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PADARIA ARTESANAL:  
MAIS EMPREGO E RENDA

 Capacitar a população para 
o mercado de trabalho e incentivar a 
abertura de negócio próprio para gera-
ção de mais emprego e renda é a finali-
dade do Curso de Padaria Artesanal que 
está sendo implantado no município. 
 A Padaria Artesanal é resultado 
de um convênio assinado entre a Pre-

feitura Municipal, por meio do Fundo 
Social de Solidariedade e Departamen-
to de Assistência e Desenvolvimento 
Social (DADS) junto ao Fundo Social 
de Solidariedade do Governo do Esta-
do de São Paulo.    
 O curso será ministrado no De-
partamento de Assistência e Desenvol-

vimento Social aos sábados, das 09 às 
17h, com aula inaugural no próximo 
sábado, dia 19/05, às 9h. 
 O curso é gratuito e as inscri-
ções estão abertas. Para se inscrever, 
entre em contato com o DADS, loca-
lizado à Rua Coronel Luís Leite, nº 
255, Centro. Tel: (19) 3899-1066.
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Vagas de EMPREGO

O gás de cozinha precisa ter uma  
chama segura!

Não improvise mangueiras e reguladores de 
pressão. Eles devem estar de acordo com as 
normas técnicas e possuir a identificação do 
INMETRO (NBR), por isso, não adquira produtos 
similares sem certificação. 

Se sentir cheiro de gás, abra as portas e janelas 
para ventilar bem o local e não acenda nem 
apague a luz ou ligue aparelhos elétricos para 
não produzir faíscas que podem gerar explo-
sões. 

Depois de instalar o botijão, utilize uma esponja 
com água e sabão para ver se há vazamentos 
no entorno do regulador. Se aparecerem bolhas, 
é porque o gás está vazando. Reinstale-o. Se o 
problema persistir e o botijão estiver dentro de 
casa, retire-o imediatamente. 

Nunca utilize fósforos para verificar se há vaza-
mentos, pois o risco de explosão é altíssimo! 

Botijões de gás não devem ser inclinados nem 
deitados. Isso não funciona!

(*Com informações da Coordenadoria  
Estadual de Defesa Civil)

DEFESA CIVIL INFORMA*:  
como evitar acidentes em casa

02 SEXTA-FEIRA 
26 DE JANEIRO DE 2018

Imprensa Oficial 
DISPONÍVEL NA INTERNET

Com base na proposta de transparência, 
a atual gestão implantou a versão digital 
da Imprensa Oficial, disponível no site da 
Prefeitura  
www.montealegredosul.sp.gov.br. 
Com isso, a população pode consultar e 
fiscalizar o conteúdo publicado no jornal 
impresso.

EXPEDIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA  
HIDROMINERAL DE MONTE ALEGRE DO SUL 

Avenida João Girardelli, 500 - Centro 
CEP: 13910-000 - TEL: (19) 3899-9120

E-MAIL: assessoria@montealegredosul.sp.gov.br 
SITE: www.montealegredosul.sp.gov.br

TIRAGEM: 1.000 exemplares 
IMPRESSÃO: Tribuna de Itapira LTDA. ME 

CNPJ: 02.552.439/0001-52

PREFEITO MUNICIPAL:  
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

PRODUÇÃO:  
Caio Henrique Araujo Salgado e 
Rita de Cássia Gritti Gonçalves

JORNALISTA RESPONSÁVEL:  
Caio Henrique Araujo Salgado (MTB: 83.066) 

Vagas de EMPREGO

Limpe e conserte calhas e telhas quebradas para evitar o 
surgimento de goteiras. Deixar o tempo passar só piora a 
situação!

O lixo agrava os problemas, pois entope bueiros e gale-
rias, impedido o escoamento das águas. No caso de a água 
subir,  leve seu lixo para um local alto, que esteja livre de 
enxurradas e enchentes. 

Verifique as condições de conservação das paredes e do 
madeiramento do telhado. Fique atento ao surgimento de 
tricas, inclusive no chão. 

Desligue os aparelhos eletrônicos e a chave-geral, feche a 
válvula do botijão de gás e o registro de entrada d’água. 

Móveis, geladeira, fogão e outos eletrodomésticos devem 
ser erguidos e acomodados fora do alcance da água.

Quando necessário, a casa deve ser trancada e a família 
levada para um abrigo em local alto e livre das águas. A 
vida humana é muito mais valiosa do que qualquer bem 
material. 

(*Com informações da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil)

DEFESA CIVIL INFORMA*: a previsão é de 
chuvas fortes. O que devo fazer?

PAT AMPARO 
Atualizado em 17/01/2018

Assistente social (ter experiência em 
carteira e curso superior de serviço 
social)
Assistente de logística de transporte (ter 
ensino médio completo e bom conheci-
mento em excel)
Auxiliar de linha de produção (vaga p/ 
pessoas com deficiência, ter ensino mé-
dio completo e experiência em carteira)
Auxiliar de serralheiro (ter experiência 
em carteira, categoria de habilitação A e 
veículo próprio)
Caseiro (vaga p/ casal, ter experiência 
em carteira, trabalhará em Itatiba)
Cozinheiro de restaurante industrial (ter 
experiência em carteira)
Eletricista de manutenção industrial (ter 

experiência em carteira, ensino médio 
completo, curso NR-10, curso na área 
elétrica, categoria de habilitação A/B e 
veículo próprio)
Encarregado de supermercado (ter 
experiência em carteira, ensino médio 
completo e disponibilidade para viajar)
Gerente de supermercado (ter experi-
ência em carteira, ensino médio com-
pleto e disponibilidade para viajar)
Lavador de caminhões (ter experiên-
cia em carteira ou carta de referência 
recente)
Mecânico de automóveis (ter experi-
ência em carteira, ensino fundamental 
completo e categoria de habilitação B)
Mecânico de manutenção de máquinas 
industriais (ter experiência em carteira, 
ensino médio completo e curso técnico 
de mecânica)

Meio oficial de cozinha (ter experiên-
cia em carteira ou carta de referência 
recente
Mestre serralheiro (ter experiência em 
carteira, categoria de habilitação A e 
veículo próprio)
Montador de móveis (ter experiência 
em carteira, veículo próprio e categoria 
de habilitação C)
Serralheiro (ter experiência em carteira 
e habilitação categoria B)
Serviços gerais em chácara (ter experi-
ência em carteira)
Técnico(a) em nutrição (ter curso técni-
co em nutrição completo)
Vendedor(a) pracista (ter experiência 
em carteira, ensino médio completo, 
habilitação categoria A/B e veículo 
próprio)

PAT AMPARO 
Atualizado em 09/05/2018

Atendente de balcão (ser maior de 18 
anos, ter disponibilidade de mudança 
de cidade e horários inclusive nos 
finais de semana)

Auxiliar contábil (ter experiência em 
carteira e curso superior em ciências 
contábeis ou estar cursando-o)

Auxiliar de cozinha (ser maior de 18 
anos, ter disponibilidade de mudança 
de cidade e horários inclusive nos 
finais de semana)

Auxiliar de enfermagem em home care 

(ter curso completo e Coren ativo)

Auxiliar de linha de produção (vaga 
para pessoa com deficiência)

Enfermeiro em home care (ter curso 
superior completo e Coren ativo)

Fonoaudiólogo (a) (ter curso superior 
completo e CRF ativo)

Manobrista (ter experiência em cartei-
ra e categoria de habilitação E)

Motofretista (ter experiência em 
carteira, categoria de habilitação A e 
ensino médio completo)

Serralheiro (ter experiência em carteira 

e categoria de habilitação B)

Soldador TIG  (ter experiência em car-
teira e categoria de habilitação B)

Técnico de enfermagem em home care 
(ter curso técnico completo e Coren 
ativo)

Torneiro mecânico (ter experiência 
em carteira, ensino médio completo, 
categoria de habilitação B e veículo 
próprio)
Posto de Atendimento ao Trabalhador 
de Amparo (Avenida Bernardino de 
Campos, 705 - Ribeirão - Amparo/SP - 
CEP: 13900-400). Telefones: (19)3808-
1204 / 3817-9300 (ramal 9332)

Imprensa Oficial 
DISPONÍVEL NA INTERNET

Com base na proposta de  
transparência, a atual gestão  

implantou a versão digital da Imprensa 
Oficial, disponível no site da Prefeitura  
www.montealegredosul.sp.gov.br. 

Com isso, a população pode consultar 
 e fiscalizar o conteúdo publicado  

no jornal impresso.

EXPEDIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA  
HIDROMINERAL DE MONTE ALEGRE DO SUL 

Avenida João Girardelli, 500 - Centro 
CEP: 13910-000 - TEL: (19) 3899-9120

E-MAIL: assessoria@montealegredosul.sp.gov.br 
SITE: www.montealegredosul.sp.gov.br

TIRAGEM: 1.000 exemplares 
IMPRESSÃO: Tribuna de Itapira LTDA. ME 

CNPJ: 02.552.439/0001-52

PREFEITO MUNICIPAL:  
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

PRODUÇÃO:  
Caio Henrique Araujo Salgado e 
Rita de Cássia Gritti Gonçalves

JORNALISTA RESPONSÁVEL:  
Caio Henrique Araujo Salgado (MTB: 83.066) 
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MANTER LOTES LIMPOS E 
CERCADOS AGORA É LEI!

 A Câmara Municipal apro-
vou e a Prefeitura sancionou a Lei 
Municipal 1.827/18, que dispõe so-
bre limpeza e manutenção de lotes 
urbanos não edificados. 
 Essa medida é necessária 
para regulamentar as obrigações dos 
proprietários de lotes urbanos não 
edificados no município, visando 
a melhoria da qualidade de vida da 
população e a preservação do meio 
ambiente. 
 Por meio desta lei, os pro-
prietários devem manter limpos os 
imóveis e remover qualquer tipo de 
entulho que estiver depositado no 
local. Se for constatado o descum-
primento desta lei, a Fiscalização 
notificará o proprietário e, se me-
didas para regularizar o imóvel não 
forem adotadas, o proprietário pode-
rá ser multado conforme disposto na 
lei.
 A íntegra desta Lei está 
disponível na página 07 desta edi-
ção da Imprensa Oficial do Muni-
cípio de Monte Alegre do Sul.

