
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15 - 30
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Outubro
15 - 31
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Novembro
14 - 28
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Dezembro
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Prefeitura de Borda da Mata amplia acostamento
na MG 290 no trecho que passa pelo município
O Departamento de Obras da Prefeitura de Borda da Mata ampliou, limpou e cascalhou as margens da Rodovia MG 290 que passa pela cidade, próximos aos portais de entrada do município.
A melhoria na avenida beneficia, principalmente, os trabalhadores das fábricas localizadas nas proximidades da via.

Patrimônio da Prefeitura de Borda
da Mata triplica em sete anos e
chega a quase 15 milhões de reais
O patrimônio da Prefeitura de Borda da Mata inclui obras, como escolas,
uni dades básicas de saúde, veículos e demais bens duráveis. Não são
contabilizados objetos que duram menos de dois anos e ruas, praças e pontes.
Em 2008, o patrimônio era de R$ 5.726.524,76, até 2014, o valor triplicou e
saltou para R$ 14.428.839,97.

"Ninguém poderá jamais aperfeiçoar-se, se não tiver o
mundo como mestre. A experiência se adquire na prática.
(William Shakespeare)"

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388
Clínica geral e estética
(restaurações, próteses, clareamento dental,
tratamento gengival, piercing, cirurgias)
Drª. Gilmara de Jesus Paiva Soares
CRO/MG 26386
Aparelhos fixos e removíves
FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata
Melhorias do acostamento da MG290 no perímetro urbano

Panificadora e Lanchonete Primor
Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, 32
Centro - Borda da Mata - MG

TELEFONES:(35)3445-1727 e 3445-1291

ACADEMIA JL
Ginástica Localizada(Jump, Kangoo-Jump e
Zumba), Musculação e Alongamentos com bolas.
Responsável Técnico - Professor JORGE LUIZ
DE MELLO - CREF 04122 G. Fisioterapeuta - LUIZ
HENRIQUE DE CARVALHO MELLO - CREFITO 90680 F.
Modernos equipamentos, exercícios aeróbicos e musculação terapêutica.

Agende seu horário:
Telefones.:(35)9904-8397 / 9821-0033 / 9927-3901
Rua Herculano Cobra nº 417 - Centro -Borda da Mata - MG
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Prefeitura de Bom Repouso
arruma estrada principal que
liga aos municípios de Tocos
do Moji e Borda da Mata
A P refei t ura de Bo m Repo u so
continua firme agora, no tempo da
est i age m, n a man u t en ção das
estradas rurais. Desta vez, agora em
ju lho, a que mereceu um cuidado

esp eci a l co m pat ro l a ment o e
cascalhamento foi a estrada principal
qu e l i g a Bo m Repo u so ao s
municípios de Tocos do Moji e Borda
da Mata.

Melhor do que ter
uma grande
beleza, é ter um
grande coração.
(Leonardo da
Vinci)

Fazendo
lanche
Sexta-feira,
Sábado e
Domingo à
partir das
18h30 até à
meia-noite.

Fotos:Ederson dos Santos

Estrada que liga Bom Repouso a Borda da Mata e Tocos do Moji

Equipe de Odontologia do PSF
de Bom Repouso visita pacientes
acamados no Bairro Marques e
realiza vários procedimentos

No dia 18 de junho, a Equipe de
Odont o lo gi a do P SF (Dent i sta e
auxiliar), de Bom Repouso, esteve no
bai rro Marqu es, qu ando fo ram

real i zados pro cedi ment o s como :
o ri entação de higiene o ral,exame
bucal e visitas a pacientes acamados
do bairro.

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados
fritos na hora
R$1,00

Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG
Se o sorriso é sincero, o bem já aconteceu. (Jufras Menhal)

Dr. Mário Lúcio A. Mattozo
- Clínico Geral e Cardiologista
- Membro Efetivo da Sociedade
Brasileira de Cardiologia
-Titulado em Ergometria e
Reabilitação Cardiovascular
-Cardiogeriatria

Checkup Médico e Cardiológico;
Risco Cirúrgico.
Exames Cardiológicos:
Eletrocardiograma;
MAPA – Monitorização
Agora com atendimento do Médico
Oftalmologista, Dr. Dante Gonçalves Couto.
Ambulatorial de
CRM - 44499
Pressão Arterial;
Holter 24 horas;
RUA EDUARDO AMARAL nº 827
Ecocardiograma
Telefones para contato:3445-1362 / 9973-4948
e Teste Ergométrico.
Borda da Mata - MG
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Ação beneficente da Prefeitura de Borda da Mata com violão
de Jads & Jadson arrecada quase três mil reais para o Lar
O vi olão au tografado de Jads &
Jadson, o qual foi doado pela dupla ao
Lar Monsenhor Pedro Cintra, rendeu o
auxílio de R$ 2.770,00 para aquisição de
novos equipamentos à instituição com
a venda de bilhetes da “Ação entre
amigos”. De acordo com a direção do
Lar, fo ram adqu iridos objeto s
essenciais como, esfigmomanômetros,
estetoscópios, otoscópios, máquinas

de cortar cabelo, liquidificador, entre
outros.
As pessoas que compraram o bilhete
nos pontos de venda, Cras Sebastiana
Marques, P refeit ura, Consu lt ório
Odontológico Dra Vanusa Beraldo,
Lanchonete do Batata, Padaria Primor
e Farmácia Droganossa ajudaram o Lar,
mas o sortudo foi Robson dos Santos
Souza, que adquiriu o bilhete 924 no

di a 1 6 de jul ho , na F armácia
Droganossa.
O sorteio foi realizado no palco, pela
Dupla Jads & Jadson durante o show
com a presença do prefeito Edmundo
Silva Junior e a primeira dama Vanusa
Beraldo Silva, que na ocasião agradeceu
a dupla pela ação beneficente e apoio
nesta causa tão nobre que é ajudar o lar
dos idosos em Borda da Mata.

Dario da Droganossa e Robson, o
ganhador do Violão

Anuncie no Trribuna Popular
Equipamentos adquiridos para o Lar Monsenhor Pedro Cintra

Prefeito Edmundo e Vanusa durante o sorteio e os artistas autografando o violão e Dario e Denize da Droganossa que venderam o bilhete ganhador

Protesto por melhorias na MG 290 queima veículo para chamar atenção das autoridades
A rodovia MG 290 foi fechada por
duas horas por, aproximadamente, 50
manifestantes no local onde funcionava
a Balança em Borda da Mata, ,no dia 26
de julho. Eles reivindicam a volta do
funcionamento da balança no trecho e
uma o bra emergenci al que estava
prevista para começar em abril deste ano.

A obra prevê a abertura de uma terceira
faixa nos trechos mais movimentados e
perigosos da rodovia. Um veículo foi
queimado. Ele havia se envolvido em um
acidente no t recho e serviu para
simbolizar o protesto às vítimas na
rodovia.
O protesto , organizado pelo

Movimento SOS MG-290, pede as obras
de abertura de uma terceira faixa no
trecho que li ga Jacut inga a P ouso
Alegre. Além disso, pedem ainda mais
policiais para a fiscalização e melhorias
na si nalização dos trechos mais
peri gosos. Grande parte dos
manifestantes são parentes de vítimas

de acidentes na MG 290.
O coordenador da mani festação,
Otávio Miranda Junqueira, diz que o
movimento de carretas aumentou muito
nos últimos anos no trecho, mas a
estrada não teve melhorias e continua
estreita e sem acostamento.
O auditor fiscal da Receita Estadual,
Alipio Pereira da Silva Filho, afirma que
a rodovi a virou rot a de fuga dos
caminhonei ros qu e segu em para
Campinas ou para o Triângulo Mineiro
depois que o posto da receita, que ficava

na balança de caminhões em Borda da
Mata, foi desativado.
De acordo com o Departamento de
Estrada e Rodagem de Minas Gerais
(DER-MG), termina no segundo semestre
deste ano o contrato entre a instituição e
a empresa responsável pela operação das
balanças no trecho. Por causa disso, eles
já estudam uma nova licitação.
Em relação às obras na MG-290, o DERMG informou que está sendo feito um
projeto para construção de uma terceira
faixa ao longo da via.