POPULAÇÃO GANHA NOVO CANAL PARA SOLICITAÇÃO  
DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Monte Alegre do Sul conta com novo canal de atendimento para solicitações de manu-
tenção corretiva e preventiva da iluminação pública da cidade.
A população poderá ligar para 0800 033 1825 e solicitar serviços de reparos como: lâm-
pada apagada, oscilando ou acesa durante todo dia. 
A ligação é gratuita e funciona todos os dias da semana, 24 horas.
As solicitações também podem ser feitas por aplicativo móvel pelo Whatsapp (31) 99222 
-0496 ou pelo e mail vagalumeatendimento@gmail.com.  
A Prefeitura assumiu a iluminação pública, em cumprimento a Resolução 410/10 da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Com essa determinação, os serviços de 
manutenção da iluminação pública foram terceirizados por meio de processo licitatório.

 CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA 
 A FEBRE AFTOSA. FIQUE DE OLHO!

     Inversão do calendário de vacinação.
      Vacine todos bovinos e bubalinos  
      de 01 a 31 de maio de 2018.
     Mesmo se não tiver animais para vacinar,  
     atualize seu rebanho.
     RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES 
     E NOTAS: Departamento de Agricultura e  
     Meio Ambiente/Casa da Agricultura (Rua  
     Coronel Luiz Leite, nº 266, Centro. Tel: (19)  
     3899-1046.



 A Prefeitura sancionou a Lei 
Municipal 1.827/18, que trata da 
limpeza e manutenção de lotes urba-
nos não edificados. Em março, tam-
bém foi sancionada a Lei Municipal 
1.822/18, que prevê a remoção de 
veículos abandonados de logradou-
ros públicos em Monte Alegre do 
Sul.
 Essas medidas são necessá-
rias para regulamentar as obrigações 
dos proprietários de lotes urbanos e 
de veículos, buscando a melhoria da 
qualidade de de vida da população, 
a preservação do meio ambiente, e a 
melhoria da circulação das pessoas 
na cidade. 
 As notificações para remo-
ção dos veículos e limpeza dos ter-
renos serão publicadas ao longo das 
edições desta Imprensa Oficial. 
 As leis estão disponíveis 
no site www.montealegredosul.
sp.gov.br.
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 O outono chegou e com ele a 
estiagem que aumenta o risco de in-
cêndios e queimadas, altamente pre-
judiciais ao meio ambiente e a saúde. 
A grande preocupação é que a maio-
ria desses incidentes é consequência 
da ação humana e ocorre de forma 
acidental ou criminosa.  Preocupada 
com isso, a Prefeitura Municipal, por 
meio de seu departamento de Meio 
Ambiente e Defesa Civil orienta a 
população a adotar atitudes que vão 
ajudar a salvar a vida da nossa cidade 
e de todo o planeta.

Como evitar incêndios  
e queimadas:
- Mantenha os terrenos limpos;
- Nunca jogue ponta de cigarros ou 
fósforos acesos às margens das estra-
das e rodovias, especialmente de car-
ros em movimento;
- Não solte balões. Eles podem provo-
car acidentes aeronáuticos, incêndios 
florestais e são um perigo para refina-

rias e indústrias químicas. Além dis-
so, soltar balão é crime previsto pela 
Lei 9695/98;
- Não coloque fogo em lixos e terrenos;
- Não faça queimadas próximo à rede 
elétrica;
- Nunca faça queimadas em dias 
quentes, secos ou com ventos fortes;
 
 Os incêndios e queima de 
materiais ao ar livre são considera-
dos crimes ambientais, conforme as 
leis nº 9695/98 e nº 1638/12, portanto 
sujeitos a penalidades como multa e 
reclusão.  A queimada para limpeza 
de pastos ou outros fins deve ter au-
torização prévia do Departamento de 
Agricultura e Meio Ambiente.

Responsabilidade compartilhada 
PELA LIMPEZA DA CIDADE

GABINETE 
ITINERANTE

Próximas reuniões: 
26/05, às 19h - Reunião com  
moradores do Terras  
de Monte Alegre
Local: Prefeitura de Monte 
Alegre do Sul (Av. João Girar-
delli, 500)
Participe da gestão da sua 
cidade!

CIDADE SUSTENTÁVEL
Tempo seco aumenta 
risco de incêndios e 
queimadas

Monte Alegre do Sul agora tem 
um canal de atendimento para 
solicitações de manutenção cor-
retiva e preventiva da iluminação 
pública da cidade.
A população poderá ligar para 
0800 033 1825 e solicitar serviços 
de reparos como: lâmpada apa-
gada, oscilando ou acesas duran-
te todo dia. 
A ligação é gratuita e funciona 
todos os dias da semana, 24 ho-
ras.
As solicitações também podem 
ser feitas por aplicativo móvel 
pelo Whatsapp (31) 99222-0496 
ou pelo e mail vagalumeatendi-
mento@gmail.com.  

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA

VACINAÇÃO  
CONTRA AFTOSA

Vacine todos bovinos e bu-
balinos de 01 a 31 de maio 
de 2018. Mesmo se não tiver 
animais para vacinar, atualize 
seu rebanho.
RECEBIMENTO DE  
DECLARAÇÕES E NOTAS: Agri-
cultura e Meio Ambiente/Casa 
da Agricultura (Rua Coronel 
Luiz Leite, nº 266, Centro. Tel: 
(19) 3899-1046.
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PORTARIAS ASSINADAS PELO  EXMO. SR. PREFEITO

PORTARIA N° 269 DE 03 DE MAIO DE 2018
NOMEAR para o cargo comissionado de Diretor de Obras, o Sr. ROBSON RODRIGO DOMINGUES DE FARIA, RG nº 
34.269.083-8, CPF. 222.644.898-55, lotado nos termos dos Anexos V e VII da Lei Complementar n° 03/2017.

PORTARIA N° 270 DE 04 DE MAIO DE 2018
Renomear a composição do Núcleo Gestor, que será composto pelos seguintes representantes:
I – Representantes do Poder Público:
a) Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Econômico: 
Titular: Caio Henrique A. Salgado  
Suplente: Marcia Aparecida Salzani 
b) Departamento de Obras: 
Titular: Robson Rodrigo Domingues de Faria 
Suplente: Susana Aparecida Carradori
c) Chefia de Gabinete do Prefeito Municipal: 
Titular: Luciana Maria Gonçalves Benedetti 
Suplente: Leandro Affonso Tomazi
d) Departamento de Educação 
Titular: Valdete Ap. Daolio Avila 
Suplente: Irene de Oliveira Sampaio
e) Departamento de Agricultura e Meio Ambiente 
Titular: Joana de Oliveira Silva 
Suplente: Oliton Amador Siqueira
f) Departamento de Cultura, Esportes e Turismo 
Titular: Elisa Francisca Gritti Buzo 
Suplente: Regiane Aparecido Gomes Cândido
II – Representantes da sociedade civil, organizações de classe e conselhos:
a) Projeto Memória: 
Titular: Roberto Pastana Teixeira Lima 
Suplente: Luiz Gonzaga Truzzi
b) Conselho Regional de Engenharia (CREA): 
Titular: Antonio Augusto Cordeiro Truzzi  
Suplente: Rodrigo Tripoloni Pedrosa
c) Conselho Municipal de Turismo: 
Titular: Valdeci José da Silva 
Suplente: Jorge Paulo Rouxinolli
d) Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural  
Titular: Bruno Gonçalves 
Suplente: Ronaldo Pereira
e) Conselho Municipal de Saúde 
Titular: Edilaine Tais Oliveira Lima 
Suplente: Tania Aparecida Torriceli de Souza
f) Assessoria Jurídica 
Titular: Cyro roberto Rodrigues Gonçalves Júnior 
Suplente: Reginaldo José da Silva Rocha
g)Assessoria Arquitetônica e Urbanística 
Titular: Boris Eduardo Petri Henrique 
Suplente: Paulo Machado Júnior
h) Representantes da Sociedade Civil 
Titular: Paola Tucci 
Suplente: Joseph Abi Ghosn
i) Representantes da Sociedade Civil 
Titular: Sergio Luiz Ferreira Barbosa 
Suplente: Raul Jorge Bueno Ferreira

PORTARIA N° 271 DE 04 DE MAIO DE 2018
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, para atuarem como gestor e responsável técnico dos convênios firmados 
com as Secretarias do Estado de São Paulo:
I – EDSON JOSE MARQUES LOPES, RG nº 5.234.989-5/SSP-SP, CRC nº 1SP093576/O-6, ocupante do emprego público de 
provimento em comissão de Coordenador de Departamento – Setor de Convênios, junto ao Departamento de Obras, 
para a função de GESTOR;
II – ROBSON RODRIGO DOMINGUES DE FARIA, RG. 34.269.083-8, CREA. 5069911905 ocupante do emprego público de 
provimento em comissão de Diretor de Obras e Serviços Públicos, para a função de RESPONSÁVEL TÉCNICO.

PORTARIA N° 272 DE 04 DE MAIO DE 2018
NOMEAR, para compor a Comissão de Seleção Pública dos Assistentes de Alfabetização Voluntários do Programa Mais 
Alfabetização do município de Monte Alegre do Sul. 

PORTARIA N° 273 DE 04 DE MAIO DE 2018
EXONERAR do cargo comissionado de Assessor de Departamento a Sra. ERICA CRISTINA PETERLINE, RG. 27.865.706-00, 
CPF. 173.564.128-61, lotada nos termos da Lei Complementar n° 03/2017, Anexos V e VII a partir de 12/04/2018.