Manifestantes que pararam a MG 290 por cerca de duas horas
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira
Agora você mesmo pode registrar seu
Boletim de Ocorrência sem precisar
deslocar até a Polícia Militar
Desde o dia 30 de abril, foi implantado na internet a “Delegacia Virtual do Estado
de Minas Gerais”, um serviço de solicitação de registros de ocorrência disponibilizado
ao cidadão pela internet, podendo ser utilizado a qualquer horário. Lá, em um primeiro
momento, poderão ser registrados Boletins de Ocorrência de Extravio de Documentos
e Acidentes de Trânsito sem Vítima, sendo que o registro efetuado no site tem o
mesmo valor que o registro feito presencialmente em uma Unidade Policial. Após a
validação pela equipe da Delegacia Virtual, o Boletim de Ocorrência Eletrônico poderá
ser visualizado pelo solicitante e impresso. Além de minimizar os custos operacionais,
a “Delegacia Virtual” possibilitará maior agilidade e praticidade para o registro de
ocorrências.
Tal ambiente pode ser acessado por meio do site http://delegaciavirtual.sids.mg.gov.br

Carro furtado na Festa de Borda da
Mata é recuperado sem as quatro
rodas abandonado em um sítio
No dia 13 de julho, durante as festividades da Festa de Nossa Senhora do Carmo,
compareceu no quartel da PM de BORDA DA MATA uma vitima e informando que
deu por falta de seu veículo VW GOL de CONGONHAL/MG, no local onde havia
estacionado por volta das 22h. Foi realizado rastreamento pela viatura do turno no
município bem como nas vias de acesso, além de ser repassadas informações referente
ao veículo furtado a todas as frações limítrofes (Pouso Alegre, Ouro Fino, Bom
Repouso, Tocos do Moji, Senador José Bento). Posteriormente, no domingo, pela
manhã, a PM deparou com o veículo abandonado sem as quatro rodas próximo a um
sítio, sendo o mesmo recuperado e removido para o pátio do Guincho de Plantão.

Homem tenta dar golpe no seguro
simulando que seu carro havia
sido furtado em São Paulo
No dia 14 de julho, a PM de Borda da Mata durante patrulhamento visualizou o
veiculo VW/FOX, de São Paulo/SP, com algumas avarias na lataria, estacionado em
uma garagem, gerando suspeita sobre sua procedência. Após consulta do veiculo,
constatou que havia queixa de furto/roubo. Em contato com a proprietária da
residência, a mesma informou que seu ex-cunhado, havia chegado há alguns dias da
cidade de São Paulo e pediu para deixar o veiculo em sua garagem, não sabendo mais
nada sobre o veiculo. Posteriormente a PM deslocou e logrou êxito em abordar o
autor, o qual informou que tudo se tratava de um golpe que ele planejou. O autor
informou que em data de 06/07/2014 encontrava-se na cidade Mauá/SP e resolveu
dar queixa de furto do veiculo, com o intuito de receber o seguro do veiculo, após
comunicação do falso crime deslocou até a cidade de Borda da Mata e guardou o
veiculo na garagem de sua ex-cunhada. Informou ainda que está de posse de um
outro veiculo, cedido pela seguradora, sendo um Fiat/UNO, placa de Belo Horizonte/
MG, mas que ainda não havia recebido o dinheiro do seguro. Ante o exposto os
veículos foram apreendidos e removidos ao pátio do Auto Socorro de plantão e o
autor foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Borda da Mata.

Agora sob nova Direção
“Não deixe para o fim da vida, o que você pode fazer hoje”.

Adquira o seu Plano Assistencial Félix com várias
vantagens e descontos para você e sua família.
Avenida João Olivo Megale, 1059 - Borda da Mata - MG

Tel.:3445-3706
Atendemos também em Tocos do Moji

(Próximo ao Centro Médico)

Nove pessoas são detidas por
dirigir embriagadas em Borda
da Mata após último dia da
Festa da Cidade

Nove pessoas foram detidas por dirigir
embriagadas em Borda da Mata após o
último dia da Festa da Cidade. Além dos
detidos, a Operação da Po lícia
Rodoviária Estadual multou dois por
conduzir sem a Carteira Nacional de
Habilitação. A Blitz foi na Rodovia MG

Rodovia MG 290
Próximo a
Tecelagem Damata

290.
De acordo com a Polícia, a ação foi
montada por causa do encerramento da
festa de aniversário de Borda da Mata e
que tem como objetivo reduzir o número
de acidentes e mortes no trânsi to,
provocadas pelo consumo de álcool.

Nota importante: É bom lembrar a população, que na publicação deste Balancete da Prefeitura de
Borda da Mata, quando aparece saldo para o mês seguinte com um determinado valor, não significa
que esse dinheiro em caixa da Prefeitura possa ser usado onde a administração quiser. Nesse valor
estão incluídas todas as verbas vinculadas e saldos de alienação, ou seja, com destino certo para ser
investido. Não pode ter sua função transferida para outro setor. Também há verbas de convênio.
Também vale lembrar que no último dia do mês entra dinheiro no caixa da Prefeitura, que estão
compromissados logo no início do mês.
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GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

Três lojas para
melhor atendê-lo.
Borda da Mata - MG

LS Lúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.

10 de agosto - Dias dos Pais
Feliz Dia dos Pais!!!

Seguros em Geral, Automóveis,
Residências, Vida, Empresa, etc.
Rua Eduardo Amaral, 760 - Centro - Borda da Mata - MG

Telefax.:(35)3445-2983 - Cel.:9918-1152
E-mail: lucioseguros@uol.com.br

Farmácia Estrela da Mata
A Estrela de Sua Saúde!!!
Tel.:(35)3445- 1311
Farm. Resp.: Oscar Moreira de Lima
Entrega rápida - atendimento a domicílio encaminhamento de fórmulas para manipulação medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
e condições especiais de pagamento.
Praça Antonio Megale, 66 - Centro - Borda da Mata - MG

Antonieta Resende - Borda da Mata

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, reserva legal, entre outros serviços de topografia.
E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

PANIFICADORA FLOR DA MATA
Pães em geral, a tradicional rosca
rainha, biscoitos, sorvetes, refrigerantes
e completa linha de mercearia.
Rua Duque de Caxias, 520 - Tel.:3445-1830 -Borda da Mata
Dr. João Paulo Coutinho de Moraes

acia
OAB/MG 104.368
Advoc
Dra. Ana Paula Coutinho Moraes
ultoria
s
OAB/MG 107.598
n
o
C
e
Dr. Jonas Paulino Rodrigues Júnior
OAB/MG 134.036

Tel.:(35)3445-2729
E-mail - jpcmoraes@adv.oabmg.org.br

Rua Silvio Monteiro de Carvalho, 35
Galeria Paiva - Centro - Borda da Mata
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Cras de Borda da Mata realiza
exposição de mandalas durante a
Festa da Cidade em Borda da Mata
Na tarde do dia 15/07/2014, o Cras
Sebastiana Marques de Borda da Mata
promoveu uma intervenção na Festa de
Aniversário da Cidade com a exposição
de mandalas na Praça Antônio Megale.
Os t rabalhos expo sto s foram

produ zi dos po r ido sos do Lar
Monsenhor Pedro Cintra e crianças que
participam do “Serviço de Convivência
e Fortal ecimento de Ví nculo s”
ministrado pela agente social do Cras,
Marcela Machado.

Exposição durante a Festa da Cidade

AVISO DE LICITAÇÃO
A Câmara Municipal de Borda da Mata fará licitação na
modalidade de Pregão Presencial nº. 001/2014, tipo menor preço
global, cujo objeto é contratação de empresa para prestação
de serviços de assessoria de materiais, “compras, licitações,
almoxarifado e patrimônio” para manutenção das atividades
da Câmara Municipal de Borda da Mata no cumprimento das
exigências do TCE/M.G com relação ao SICOM. A abertura dar-se-á no dia
15/08/2014, às 14:00 horas. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos
interessados de 2ª a 6ª feira, das 12 h às 18 h, na Avenida Wilson Megale, 790
- 3º andar - Centro – Borda da Mata, CEP 37.564-000. Telefone (35) 3445-1647.
BENEDITO PEREIRA DE SOUZA – Presidente da Câmara Municipal de Borda
da Mata.