PORTARIA N° 274 DE 04 DE MAIO DE 2018
NOMEAR para ocupar os empregos públicos no município do Monte Alegre do Sul, nos ditames do Concurso Público n° 
01/2017, os servidores abaixo descritos para os cargos concursados:
Nome/Admissão/RG/CPF/Cargo 
MICHELE ANDRESSA DE OLIVEIRA/05/02/2018/40.604.007-2/335.760.998-32/PROFESSOR  PEB II - ARTE 
CLEIDE EUNICE CARDOSO DE LIMA/02/04/2018/25.607.333-8/155.811.818-70/AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
DANIEL APARECIDO FORTUNATO/02/04/2018/43.200.225-X/310.539.178-99/PROFESSOR PEB II - INFORMÁTICA 
ELIANA DO CARMO LEMES/05/04/2018/23.906.760-5/006.634.196-54/TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
MARCO ANTONIO DE GODOY KRETTELYS/09/04/2018/43.457.674-8/363.669.718-89/PSICÓLOGO 
NATALI RUFINO DA SILVA/09/04/2018/42.685.392-1/354.032.988-94/AJUDANTE GERAL 
REGINALDO MASSARI/11/04/2018/17.297.605/054.919.938-16/MOTORISTA 
LARISSA ACCORSI/13/04/2018/44.691.760-6/389.522.428-66/PROFESSOR PEB II - HISTÓRIA 
ROGÉRIO ANTONIO SIQUEIRA/02/05/2018/19.117.735-0/143.936.718-30/MOTORISTA 
ANTONIO CARLOS MONTINI/07/05/2018/27.131.076-5/167.622.808-03/MOTORISTA

PORTARIA N° 275 DE 11 DE MAIO DE 2018
HOMOLOGAR  a renúncia e EXONERAR a pedido, a Conselheira Tutelar, Sra. ISETE COELHO DE CAMPOS GOMES, RG nº 
14.848.137-1, a partir de 11/05/2018

PORTARIA N° 276 DE 11 DE MAIO DE 2018

NOMEAR para o cargo comissionado de Assessor de Departamento a Sra. ISETE COELHO DE CAMPOS GOMES, RG nº 
14.848.137-1, lotado nos termos dos Anexos V e VII da Lei Complementar n° 03/2017, a partir de 14/05/2018.

PORTARIA N° 277 DE 11 DE MAIO DE 2018
NOMEAR para a função de Responsável pelo Setor de Convênios e Prestação De Contas o Sr. EVERTON COSTA RODRIGUES, 
RG. 28.758.040-4, lotado nos termos do Art. 62 da Lei Complementar n° 03/2017, desde 01/05/2018.

DECRETOS ASSINADOS PELO  EXMO. SR. PREFEITO

DECRETO N° 2.097 DE 03 DE MAIO DE 2.018
Nomeia membros do COMTUR e dá outras providências. Registrado e publicado em  03 de maio de 2018. A municipalida-
de informa que a íntegra deste Decreto encontra-se disponível no saguão do Paço Municipal e no site da internet: www.
montealegredosul.sp.gov.br

DECRETO N° 2.099 DE 08 DE MAIO DE 2.018
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 68.840,00 (sessenta e oito mil oitocentos e qua-
renta reais) destinado à despesas com alimentação escolar a alunos do ensino médio regular e dá outras providências. Re-
gistrado e publicado em 08 de maio de 2018. A municipalidade informa que a íntegra deste Decreto encontra-se disponível 
no saguão do Paço Municipal e no site da internet: www.montealegredosul.sp.gov.br 

DECRETO N° 2.100 DE 08 DE MAIO DE 2.018
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.888,00 (quatro mil oitocentos e oitenta e oito 
reais) destinado à despesas com alimentação escolar a alunos do EJA e dá outras providências.  Registrado e publicado 
em 08 de maio de 2018. A municipalidade informa que a íntegra deste Decreto encontra-se disponível no saguão do Paço 
Municipal e no site da internet: www.montealegredosul.sp.gov.br 

DECRETO N° 2.101 DE 11 DE MAIO DE 2.018
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) des-
tinado execução de aquecimento e melhoria da Piscina Henry Mantovani e dá outras providências. Registrado e publicado 
em 11 de maio de 2018. A municipalidade informa que a íntegra deste Decreto encontra-se disponível no saguão do Paço 
Municipal e no site da internet: www.montealegredosul.sp.gov.br 

DECRETO N° 2.102 DE 11 DE MAIO DE 2.018
Permite o uso de imóvel que especifica e dá outras providências. Registrado e publicado em 11 de maio de 2018. A muni-
cipalidade informa que a íntegra deste Decreto encontra-se disponível no saguão do Paço Municipal e no site da internet: 
www.montealegredosul.sp.gov.br 

LEI MUNICIPAL Nº 1.828 DE 19 DE ABRIL DE 2018
Institui a obrigatoriedade de instalação de sistema de captação e aproveitamento de água da chuva nas edificações urbanas 
de Monte Alegre do Sul e dá outras providências.
O Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, FAZ SABER que a Câmara Municipal, aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º.  Fica criado o sistema de captação e aproveitamento de água de chuva, tendo por objetivo a instalação de reserva-
tórios para captação e utilização de águas pluviais não tratadas em imóveis residenciais, comerciais e públicos situados na 
zona urbana do município.
 Parágrafo único.  Funda-se a presente Lei nos seguintes princípios:
I – Do uso racional dos recursos naturais;
II – Do combate ao desperdício de água;
III – Da preservação do meio ambiente, dever conjunto do Estado e dos cidadãos.
Art. 2º.  É vedada a utilização da água de chuva não tratada captada pelo sistema do qual dispõe a presente lei para consu-
mo nas práticas de higiene pessoal e de preparo de alimentos.
Parágrafo único.  Observadas as vedações estabelecidas no caput, a destinação da água de chuva captada pelo sistema do 
qual dispõe a presente lei será livremente definida pelo proprietário do imóvel, podendo ser utilizada para:
I – Descarga em vasos sanitários;
II – Irrigação de jardins;
III – Lavagens de veículos;
IV – Limpeza de paredes e pisos em geral;
V – Limpeza e abastecimento de piscinas;
VI – Lavagem de passeios públicos – calçadas;
VII – Lavagem de peças;
VIII – Outras utilizações para as quais não seja necessária água potável.
Art. 3º.  Os proprietários de imóveis urbanos com área igual ou superior a 140 m² (cento e quarenta metros quadrados) 
deverão implementar junto a tais o sistema de captação e aproveitamento de água de chuva.
 § 1º  Deverá ser instalado um sistema de dutos ou instrumentos similares que conduza a água captada por telhados, cober-
turas, terraços a um reservatório com capacidade mínima de mil litros.
 § 2º  Faculta-se ao proprietário do imóvel, na forma do artigo anterior, a utilização da água da chuva captada em outras 
finalidades, caso em que o reservatório mencionado no § 1º poderá ser livremente localizado, podendo ser utilizados:
I – Filtros de descida e caixas d’água acima do nível do solo, para soluções mais simples;
II – Cisternas e filtros subterrâneos, para soluções mais completas de reutilização da água captada, instalados dispositivos 
para remoção de detritos.
 § 3º  Devem constar no projeto arquitetônico a indicação do local a ser instalada a cisterna de captação de água de chuva 
e a memória de cálculo do volume, sendo que o não comprimento destas disposições implica na negativa de concessão da 
aprovação do projeto e consequentemente do alvará de construção.
 § 4º Imóveis acima de 200 m² (duzentos metros quadrados) deverão ter cisterna com volume mínimo de 2000 (dois mil) 
litros.
§ 5º Condomínios horizontais, bem como hotéis e chalés localizados em zona urbana ou de expansão urbana, deverão ter 
cisterna com volume mínimo de 5000 (cinco mil) litros. 
Art. 4º.  Para melhor e mais eficiente cumprimento do artigo anterior, fica autorizada a edição de normas complementares.
§ 1º Em projetos de reformas e ampliações, o Departamento de Obras poderá exigir adaptação ao sistema disciplinado 
pela presente lei.
§ 2º Em qualquer dos sistemas instalados, as cisternas devem ser protegidas do acesso de moscas e mosquitos, evitando, 
assim, suas proliferações.
Art. 5º.  A não implementação do sistema de captação e aproveitamento de água de chuva na forma dos dispositivos 
anteriores ensejará a aplicação de multa na ordem de 40 (quarenta) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo – UFESP aos 
proprietários do imóvel.
 § 1º  Aplicada a multa disposta no caput, disporá  o proprietário do prazo de 6 (seis) meses para implementar o sistema de 
captação e aproveitamento de água de chuva em seu imóvel.
 § 2º  Decorrido o prazo anterior sem a implementação do sistema de água de chuva, a multa aplicada ao proprietário do 
imóvel corresponderá ao dobro do previsto no caput, caso em que disporá o proprietário do prazo de 6 (seis) meses para 
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implementar o sistema de captação e aproveitamento de água de chuva em seu imóvel.
Art. 6º.  Para a perfeita aplicação desta Lei deverá ser observado o disposto na NBR 15.527, presente em anexo, aprovada 
pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
Art. 7º.  A aplicação desta Lei restringe-se aos imóveis novos cujo projeto de construção, à época da publicação desta Lei, 
ainda não tenham sido protocolados no setor competente do Município.
Art. 8º.  (VETADO)

EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 
Prefeito Municipal 

Registrada em livro próprio e publicada em 19 de abril de 2018 
Leandro Affonso Tomazi 