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 11/2014
“Cria o Fun do M unicipal de
At ençã o ao Ido so e dá outras
providências”
O Povo do Município de Borda da
Mata, Estado de Minas Gerais, por seus
representantes legais aprova e eu, em
seu nome sanciono e promulgo a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica criado o Fundo Municipal
do Idoso, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, com a
finalidade de proporcionar os meios
financeiros necessários para a
implant ação ,
manutenção
e
desenvolvimento de programas e ações
dirigi dos ao idoso, ressalvadas as
políticas públicas de ação continuada,
em especial aquelas afetas ao campo da
assistência social, na forma definida pela
Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro
de 1993, que contam com recursos
próprios e do Fundo Municipal de
Assistência Social - FMAS.
§ 1º As ações de que trata o “caput”
deste artigo têm por objetivo assegurar
os direitos sociais do idoso, criando
co ndições para promover sua
autonomia, integração e participação
efetiva na sociedade, bem como o
disposto no Estatuto do Idoso.
§ 2º Eventualmente, os recursos do
Fundo poderão se destinar à pesquisa
e aos estudos da situação da pessoa
ido sa no Muni cípi o, bem como à
capacitação da rede de atendimento ao
idoso, no âmbito da proteção social.
Art. 2º Constituem receitas do Fundo
Municipal do Idoso:
I - recursos provenientes dos Fundos
Nacional e Estadual do Idoso;
II – dotações orçamentárias que lhe
forem destinadas pelo Município de
Borda da Mata;
III - doações, legados e contribuições
em dinheiro, valores, bens móveis e
imóveis que venha a receber de pessoa
física ou jurídica, ou de organismos
públicos ou privados, nacionais ou
internacionais, que lhe venham a ser
destinados;
IV - valores das multas aplicadas no
âmbito do Município de Borda da Mata,
em ações judiciais, por ofensa aos
direito s assegu rado s ao ido so,
fu ndadas em interesses di fuso s,
coletivos, individuais indisponíveis ou
homogêneos, protegidos pelo Estatuto
do Idoso, inclusive as repassadas pela
União e pelo Estado ao Município, nos
termos da previsão constante do artigo
84 da Lei Federal nº 10.741, de 10 de
outubro de 2003;
V - contribuições de governos e
organismos nacionais estrangeiros e
internacionais;
VI - doações de contribuintes do
Imposto sobre a Renda de Pessoas
Físicas e Jurídicas, conforme disposto
nos artigos 2º e 3º da Lei Federal nº
12.213, de 20 de janeiro de 2010, com a
alteração introduzida pelo artigo 88 da
Lei Federal nº 12.594, de 18 de janeiro de
2012, ou outros incentivos fiscais;
VII - doações de recursos oriundos
de benefício ou renúncia fiscal no âmbito
municipal e estadual, que lhe venham a
ser destinadas;
VIII - rendas eventuais, inclusive as
resultantes de depósitos e aplicações
de capitais;
IX - receitas oriundas de alienação de
bens inservíveis da Prefeitura de Borda
da Mata, que lhe sejam destinadas;
X - outros recursos que lhe forem
destinados.
§ 1º A gestão financeira dos recursos
do Fundo Municipal de Atenção ao
Idoso será feita pela Di retori a de
Finanças.
§ 2º A Diretoria de Finanças aplicará
os recursos do Fundo Municipal do
Idoso , eventu almente disponíveis,
revertendo ao próprio F undo os
rendimentos daí resultantes.
§ 3º A gestão administrativa dos
recursos do Fundo Municipal do Idoso
caberá à Secretari a Mu nici pal de
Assist ênci a So cial, e serão
admini strados
e
u tili zado s,
pri orit ariament e na manutenção