Diretor de Administração e Governo Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 1.829 DE 07 DE MAIO DE 2018
Dispõe sobre autorização para a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 68.840,00 (sessenta e oito mil 
oitocentos e quarenta reais) destinado à despesas com alimentação escolar a alunos do ensino médio regular e dá outras 
providências.
EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA, Prefeito do município de Monte Alegre do Sul, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei e em conformidade com o artigo 41, inciso I, combinado com o artigo 43, § 1º, inciso III, ambos da Lei 
Federal 4.320/64, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 68.840,00 (sessenta e oito 
mil oitocentos e quarenta reais) assim classificado:
Crédito Suplementar
Ficha:- 274
Órgão:- 02-Poder Executivo
Unidade Orçamentária:- 03-Órgãos Responsáveis pelas Ações de Governo
Unidade Executora:- 04-Departamento de Educação FME
Funcional Programática:- 123622511.2.035-Manutenção da distribuição de merenda escolar
Natureza da Despesa:- 3.3.90.30-Material de Consumo
Valor R$:- 68.840,00
Artigo 2º - Os recursos necessários para cobertura do crédito aberto pelo artigo anterior serão provenientes de:
I - Excesso de arrecadação no montante de R$ 30.340,00 (trinta mil trezentos e quarenta reais), oriundos do repasse da 
Secretaria de Estado da Educação para o convênio de alimentação escolar conforme Processo 00123/0065/2017;
II - Anulação no montante de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais) das seguintes dotações:
Anulação
Ficha:- 267
Órgão:- 02-Poder Executivo
Unidade Orçamentária:- 03-Órgãos Responsáveis pelas Ações de Governo
Unidade Executora:- 04-Departamento de Educação FME
Funcional Programática:- 123612511.2.035-Manutenção da distribuição de merenda escolar
Natureza da Despesa:- 3.3.90.30-Material de Consumo
Valor R$:- 24.000,00
Ficha:- 312
Órgão:- 02-Poder Executivo
Unidade Orçamentária:- 03-Órgãos Responsáveis pelas Ações de Governo
Unidade Executora:- 04-Departamento de Educação FME
Funcional Programática:- 123652511.2.035-Manutenção da distribuição de merenda escolar
Natureza da Despesa:- 3.3.90.30-Material de Consumo
Valor R$:- 14.500,00
Artigo 3º - Os valores do programa e da ação alterados por esta Lei ficarão convalidados no Plano Plurianual 2018-2021 e 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 
Prefeito Municipal 

Registrada em livro próprio e publicada em 07 de maio de 2018 
Leandro Affonso Tomazi 

Diretor de Administração e Governo Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 1.830 DE 07 DE MAIO DE 2018
Institui o Dia do Cidadão Ítalo Sul Monte Alegrense e dá outras providências.
O Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, FAZ SABER que a Câmara Municipal, aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído no município de Monte Alegre do Sul o “Dia do Cidadão Ítalo Sul Monte Alegrense”, a ser comemo-
rado anualmente no dia 02 de Junho.
Art. 2º As comemorações alusivas à data farão parte do calendário de eventos do município, com o desenvolvimento de 
atividades em âmbito escolar, cultural e turístico.
Art. 3º O poder executivo regulamentará a presente lei caso necessário.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de verbas orçamentárias próprias constantes no 
orçamento vigente, que serão suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 
Prefeito Municipal 

Registrada em livro próprio e publicada em 07 de maio de 2018 
Leandro Affonso Tomazi 

Diretor de Administração e Governo Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 1.831 DE 07 DE MAIO DE 2018
Dispõe sobre autorização para a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.888,00 (quatro mil oitocentos e 
oitenta e oito reais) destinado à despesas com alimentação escolar a alunos do EJA e dá outras providências
EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA, Prefeito do município de Monte Alegre do Sul, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei e em conformidade com o artigo 41, inciso I, combinado com o artigo 43, § 1º, inciso III, ambos da 
Lei Federal 4.320/64,
CONSIDERANDO a aprovação do Plano de Trabalho 2018 anexo ao 2º Termo de Aditamento do Convênio para fornecimen-
to de merenda escolar aos alunos da rede estadual de ensino, o qual prevê o atendimento de 26 alunos da Educação de Jo-
vens e Adultos para 200 dias letivos, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial no valor de R$ 4.888,00 (quatro mil oitocentos 
e oitenta e oito reais) assim classificado:
Crédito Especial
Órgão: 02-Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 03-Órgãos Responsáveis pelas Ações de Executivo
Unidade Executora: 04-Departamento de Educação FME

Função: 12-Educação
Subfunção: 366-Educação de Jovens e Adultos
Programa: 2511-Mais Educação
Ação: 2.035-Manutenção da distribuição de merenda escolar
Categoria Econômica: 3.3.90.30-Material de Consumo
Fonte de Recursos: 02-Transferências e Convênios Estaduais Vinculados
Valor do Crédito R$: 4.888,00
Artigo 2º - Os recursos necessários para cobertura do crédito aberto pelo artigo anterior serão provenientes do excesso de 
arrecadação, oriundos do repasse da Secretaria de Estado da Educação para o convênio de alimentação escolar conforme 
Processo 00123/0065/2017;
Artigo 3º - Os valores do programa e da ação alterados por esta Lei ficarão convalidados no Plano Plurianual 2018-2021 e 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 
Prefeito Municipal 

Registrada em livro próprio e publicada em 07 de maio de 2018 
Leandro Affonso Tomazi 

Diretor de Administração e Governo Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 1.832 DE 07 DE MAIO DE 2018
Dispõe sobre a utilização da Praça Bom Jesus para realização de eventos e dá outras providências.
O Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, FAZ SABER que a Câmara Municipal, aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1° A utilização da Praça Bom Jesus para realização de eventos fica disciplinada pelo disposto na presente lei.
Parágrafo Único - Para os efeitos desta lei, considera-se evento as atividades geradoras de público realizadas por período de 
tempo determinado, mediante cobrança ou não de ingresso, independentemente da finalidade.
Art. 2° A exploração da Praça Bom Jesus para a realização de eventos é exclusiva a:
I – Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul;
II – Entidades sociais de Monte Alegre do Sul-SP;
III – Entidades declaradas como de utilidade pública.
Art. 3° Nos eventos disciplinados pela presente lei, somente será permitida a instalação de barracas no perímetro da Praça 
Bom Jesus, conforme legislação vigente. 
§ 1º Durante o período que compreender a realização do evento, fica proibida a venda de água, refrigerantes, cervejas e 
similares pelas barracas instaladas no perímetro da Praça Bom Jesus, excetuada a venda de bebidas típicas ou artesanais. 
§ 2º O disposto no caput do artigo não se aplica às áreas definidas como Praça de Alimentação.
Art. 4° Excetuam-se de tais regras os eventos promovidos pelo Santuário do Senhor Bom Jesus, a Festa do Morango e os 
eventos carnavalescos. 

EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 
Prefeito Municipal 

Registrada em livro próprio e publicada em 07 de maio de 2018 
Leandro Affonso Tomazi 

Diretor de Administração e Governo Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 1.833 DE 07 DE MAIO DE 2018
Permite ao Executivo tornar obrigatório o curso de prevenção de acidentes e primeiros socorros em todas as escolas e 
creches de Monte Alegre do Sul.
O Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, FAZ SABER que a Câmara Municipal, aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. É necessidade legal e assim poderá o Poder Executivo tornar obrigatório a todas as escolas do munícipio de Monte 
Alegre do Sul a realização de cursos de prevenção de acidentes e primeiros socorros a seus funcionários.
Art. 2º. Os cursos deverão ser ministrados por entidades especializadas, com os devidos registros e habilitação profissional.
Art. 3º. Não haverá contratação de funcionário para a função especificada, podendo o Executivo instituir obrigação ocupa-
cional e gratificar os responsáveis na forma da Lei.
Art. 4º. As despesas resultantes da execução desta Lei correrão a conta das dotações orçamentárias a serem consignadas 
nos orçamentos vindouros, e suplementadas se necessário.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor em 03 (três) meses após a sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.

EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 
Prefeito Municipal 

Registrada em livro próprio e publicada em 07 de maio de 2018 
Leandro Affonso Tomazi 

Diretor de Administração e Governo Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 1.834 DE 07 DE MAIO DE 2018
Institui o Programa “Tribuna dos Servidores Públicos Municipais” e dá outras providencias.
O Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, FAZ SABER que a Câmara Municipal, aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica instituído o Programa “Tribuna dos Servidores Públicos Municipais”, cujo propósito será garantir, a cada qua-
drimestre, o direito aos servidores públicos municipais de Monte Alegre do Sul-SP de se reunirem na sede da Câmara 
Municipal para discussão de assuntos relativos à categoria. 
Art. 2°. As reuniões acontecerão nas segundas terças-feiras dos meses de janeiro, maio e setembro. 
§ 1º Quando a data coincidir com feriado ou ponto facultativo, o Departamento Administrativo da Câmara Municipal agen-
dará uma nova data. 
§ 2º As reuniões serão publicadas em Diário Oficial do Município com antecedência mínima de 15 dias às suas realizações. 
§ 3º As reuniões terão início às 19h (dezenove horas) e término às 22h (vinte e duas horas), podendo ser estendidas por mais 
30 (trinta) minutos a critério da Presidência.
§ 4º No período eleitoral municipal fica suspensa a realização da Tribuna dos Servidores Públicos Municipais.
Art. 3°. Poderão participar da referida reunião todos os servidores públicos municipais em pleno exercício da função. 
Parágrafo Único - Fica vedada a participação nas reuniões de servidores lotados em cargos em comissão do Município, 
com exceção de servidor comissionado titular de cargo efetivo na municipalidade, que poderá participação da reunião na 
condição de servidor de provimento efetivo. 
Art. 4°. As reuniões serão sempre presididas pelo Presidente da Câmara Municipal, e na ausência do mesmo, por seu subs-
tituto legal, nos termos da Resolução 68/2017. 
Parágrafo Único - Os vereadores municipais poderão participar das reuniões na condição de ouvintes. 
Art. 5°. O propósito das reuniões será o de identificar as dificuldades enfrentadas pelos servidores de cada setor da mu-
nicipalidade. Para tal, será garantido o uso da Tribuna da Câmara Municipal por um servidor de cada função existente no 
Quadro de Empregos Efetivos do Município. 
§ 1º O servidor designado para a utilização da Tribuna será escolhido, preferencialmente de modo consensual, por outros 
servidores lotados na mesma função. 
§ 2º O tempo máximo destinado a cada servidor designado para fazer uso da Tribuna será de 20 (vinte) minutos. Caso haja 
mais de um servidor por setor para fazer uso da palavra, o tempo será dividido entre os inscritos, com o limite de quatro 
servidores com tempo de 5 (cinco) minutos cada.  