permanente dos serviços de acolhimento
institucional prestados diretamente pelo
Município nas dependência do “Lar e
Hospital Monsenhor Pedro Cintra”
destinadas para esta final idade,
segundo o plano de aplicação elaborado
pelo Conselho Municipal de Assistência
Soci al (CMAS) e aprovado na Lei
Orçamentária Anual, constituindo parte
integrante do orçamento do Município.
Art. 3º São atribuições da Secretaria
Municipal de Assistência Social, em
relação ao Fundo:
I – coordenar a execução dos recursos
do Fundo, de acordo com o plano de
aplicação referido no § 3º do art. 4º, desta
Lei;
II – apresentar ao CMAS proposta para
o plano de aplicação dos recursos;
III – apresentar ao CMAS, para
aprovação,
balanço
anual e
demonstrativos mensais das receitas e
das despesas realizadas;
IV – emitir e assinar notas de empenho,
cheques e o rdens de pagamento
referentes às despesas do Fundo;
V – manter os controles necessários à
execução das receitas e das despesas;
VI – manter, em coordenação com o
setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, o controle dos bens patrimoniais que
pertencem ao Fundo;
VII apresentar ao CMAS a análise e
avaliação da situação econômicofinanceira do Fundo;
VIII – manter controle dos contratos e
convênios firmados com instituições
governamentais e não governamentais
financiados com recursos do Fundo; e
IX – encaminhar ao CMAS relatório
tri mest ral de acompanhament o e
avaliação do plano de aplicação dos
recursos.
Art. 4º Os recursos que compõem o
Fundo Municipal do Idoso serão
depositados em conta específica mantida
em instituição financeira designada pela
Diretoria de Finanças, especialmente
aberta para essa finalidade.
Art. 5º O Fundo Municipal do Idoso
co ntará co m verba pro cedente do
orçamento municipal para manutenção
permanente dos serviços de acolhimento
institucional prestados diretamente pelo
Mu nicí pio no “Lar e Ho spit al
Monsenhor Pedro Cintra”.
Art. 6º. O Executivo, no que couber,
regulamentará por decreto a aplicação do
disposto na presente Lei.
Art. 7º. As despesas com a execução
desta lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas
se necessário.
Art. 8º. Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 9º. Revogam-se as disposições em
contrário.
Borda da Mata, 31 de março de 2014
Proposição de Lei nº 12/2014
“Dispõe sobre a criação de funções
públicas temporárias para atendimento
do PROGRAM A NACIONAL DE
ACESSO AO TRABALHO – ACESSUAS
– conforme termo de adesão celebrado
com o Governo Federal – Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à
Fome e dá outras providências”
A CÂMARAMUNICIPAL DE BORDA
DA MATA - MG, APROVA O SEGUINTE
PROJETO DE LÊI.
Art. 1° - Fica criado os cargos de
provimento em comissão discriminado no
Anexo I dessa Lei.
Art. 2º - Fica instituído como nível de
vencimento do cargo em comissão ora
criado, conforme o disposto no Anexo
II.
Art. 3º - Ficam definidas as atribuições
do cargo em comissão conforme anexo
III desta Lei.
Art. 4º - Al ém das atribu içõ es
especificas constantes no anexo III, as
at ribu ições gerai s da equ ipe do
ACESSUAS são:
I - Articulação com políticas setoriais;
II - Realização de mapa de
oportunidades e demandas na região;
III - Estabelecimento de parcerias;
IV - Realização de diagnósticos local;
V - Promoção de articulação da rede;

VI - Mobilização do público para a
participação nos cursos de capacitação;
VII
Acompanhament o
e
monitoramento do alcance das metas
estabelecidas para o programa;
VIII - Atualização do sistema de
acompanhamento do programa.
Art. 5º - Na co ntratação do
Co ordenado r e dos Auxiliares de
Co ordenação observar-se-á ás
co ndições
estabelecidas
pela
Constituição Federal, aplicando-se
ainda, no que couber, o disposto na
legislação municipal.
Parágrafo Único. As contratações
deverão ser precedidas de Processo
Seletivo, onde se observará os princípios
de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.
Art. 6º - As contratações autorizadas
por esta lei serão ajustadas por escrito e
por prazo determinado, não superior a
01 (um) ano.
Art. 7º A Prefeitura poderá rescindir
unilat eral ment e os contrat os nos
seguintes casos:
I - Prática de falta greve, nos termos da
Lei Municipal N° 1.609/2010;
II -Acumulação ilegal de cargos,
empregos ou funções públicas;
III - Necessidades de redução de
quadro de pessoal;
IV - Cessação de transferência de repasses pel o Go verno Federal, por
extinção dos programas pactuados e,
ainda por vencimento ou denuncia do
convenio firmado entre as partes;
V - Insuficiência de desempenho,
apurado, em procedimento no qual se
assegure o direito ao contraditório e a
ampla defesa.
Art.8º Havendo, de qualquer forma,
continuidade no Programa ACESSUAS
– Trabalho, com repasse de recursos
orçamentários suficientes por parte do
ministério do Desenvolvimento Social e
Combate á Fome, para a finalidade de
contratação e custeio de funcionários
para compor a equipe de referência do
programa, poderá haver prorrogação,
por uma única vez, das contratações já
efetuadas, desde que o prazo máximo do
contrato não ultrapasse o limite de 02
(dois) anos.
Art.9º As despesas decorrentes da
aplicação desta Lei Complementar
co rrerão á conta de do taçõ es
orçamentarias próprias.
Art.10º Esta Lei Complementar entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Borda da Mata 31 de março de 2014
Proposição de Lei nº 13/2014
“Dispõe Sobre abertura de crédito
suplementar”
A Câmara Municipal de Borda da Mata
decreta e eu Prefeito Municipal sanciono
a seguinte lei:
Art. 1°- Fica autorizado a abertura de
crédit o Su plementar, no co rrente
exercício, no valor de R$ 15.374,81 (quinze
mil trezentos e setenta e quatro reais e
oit enta e u m centavos), assim
discriminado:
02- Prefeitura Municipal
0205- Secretaria Municipal de saúde
020501- Fundo Municipal de saúde
02050110- Saúde
020 5011 0122 0001 Apoio
Administrativo
0205011012200011.010- Construção e
Ampliação de unidade de saúde
449 051- Obras e Instalações –
ICPAS....................................................R$
15.374,81
Art.2°- Os recursos para abertura do
crédito mencionado no artigo primeiro
serão provenientes de : R$ 14.515,04 do
excesso de arrecadação de recursos
recebidos do Ministério da saúde ,
conforme portaria n° 3164/2011; R$ 859,77
do superávit financeiro apurado na conta
n° 13454-6 ICPAS.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em
contrário.
Art.4°- Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Borda da Mata, 31 de março de 2014.
BENEDITO PEREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL

9

TRIBUNA POPULAR

Bingo do Cras anima tardes no Lar Monsenhor Pedro Cintra em Borda da Mata
A cada 15 dias,
sempre na quarta-feira,
às 15 h, a equi pe do
Cras
Sebastiana
Marques de Borda da
Mata realiza o bingo
com os idosos no Lar
Mo nsenhor Pedro
Cintra. O momento de
diversão acontece no
refeitório da instituição
e sorteia brindes
simbóli cos que são
provenientes
de
doações.
O próximo bingo
acontece no dia 06/07/
2014 e toda a comunidade pode participar
da brincadeira junto com os idosos do
Lar.

Bingo do Cras no Lar
Monsenhor Pedro Cintra
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Etanol.....R$1,89
Gasolina.....R$2,89
Diesel S-500.....2,26
Diesel S10.....2,39
Os melhores
preços com a
qualidade
comprovada!!!

Postos MG estiveram na Copa 2014 com você e sorteou vários
brindes a seus clientes entre os dias 11 de junho e 14 de julho
O cliente do Posto Estrela da Mata recebia uma raspadinha no ato do abastecimento e na hora já
podia ganhar um brinde. Essa promoção ocorreu todos os dias da Copa e foram entregues brindes
personalizados da Rede MG, totalizando durante este período, 60 camisetas, 60 bonés, 90 canecas,
100 réguas e 60 bolas. E no dia 14 de julho, no Posto Estrela da Mata, foram realizados os sorteios
dos esperados prêmios: Uma TV 32" e uma Bicicleta, para os clientes que preencheram
o verso das raspadinhas e depositaram na urna. O sorteio foi realizado em companhia
dos funcionários e clientes do Posto Estrela da Mata.