06 TERÇA-FEIRA 
15 DE MAIO DE 2018

§ 3° Finda a reunião, será redigida uma ata, que assinada por todos os servidores presentes à reunião, será encaminhada ao 
chefe do Poder Executivo Municipal.   
Art. 6°. O uso da Tribuna demandará postura decorosa, sendo vedados o uso de termos chulos, a prática de ofensas e as 
condutas insubordinadas. 
§ 1° Caso o servidor desrespeite o disposto no caput, a palavra será cassada e o mesmo ficará proibido de fazer uso da 
Tribuna pelas próximas duas reuniões. 
§ 2º Fica vedado ao servidor, no uso da tribuna, a citação de fatos referentes a processo administrativo disciplinar por ele 
sofrido. 
§ 3° O servidor que estiver afastado de suas funções não poderá fazer uso da palavra nas reuniões, sendo limitada sua 
participação à condição de ouvinte.
§ 4° Durante as falas fica vedada a menção do nome pessoal de agentes públicos e de outros servidores. 
Art. 7°. As reuniões serão gravadas e disponibilizadas posteriormente no site da Câmara Municipal, assim como transmitidas 
em tempo real na rede mundial de computadores através de canal da Câmara Municipal no “Youtube” ou em sítio que o 
valha.
Art. 8°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 
Prefeito Municipal 

Registrada em livro próprio e publicada em 07 de maio de 2018 
Leandro Affonso Tomazi 

Diretor de Administração e Governo Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 1.835 DE 11 DE MAIO DE 2018
Dispõe sobre autorização para a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta 
mil reais) destinado execução de aquecimento e melhoria da Piscina Henry Mantovani e dá outras providências.
EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA, Prefeito do município de Monte Alegre do Sul, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei e em conformidade com o artigo 41, inciso I, combinado com o artigo 43, § 1º, inciso III, ambos da Lei 
Federal 4.320/64, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica aberto na Diretoria de Fazenda Pública e Finanças de Contabilidade, um Crédito Especial no valor de R$ 
250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), destinado ao Aquecimento e Melhorias na Piscina Henry Mantovani.
Artigo 2º - O presente crédito obedecerá as seguintes classificações orçamentárias:
02   CHEFIA DO EXECUTIVO  
02.03   ORGÃOS RESP. PELAS AÇÕES DO EXECUTIVO  
02.03.02  Departamento de Cultura, Esporte e Turismo  
4.0.00.00.00  DESPESAS DE CAPITAL  
4.4.00.00.00  Investimentos  
4.4.90.00.00  Aplicações Diretas  
4.4.90.51.00  OBRAS E INSTALAÇÕES  
23.695.2506.2045 Aquecimento e Melhorias na Piscina Henry Mantovani  
TOTAL..................................................................... R$ 250.000,00
Artigo 3º - Servirão de recursos para cobertura do presente crédito, os valores a serem repassados pelo Governo Federal, 
através do Ministério dos Esportes, Processo Convênio nº1006886-09/2013 proveniente de excesso de arrecadação de 
conformidade com o artigo 43º § 1º, inciso II da Lei 4.320 de 17/03/64. 
Excesso de Arrecadação.................................. R$ 250.000,00
Artigo 4º - Os valores do programa e da ação alterados por esta Lei ficarão convalidados no Plano Plurianual 2018-2021 e 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 
Prefeito Municipal 

Registrada em livro próprio e publicada em 11 de maio de 2018 
Leandro Affonso Tomazi 

Diretor de Administração e Governo Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 1.836 DE 07 DE MAIO DE 2018
Dispõe sobre o acesso à informação previsto no inciso XXXIII, do caput, do art. 5º, no inciso II, do § 3º, do art. 37 e no § 2º, 
do art. 216, da Constituição Federal e dá outras disposições
O Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, FAZ SABER que a Câmara Municipal, aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Ficam estabelecidos os procedimentos e as normas a serem adotados para garantir o acesso às informações da 
administração pública municipal, previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5º, no inciso II, do § 3º, do art. 37 e no § 2º, do 
art. 216, da Constituição Federal, em conformidade com disposições da Lei Federal n. 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Art. 2º. Os órgãos da administração direta, as autarquias e as fundações do Poder Executivo assegurarão às pessoas naturais 
e jurídicas o direito de acesso à informação, que será efetivado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma trans-
parente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública e as disposições 
desta Lei.
Parágrafo único. Ficam subordinadas ao regime desta Lei as entidades privadas, relativamente aos recursos que receberem 
do Poder Executivo Municipal, mediante subvenções, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou 
outros instrumentos congêneres.
Art. 3º. O acesso à informação disciplinado nesta Lei não se aplica:
I - às informações relativas à atividade empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, obtidas por outros 
órgãos ou entidades no exercício de atividade de controle, regulação e supervisão da atividade econômica cuja divulgação 
possa representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos;
II - às hipóteses de sigilo previstas na legislação, como fiscal, bancária, comercial, profissional, industrial e segredo de justiça.
Art. 4º. Fica criado o Serviço de Ouvidoria, que ficará instalado junto ao Paço Municipal, à Avenida João Girardelli, n° 500 – 
Centro, na cidade de Monte Alegre do Sul/SP.
Parágrafo único. Cabe ao Serviço de Ouvidoria:
I - disponibilizar atendimento presencial ao público;
II - receber, autuar e processar, para respostas, os pedidos de acesso às informações;
III - orientar o interessado, quanto ao seu pedido, o trâmite, o prazo da resposta e sobre as informações disponíveis no site 
eletrônico https://www.montealegredosul.sp.gov.br/;
IV - zelar pelo atendimento dos prazos assinalados para apresentação de respostas;
V - elaborar relatório mensal dos atendimentos.
Art. 5º. Qualquer interessado, devidamente identificado, poderá ter acesso às informações referentes aos órgãos e às enti-
dades municipais, preferencialmente, no site https://www.montealegredosul.sp.gov.br/ e, na impossibilidade de utilização 
desse meio, apresentar o pedido no Serviço de Ouvidoria.
§ 1º. O pedido de acesso à informação deverá conter:
I - nome do requerente;
II - número de documento de identificação válido;
III - especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida; e
IV - endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações ou da resposta requerida.
§ 2º. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:
I - genéricos;

II - desproporcionais ou desarrazoados; ou
III - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produ-
ção ou tratamento de dados, que não sejam de competência do órgão ou entidade municipal.
§ 3º. Na hipótese do inciso III do § 2º, o órgão ou entidade deverá, caso tenha conhecimento, indicar o local onde se encon-
tram as informações a partir das quais o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados.
Art. 6º. As informações solicitadas serão prestadas pelo Serviço de Ouvidoria, no prazo de, até, trinta dias.
§ 1º. O prazo referido no caput poderá ser prorrogado, por mais dez dias, mediante justificativa expressa do responsável 
pela prestação da informação, da qual será dada ciência ao requerente.
§ 2º. Não sendo possível o fornecimento da informação, o Serviço de Ouvidoria deverá:
I - apresentar ao requerente as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou
II - comunicar que não possui a informação, indicando, se for do seu conhecimento, o órgão, a entidade ou a organização, 
não pertencente à Administração Pública Municipal, que deve detê-la.
§ 3º. Quando não for autorizado o acesso, por se tratar de informação reservada ou sigilosa, o requerente será informado 
sobre a possibilidade de recurso.
§ 4º. Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio 
de acesso universal, será informado ao requerente o lugar e a forma pela qual se poderá consultar e obter a referida infor-
mação, desonerando a Administração Municipal da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar 
não dispor de meios para realizar, por si mesmo, tais procedimentos.
Art. 7º. A busca e o fornecimento da informação são gratuitos, ressalvada a cobrança do valor referente ao custo dos servi-
ços e dos materiais utilizados, tais como reprodução de documentos, mídias digitais e postagem.
§ 1º. Fica isento de ressarcir os custos dos serviços e dos materiais utilizados aquele cuja situação econômica não lhe permita 
fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei Federal n. 7.115, de 29 de agosto de 
1983.
§ 2º. Caso seja requerida justificadamente a concessão da cópia de documento, com autenticação, poderá ser designado um 
servidor para certificar que confere com o original.
Art. 8º. As informações de interesse público serão disponibilizadas no sítio eletrônico https://www.montealegredosul.sp.gov.
br/, os quais serão atualizados, rotineiramente, e deverá atender, entre outros, aos seguintes requisitos:
I - conter formulário para requerimento de acesso a informação;
II - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;
III - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;
IV - indicar local que permita ao interessado comunicar-se pessoalmente com o Serviço de Ouvidoria; e
Parágrafo único. É dever dos órgãos e entidades municipais promover, independente de requerimento, a divulgação em 
seus sítios na Internet de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas.
Art. 9º. Deverão ser disponibilizadas no endereço eletrônico https://www.montealegredosul.sp.gov.br/ as seguintes infor-
mações de interesse público:
I - estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus ocupantes, endereço e telefones das 
unidades, horários de atendimento ao público;
II - receita orçamentária arrecadada;
III - repasses ou transferências de recursos financeiros;
IV - execução orçamentária e financeira detalhada em nível de grupo de despesa;
V - licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados, além dos contratos firmados e notas de empe-
nho emitidas;
VI - remuneração e subsídio dos cargos, postos, graduação, função e emprego público;
VII - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; e
VIII - contato da autoridade de monitoramento, designada nos termos do art. 40, da Lei n. 12.527/2011, e telefone e correio 
eletrônico do Serviço de Ouvidoria.
Parágrafo único. As informações poderão ser disponibilizadas por meio de ferramenta de redirecionamento de página na 
Internet, quando estiverem disponíveis em outros sítios governamentais.
Art. 10. No caso de indeferimento de acesso às informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado 
interpor recurso contra a decisão, no prazo de dez dias, a contar da sua ciência.
§ 1º. O recurso será apresentado no Serviço de Ouvidoria, que o encaminhará à autoridade que exarou a decisão impugna-
da, devendo se manifestar no prazo de dez dias.
§ 2º. Mantida novamente a negativa, o recurso será encaminhado à Comissão Mista de Reavaliação de Informações.
Art. 11. Fica criada a Comissão Mista de Reavaliação de Informações com a seguinte representação:
I - um representante da Diretoria Municipal de Administração e Governo Municipal;
II - um representante da Diretoria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico;
III - um representante da Diretoria Municipal da Fazenda Municipal e Finanças;
IV - um representante do Departamento de Informática;
V - um representante da Procuradoria-Geral do Município.
§ 1º. A indicação e nomeação dos membros da Comissão Mista de Reavaliação de Informações é da responsabilidade do 
Prefeito Municipal, para mandato de dois anos, permitida a recondução.
§ 2º. O membro da Comissão Mista de Reavaliação de Informações poderá ser desligado da função nos casos de renúncia, 
falta injustificada a três reuniões consecutivas ou desligamento do órgão que representa.
§ 3º. A Presidência da Comissão Mista de Reavaliação de Informações será indicada pelo Prefeito Municipal dentre os seus 
membros, com mandato de um ano, podendo ser reconduzido.
Art. 12. Cabe à Comissão Mista de Reavaliação de Informações:
I - manter registro dos titulares de cada órgão e entidade do Poder Executivo Municipal, para decisão quanto ao acesso a 
informações e dados sigilosos ou reservados da respectiva área;
II - requisitar da autoridade que classificar informação como sigilosa, esclarecimentos ou acesso ao conteúdo, parcial ou 
integral da informação;
III - rever a classificação de informações sigilosas, de ofício ou mediante provocação de pessoa interessada, observado o 
disposto na legislação federal sobre essa classificação;
IV - recomendar medidas para aperfeiçoar as normas e procedimentos necessários à implementação desta Lei;
V - manifestar-se sobre reclamação apresentada contra omissão ou recusa de autoridade municipal, quanto ao acesso à 
informações.
Art. 13. Ao Presidente da Comissão Mista de Reavaliação de Informações cabe:
I - presidir os trabalhos da Comissão;
II - aprovar a pauta das reuniões ordinárias e as ordens do dia das respectivas sessões;
III - dirigir, intermediar as discussões, de forma que todos participem e coordenar os debates, interferindo para esclareci-
mentos;
IV - designar o membro secretário, para lavratura das atas de reunião;
V - convocar reuniões extraordinárias e as respectivas sessões; e
VI - remeter ao Secretário de Administração a ata com as decisões tomadas pelo colegiado, para serem encaminhadas ao 
Prefeito Municipal.
§ 1º. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações reunir-se-á, sempre que convocada pelo presidente.
§ 2º. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações atuará junto à Diretoria Municipal Planejamento e Desenvolvimento 
Econômico.
Art. 14. Não poderá ser negado acesso às informações necessárias à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamen-
tais.
Parágrafo único. O requerente deverá apresentar razões que demonstrem a existência de nexo entre as informações reque-
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ridas e o direito que se pretende proteger.
Art. 15. A Diretoria Municipal Planejamento e Desenvolvimento Econômico, desenvolverá atividades para:
I - promoção de campanha de abrangência municipal de fomento à cultura da transparência na administração pública e 
conscientização do direito fundamental de acesso à informação;
II - treinamento dos agentes públicos e, no que couber, a capacitação das entidades privadas sem fins lucrativos, no que se 
refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública;
III - monitoramento dos prazos e procedimentos de acesso à informação;
IV - definição do formulário padrão, disponibilizado em meio físico e eletrônico, que estará à disposição na Internet e no 
Serviço de Ouvidoria.
Art. 16. Na aplicação desta Lei serão observadas as questões sobre classificação de informações secretas, sigilosas e reser-
vadas, o acesso a informações pessoais, a responsabilidade sobre o acesso e divulgação de informações e as disposições do 
Decreto Federal n. 7.724, de 16 de maio de 2012.
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 
Prefeito Municipal 

Registrada em livro próprio e publicada em 07 de maio de 2018 
Leandro Affonso Tomazi 

Diretor de Administração e Governo Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 06 DE 11 DE MAIO DE 2018
Altera dispositivo da Lei complementar n° 03 de 15 de dezembro de 2017 e dá outras providências.
O Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul FAZ SABER que a Câmara Municipal, aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Fica alterada a descrição da função de Farmacêutico do Anexo I da Lei Complementar n° 03 de 15 de dezembro de 
2017 passa a ter a seguinte redação:
ANEXO I 
EMPREGOS/QTD/Ref. /Jornada Semanal (h) 
Farmacêutico/3/13/40,00
Parágrafo Único – Os demais itens e funções permanecem inalterados para todos os fins.
Art. 2º Fica alterada a denominação da função de Operador de Equipamento Odontológico, do Anexo I da Lei Comple-
mentar n° 03 de 15 de dezembro de 2017, passa a ter a denominação de Auxiliar de Saúde Bucal, ficando o mesmo com a 
seguinte redação:
ANEXO I 
EMPREGOS/QTD/Ref. /Jornada Semanal (h) 
Auxiliar de Saúde Bucal/6/5/40,00
Parágrafo Único – Os demais itens e funções permanecem inalterados para todos os fins.
Art. 3º Fica alterada a descrição da função de Operador de Equipamento Odontológico do Anexo VI da Lei Complementar 
n° 03 de 15 de dezembro de 2017 passa a ter a seguinte redação:
“AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
Atribuições: Auxilia o cirurgião-dentista nos procedimentos; I - organizar e executar atividades de higiene bucal; processar 
filme radiográfico; preparar o paciente para o atendimento; auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas; 
manipular materiais de uso odontológico; selecionar moldeiras; preparar modelos em gesso; registrar dados e participar da 
análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; executar limpeza, assepsia, desinfeção e 
esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; realizar o acolhimento do paciente 
nos serviços de saúde bucal; aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de 
produtos e resíduos odontológicos; desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; 
realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal; adotar medidas de biossegurança visando ao controle 
de infecção; além de outras funções descritas em lei.
Requisitos: Nível médio ou equivalente completo”
Parágrafo Único – Os demais itens e funções permanecem inalterados para todos os fins.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 
Prefeito Municipal 

Registrada em livro próprio e publicada em 11 de maio de 2018 
Leandro Affonso Tomazi 

Diretor de Administração e Governo Municipal

ATA 018/2018 – CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE MONTE ALEGRE DO SUL-SP 
No dia 02 de maio de 2018, às 17 horas, reuniram-se no Paço Municipal da Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Sul, Lo-
calizado na Avenida João Girardelli, 500 – Centro, os seguintes membros do COMTUR, Regiane Aparecida Gomes Cândido e 
Diogo José de Oliveira (Representante do Departamento de Cultura, Esportes e Turismo), Luciana Maria Gonçalves Benedetti 
e Augusta Bueno (Representante do Gabinete), Caio Henrique Araujo Salgado (Representante do Setor de Comunicação), 
Marcela M. M Carvalho (Representante do Setor de Fiscalização), Giovana Helena Vicentini Cordeiro (Procuradora Geral 
do Município), Eni Peterlini (Representante do Turismo Rural), Bruno Gonçalves e Valdeci José da Silva (Representantes da 
Indústria), Marta Sochan (Representante da Hotelaria), os jornalistas Ivan Lopes e Andreia Pereira  e o Exmo. Prefeito Edson 
Rodrigo de Oliveira Cunha e demais presentes conforme lista de presença.
Abrindo a reunião, o Presidente passou a palavra ao Prefeito, que agradeceu a presença de todos e entregou oficialmente o 
documento ao COMTUR. Solicitou, também, a disponibilização do documento em versão digital no site montealegredosul.
tur.br. 
O Prefeito informou que as atas do COMTUR estão devidamente registradas no cartório de Amparo. 
Atualizou a situação dos convênios do DADE. Informou que todos os projetos aprovados estão sendo licitados em maio e 
informou que todas as obras devem ser iniciadas nos meses de junho e julho. Também informou a pavimentação imediata 
das ruas Carlos Piffer e Luiz Carlos Borella. 
O prefeito informou a saída do Diretor de Obras e apresentou o novo profissional que irá gerir os projetos do município. 
Informou que há dois convênios de 2018 que precisam ser mudados objetos para aprovação do COC por falta de matricula 
da área.
Sendo assim o COMTUR aprova por unanimidade a troca dos objetos, ficando:
R$200 mil reais que seria utilizado para construção de mirante na Cachoeira do Falcão, passará a ser utilizado para Restau-
ração e melhorias dos dois pontilhões do município da antiga Mogiana, incluindo melhorias no acesso. 
R$150 mil reais que seria utilizado para melhorias do Balneário e Caldeira, será dividido em dois novos objetos, ficando: 1.  
R$100.000,00 para Construção de Campo Society ao lado da Pisicna Harry Mantovani; 2. R$50.000,00 para construção de 
dois playgrounds no Parque Villa Balneário e no Bairro dos Francos. 
Ainda, o prefeito informou da necessidade de tentar mudar a área de pavimentação do convênio 110/2016 do  valor de 
R$795.720,73 para regularizar o mesmo, haja vista o desvio de parte dos recursos pela gestão anterior a qual não seria 
suficiente para pavimentar a referida área. O COMTUR entende ainda que existem outras áreas prioritárias e sendo assim 
aprovada a mudança de objeto e solicita que envie ao COC para aprovação e posterior deliberação do DADE.  Se aprovado 
a mudança de projeto do Convênio 110/2016 passará o mesmo a ser dividido em dois novos projetos : R$500.000,00 para 
projeto de entroncamento, acesso e retorno na rodovia Professora Pedrina Maria da Silva Valente, R$295.720,73 para  Con-
clusão da Pavimentação da Estrada do Ribeirão dos Limas.
O prefeito informou que está sendo elaborado o projeto da Vila Literária. Informou que também está sendo elaborado um 
projeto para o vagão do trem, com um café e utilização do vagão do trem para a instalação de um cinema de cultura no 
vagão. Informou que a praça do trem também será destinada a uma feira de turismo rural aos fins de semana. 
O COMTUR aprova que seja aberto um processo licitatório para utilização de sala no Centro Cultural José Peschiera e do 
vagão do trem para criação de café e cinema no vagão, ou ainda que seja destinado para outras finalidades de forma a 
tornar o local mais movimentado e atrativo aos turistas e visitantes.  
O prefeito informou que será encaminhada para pousadas chamada da Festa do Morango para os hotéis. Informou também 