E as Promoções
continuam:
Óleo Mineral Lubrificante de marca
própria: Óleo MG 15w40 S/L para carro e
óleo MG para Motocicleta por apenas
R$ 9,90 o litro e na compra, a troca é
realizada na hora e gratuitamente.
Venha conferir essa oferta no
Momento dos Sorteios da TV e da Bicicleta

Posto Estrela da Mata.

Arcílio, da cidade de Lagoa Dourada,
ganhador da Bicicleta

Wilson Rufino Junior, de Borda da Mata,
ganhador da TV

O Posto Estrela da Mata e a Rede MG agradecem a
participação de todos os amigos clientes!

Fazemos trocas de
óleo de lubrificação
para todos os
tipos de veículos.

O Auto Posto Estrela
da Mata aceita Cartões
de crédito e débito.

Rodovia MG 290 Km 30,7
Bairro: Três Barras
Telefone:(35)3445-1662
Borda da Mata - MG

ATENDIMENTO 24 HORAS

11

TRIBUNA POPULAR

Crianças da Creche Madre Tereza de Saldanha
em Borda da Mata se divertem em festa junina
De camisa xadrez, chapéu de palha, vestidos coloridos e de renda, maquiagem forte, tranças e tudo mais que o
figurino de caipira manda, as crianças foram para a Creche Madre Tereza de Saldanha em Borda da Mata a caráter para
festa junina no dia 24/07/2014.
As turminhas apresentaram danças típicas da época e fecharam a festinha com a tradicional quadrilha. Além disso,
o lanchinho da tarde teve pipoca!

Grupo da Caminhada da Saúde de Borda da Mata realiza Festa Junina no Lar
Os senhores e senhoras que participam da Caminhada da Saúde, projeto do Departamento de
Esporte e Secretaria de Saúde de Borda da Mata, ensaiaram quadrilha toda semana durante quase
dois meses, a festa para apresentação da dança aconteceu no Lar Monsenhor Pedro Cintra na tarde
de 25 de julho.
Todos a caráter fizeram da festa
junina um momento de descontração
para os idosos do lar, que também
entraram no clima com maquiagem e
chapéu de palha.
Também participaram da dança, as
agent es de saúde do P ro grama
Estratégia Saúde da Família e os
professores de Educação Física, Rosi
Chicano, Regina Moreira e Thiago
Senna. No cardápio, comidas típicas
como arroz doce, canjica, bolo de fubá,
pipoca, entre outros.

Veja abaixo os principais momentos da Festa no Lar:
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Festa de aniversário de Borda da Mata atrai milhares de visitantes
A festa de aniversário de Borda da
Mat a j á é t radi ci o na l e at rai
visitantes de toda a região, além de
ser mu i t o p rest i gi ad a pe l o s
bordamantenses. Todos os ano s, o
su cesso de pú bl i co se repet e. A

co m emo ra ção d o s 9 0 ano s de
emancipação político-administrativa
de Borda da Mata teve oito shows
em set e di as. A banda Ro t a 6 4 ,
Camaleão do Rock e Juliana Campos
fo r am o s art i st as da casa qu e

ani maram as no i t es d e sext a e
sábado, respectivamente.
Os sho ws co m To nh o P ra do ,
Sambô e Jads & Jadson foram os mais
esperados e mesmo sendo durante a
semana tiveram grande público. As

Confira os
principais
momentos
da Festa:

bandas Ganglex e a dupla Renata &
Gust ava complet aram o s di as de
festa. Com a estrutura já aprovada
nas últimas festas, com mais espaço
para as pessoas, a est i mat i va da
organização é de que pelo menos 55

mil pessoas passaram por Borda da
Mata durante os sete dias de evento.
No di a 1 6 d e j u l ho , al ém do
aniversário da cidade, comemora-se
t am bém o di a da padro ei ra do
município, Nossa Senhora do Carmo.