que alguns ajustes foram feitos em relação ao evento de 2017.  
Foi citada a necessidade de fiscalização ativa na Festa do Morango e demais eventos, uma vez que houve comerciantes que 
ocuparam espaços nas calçadas e até na rua. Foi informado que o decreto será verificado. 
 A respeito do rodeio, o prefeito informou que o evento é uma demanda da comunidade rural do município e destacou que 
há legislação federal que regulamenta. O prefeito informou que exigiu o cumprimento desta lei, bem como exigiu a pre-
sença de veterinário 24 horas e acompanhamento com exames a fim de verificar constantemente o bem estar dos animais.
 Também será definida, até o fim da semana, a programação da festa junina. 
A Prefeitura está tentando viabilizar a apresentação dos “Tenores do Brasil” no dia 03 de agosto, a fim de trazer mais cultura 
para a Festa do Padroeiro.  
O Prefeito mostrou as propostas de lei apresentadas pelo Presidente da Câmara, que limita a comercialização de água e 
bebidas na Praça Bom Jesus, e apontou que apesar de valorizar o comércio local. O prefeito informou que foi liberada a 
comercialização em eventos de grande porte. 
Foi apontado que foi aprovada a lei que estabelece a limpeza de lotes. O prefeito informou que a publicação na imprensa 
oficial já tem valor de notificação e que agora é possível terceirizar o serviço e cobrar o valor do proprietário do terreno.
O prefeito apontou a situação dos taxistas em Monte Alegre do Sul. Informou que irá disponibilizar valores, horários e 
telefones de atendimento. A partir da disponibilização do material, será elaborada uma tabela e, se houver reclamações, as 
placas vermelhas podem ser requeridas pelo Executivo.
O COMTUR aprovou que medidas a fim de assegurar a execução e regularização do serviço, recolhimento de ISS no municí-
pio, sejam tomadas. O Prefeito apontou que apresentará, na próxima reunião, o levantamento de ISS recolhido da hotelaria 
pela Prefeitura.
O Prefeito informou que solicitou à empresa Rota da Comunicação um orçamento e planejamento de comunicação estraté-
gica. A proposta é de atuar com atualização de mídias sociais, produção de conteúdos e assessoria de imprensa. A empresa 
explicou mais a respeito do funcionamento da assessoria de imprensa.
O Prefeito informou da importância da valorização dos produtos de Monte Alegre do Sul e informou a respeito da necessi-
dade de criação de um selo de produtos de Monte Alegre do Sul. 
O Prefeito informou que a municipalidade irá manter a Associação Projeto Memória. Esta irá intensificar os projetos em 
parceria com o Departamento de Educação e irá designar uma sala específica para a “Sala do Imigrante”.  Também informou 
que a APROCAMAS e o Projeto Memória serão caracterizados como Centros de Informações Turísticas. 
O Prefeito comentou que estão sendo elaborados os roteiros turísticos do município. Estes serão disponibilizados no site 
www.montealegredosul.tur.br.
A respeito do Balneário, o prefeito informou que houve alteração do horário de funcionamento do Balneário e que haverá 
mudanças nos serviços prestados pela instalação. 
A representante da hotelaria Marta Sochan informou que um hóspede alegou que foi tratada com desrespeito pela aten-
dente do Balneário, que não deu a devida atenção ao turista, respondendo com desdém. Os membros do COMTUR sugeri-
ram que seria interessante recolocar a Marcia Campanari para melhorar a qualidade do atendimento do Balneário. 
Marta Sochan informou a possibilidade de verificar alunos de escolas de música para trazer estudantes para se apresentar 
na Praça Bom Jesus. O Prefeito apontou que, se houver interesse do comercio e da hotelaria, a Prefeitura oferece o som e 
as empresas oferecem as apresentações artísticas. Também foi apresentada a necessidade de mais apresentações de samba 
de raiz, jazz e blues. 
Foi solicitada a participação das pousadas, com stands de divulgação, durante a Festa do Morango. E a representante da 
hotelaria informou que mais pessoas estão interessadas em participar da comissão de marketing do COMTUR.
Dando por encerrada a reunião, eu, Regiane Aparecida Gomes Candido representante do Departamento de Cultura, Espor-
tes e Turismo redijo a presente ATA onde abaixo assino com os demais membros titulares e suplentes presentes e anexo 
uma cópia da lista de presença.

Monte Alegre do Sul, 02 de maio de 2018 
Valdeci José da Silva 

Presidente do COMTUR

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 271/2018

Modalidade: Pregão Presencial Nº 11/2018 – Registro de Preço 
EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA, Prefeito Municipal de Monte Alegre do Sul, nos termos do Art. 49 caput da Lei 
8.666/93, resolve revogar e CANCELAR o PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018, o qual tem como objeto a Contratação de em-
presa especializada para prestação de serviços de outsourcing de impressão reprográfica com fornecimento de equipamen-
tos, Impressoras e Multifuncionais (novos e sem uso), exceto papel, fornecimento de Software de controle de dispositivos 
e captura de contadores de impressão e cópia, e Assistência Técnica preventiva e corretiva, com reposição de peças e de 
fornecimento de suprimentos originais de fábrica, em conformidade com o Anexo I, integrante deste Edital, por interesse 
público, tendo em vista a necessidade de correção de diversos itens do Edital, devidamente justificados e anexados ao 
processo licitatório.

Monte Alegre do Sul, 07 de maio de 2018 
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha 

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, a seguinte licitação:

CARTA CONVITE Nº 006/2018
OBJETO: “Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de “Recapeamento de trecho da Estrada Mu-
nicipal Nelson Taufic Nassif” do município de Monte Alegre do Sul, com recurso originados do Convênio SET-DADETUR n° 
273/2017, de acordo com o Anexo I – Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma Físico e Financeiro”.
Sessão de entrega de envelopes: 24 de maio de 2018 até às 14:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura de Monte Alegre 
do Sul. 
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos: Diretoria Municipal de Administração do 
Município, à Av. João Girardelli, 500 – Monte Alegre do Sul – SP, telefones: (19) 3899-9120 ou 3899-9128 e site oficial da 
prefeitura: www.montealegredosul.sp.gov.br.

Monte Alegre do Sul, 10 de maio de 2018 
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha 

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, a seguinte licitação:

CARTA CONVITE Nº 007/2018
OBJETO: “Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de “Iluminação Colonial em ruas do município” 
de Monte Alegre do Sul, com recurso originados do Convênio SET-DADETUR n° 275/2017, de acordo com o Anexo I – Me-
morial Descritivo, Orçamento, Cronograma Físico e Financeiro”.
Sessão de entrega de envelopes: 25 de maio de 2018 até às 14:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura de Monte Alegre 
do Sul. 
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos: Diretoria Municipal de Administração do 
Município, à Av. João Girardelli, 500 – Monte Alegre do Sul – SP, telefones: (19) 3899-9120 ou 3899-9128 e site oficial da 
prefeitura: www.montealegredosul.sp.gov.br.

Monte Alegre do Sul, 11 de maio de 2018 
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha 

Prefeito Municipal

Processo Administrativo nº 2971/2017 
Modalidade: Pregão Presencial nº 014/2018

COMTUR

LICITAÇÕES



08 TERÇA-FEIRA 
15 DE MAIO DE 2018

Objeto: “Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes de estudantes, para linhas com monitor e sem 
monitor em cada veículo, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Anexo I – Termo de Referência”
Trata-se de recurso genérico sobre procedimento licitatório interposto DIRLENE SILVA CENTOFANTI COZARO, protocolado 
em 09/05/2018. 
(...)
Diante do acima exposto, conheço da petição juntada como PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, devida a falta de objeto de 
pedido, e julgo IMPROCEDENTE a solicitação apresentada pela empresa Dirlene Silva Centofanti Cozaro pelo motivos e 
fatos descritos.
Dê-se ciência do mérito do pleito à interessada via e-mail.

Monte Alegre do Sul, 14 de maio de 2018 
Leandro Affonso Tomazi 

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, a seguinte licitação:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 (REGISTRO DE PREÇOS) 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios (estocáveis) para merenda escolar e 
creches da rede municipal de ensino, paro o período de 12 (doze) meses, do tipo menor preço por item, em conformidade 
com o Anexo I, integrante deste Edital.
Sessão de entrega de envelopes: 05 de junho de 2018 até às 14:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura de Monte 
Alegre do Sul. 
O Edital na íntegra encontra-se disponível no site oficial da Prefeitura: www.montealegredosul.sp.gov.br e também pode ser 
solicitado no Departamento Administrativo desta Prefeitura. 

Monte Alegre do Sul, 14 de maio de 2018 
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha 

Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 2971/2017

Modalidade: Pregão Presencial nº 014/2018
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes de estudantes, para linhas com monitor e sem 
monitor em cada veículo, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Anexo I – Termo de Referência
Considerando os despachos e elementos constantes dos presentes autos HOMOLOGO o procedimento do objeto da pre-
sente licitação às seguintes Empresas: 
Lote/Veículo/Qtde – Km Rodado/Dias Letivos/Km Rodado (Unitário)/Vencedora 
1/Utilitários min. 15 lugares, de acordo com o memorial descritivo anexo I. Ref. 01/134,8 km/dia/200/R$ 2,75//Etco empre-
sa de Turismo e Transporte Coletivo Ltda ME 
2/Utilitários min. 15 lugares, de acordo com o memorial descritivo anexo I. Ref. 02/54,5 km/dia/200/R$ 4,15//Giraldi & 
Giraldi Transportes e Turismo Ltda.-EPP 
3/Utilitários min. 15 lugares, de acordo com o memorial descritivo anexo I. Ref. 01/125,1 km/dia/200/R$ 2,80//Etco Empre-
sa de Turismo e Transporte Coletivo Ltda ME 
4/Utilitários min. 15 lugares, de acordo com o memorial descritivo anexo I. Ref. 01/16,4 Km/ dia/200/R$ 2,80//Nova Fonte 
Transportes e Logistica Ltda-EPP 
5/Utilitários min. 15 lugares, de acordo com o memorial descritivo anexo I. Ref. 01/47 Km/ dia/200/R$ 2,79//Ivamar Trans-
porte Escolar Ltda-Me
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes, em especial àquelas tocantes a prazos legais.

Monte Alegre do Sul, 15 de maio de 2018 
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha 

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, a seguinte licitação:

CARTA CONVITE Nº 008/2018
OBJETO: “Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de “Melhorias e Aquecimento da Piscina Pú-
blica” de Monte Alegre do Sul, com recurso originados do Convênio n° 1006886-09/2013, junto ao Ministério dos Esportes, 
de acordo com o Anexo I – Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma Físico e Financeiro”.
Sessão de entrega de envelopes: 22 de maio de 2018 até às 14:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura de Monte Alegre 
do Sul. 
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos: Diretoria Municipal de Administração do 
Município, à Av. João Girardelli, 500 – Monte Alegre do Sul – SP, telefones: (19) 3899-9120 ou 3899-9128 e site oficial da 
prefeitura: www.montealegredosul.sp.gov.br.

Monte Alegre do Sul, 15 de maio de 2018 
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha 

Prefeito Municipal

FINANCEIRO
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Exercício: 2018

LISTAGEM DAS RECEITASLISTAGEM DAS RECEITASLISTAGEM DAS RECEITASLISTAGEM DAS RECEITAS

PREFEITURA MUN. MONTE ALEGRE DO SULPREFEITURA MUN. MONTE ALEGRE DO SULPREFEITURA MUN. MONTE ALEGRE DO SULPREFEITURA MUN. MONTE ALEGRE DO SUL
RUA CAP JOSE INACIO, 91
52846144/0001-67

Período de até01/03/2018 31/03/2018

TipoTipoTipoTipo Emp/PEmp/PEmp/PEmp/P Detalh.Detalh.Detalh.Detalh.

1 1113.03.1.1.01 11.103,65IRRF - Folha de PagamentoED

2 1113.03.1.1.02 3.174,96IRRF - Prestadores PF e PJED

3 1118.01.1.1.01 221.603,43IPTU - TerritorialED

4 1118.01.1.1.02 213.693,92IPTU - PredialED

6 1118.01.1.3.00 34.276,13IPTU - DÍVIDA ATIVAED

7 1118.01.1.4.00 39.624,02IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROSED

8 1118.01.4.1.00 14.529,56ITBI - PRINCIPALED

9 1118.02.3.1.01 21.620,42ISS - SIMPLES NACIONALED

10 1118.02.3.1.02 19.933,15ISS - MunicipalED

11 1118.02.3.2.00 179,23ISS - MULTAS E JUROSED

12 1118.02.3.3.00 347,07ISS - DÍVIDA ATIVAED

13 1118.02.3.4.00 92,93ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROSED

14 1121.01.1.1.01 7.607,41Taxa de Licença para FuncionamentoNV

15 1121.01.1.1.02 1.045,14Taxa de Licença para PublicidadeNV

16 1121.01.1.1.03 957,56Taxa de Licença para Funcionamento em Horário EspecialNV

17 1121.01.1.1.04 905,37Taxa de Licença para Execução de ObrasNV

22 1121.01.1.1.09 2,91Taxa de Aprovação de ProjetosNV

24 1121.01.1.1.11 1.328,41Taxa pela Fiscalização da Vigilância SanitáriaNV

25 1121.01.1.2.01 25,50Multas e Juros de Diversas Taxas de InspeçãoNV

26 1121.01.1.3.01 48,94Dívida Ativa de Diversas Taxas de InspeçãoNV

27 1121.01.1.4.01 18,75Multas e Juros da Dívida Ativa de Diversas Taxas de InspeçãoNV

28 1122.01.1.1.01 59.139,34Taxa pela Remoção de Lixo (Resíduos Sólidos)NV

29 1122.01.1.1.02 1.572,15Taxa para Ligação de ÁguaNV

30 1122.01.1.1.03 152,02Taxa para Ligação de EsgotoNV

32 1122.01.1.2.01 1.893,37Multas e Juros de Diversas Taxas de ServiçosNV

33 1122.01.1.3.01 3.362,65Dívida Ativa de Diversas Taxas de ServiçosNV

34 1122.01.1.4.01 2.928,97Multas e Juros da Dívida Ativa de Diversas Taxas de ServiçosNV

36 1310.01.1.1.00 2.255,43ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPALNV

37 1321.00.1.1.01 7,13Rendimentos de Aplicação - Tesouro GeralNV

61 1329.00.1.1.01 699,85Aluguel de Máquinas e EquipamentosNV

62 1610.01.1.1.01 1.573,20Protocolo, Emolumentos e Custas Processuais / AdministrativaNV

64 1610.01.1.1.03 63.835,28Serviços de Capt,Adução,Tratamento,Reserv. de ÁguaNV

65 1610.01.1.1.04 25.487,61Serviços Coleta,Transp,Trat. Destino Final de EsgotosNV

66 1610.01.1.1.05 2.721,67Diversos Serviços do CemitérioNV

68 1610.01.1.1.07 3.161,50Diversos Serviços do Balneário MunicipalNV

71 1718.01.2.1.00 583.511,96COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPALED

74 1718.01.5.1.00 122,31COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPALED

75 1718.02.6.1.00 9.474,07COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPALNV

76 1718.03.1.1.01 49.968,67Transferências SUS - ATB PAB FixoSD

78 1718.03.1.1.03 15.210,00Transferências SUS - ATB Agentes Comunitários de SaúdeSD

82 1718.03.1.1.11 3.665,08Transferências SUS - MAC Teto FinanceiroSD

84 1718.03.1.1.22 3.162,95Transferências SUS - VGS Incentivos Pontuais IPVSSDFichaFichaFichaFicha Cód.ReceitaCód.ReceitaCód.ReceitaCód.Receita ContaContaContaContaData LancData LancData LancData Lanc ValorValorValorValorDiscr.Discr.Discr.Discr.
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Exercício: 2018

LISTAGEM DAS RECEITASLISTAGEM DAS RECEITASLISTAGEM DAS RECEITASLISTAGEM DAS RECEITAS

PREFEITURA MUN. MONTE ALEGRE DO SULPREFEITURA MUN. MONTE ALEGRE DO SULPREFEITURA MUN. MONTE ALEGRE DO SULPREFEITURA MUN. MONTE ALEGRE DO SUL
RUA CAP JOSE INACIO, 91
52846144/0001-67

Período de até01/03/2018 31/03/2018

TipoTipoTipoTipo Emp/PEmp/PEmp/PEmp/P Detalh.Detalh.Detalh.Detalh.

86 1718.03.1.1.31 2.295,65Transferências SUS - AFBSD

87 1718.04.1.1.01 1.621,74Bloco - Proteção Social BásicaNV

90 1718.05.1.1.00 59.163,20TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPALED

92 1718.05.3.1.00 14.070,20TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPALED

94 1718.06.1.1.00 1.445,22TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPALED

97 1728.01.1.1.00 307.392,39COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPALED

98 1728.01.2.1.00 173.339,40COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPALED

99 1728.01.3.1.00 4.597,53COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPALED

101 1728.02.3.1.00 5,52COTA-PARTE ROY.-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPALNV

105 1728.10.2.1.01 17.145,60Convênio - Merenda EscolarED

106 1728.10.2.1.02 48.111,97Convênio - Transporte EscolarED

110 1758.01.1.1.00 403.631,40TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPALFU

111 1990.99.1.1.01 402,00Fundo Social de SolidariedadeNV

123 9510.00.0.0.00 -214.081,74(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB

127 1922.99.1.1.99 286,51Diversas Restituições Não ClassificadasNV

129 2418.03.1.1.01 159.160,00Estruturação na Rede de Serviços de ATBSD

2.404.610,262.404.610,262.404.610,262.404.610,26TOTAL  NO PERIODO. . .

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

PREFEITURA MUN. MONTE ALEGRE DO SUL
RUA CAP JOSE INACIO, 91

52846144/0001-67 Saúde Exercício: 2018 Período: 01/01/2018  até  31/03/2018

Anexo V

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

Previsão Atualizada Arrecadação
até o Período

Próprias 4.415.000,00 737.882,93
Transferências da União 7.172.000,00 2.117.463,01
Transferências do Estado 4.680.000,00 1.958.290,87

Total 16.267.000,00 4.813.636,81

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE
Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga

(para o Exercício) (até o Período) (até o Período) (até o Período)

%Valor Valor % Valor % Valor %

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Para o Exercício (Prev. Atualizada) Até o Período (Arrecadação)
2.440.050,00 722.045,52

TOTAL (15%)

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

DESPESAS
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS 4.037.800,00 24,82 % 1.331.995,70 27,67 % 1.266.221,60 26,30 % 931.114,33 19,34 %

DEDUÇÕES
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01) 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

(-) Despesas com Pensões - (3190.03) 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

DESPESA LÍQUIDA
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE 1.331.995,70 27,67 % 1.266.221,60 26,30 % 931.114,33 19,34 %
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PREFEITURA MUN. MONTE ALEGRE DO SUL
RUA CAP JOSE INACIO, 91

52846144/0001-67 Ensino Exercício: 2018 Período: 01/01/2018  até  31/03/2018

Anexo IX

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS Valor
737.882,93Impostos Próprios

4.075.753,88Transferências Constitucionais
4.813.636,81Total da Receita de Impostos

CONSTITUIÇÃO FEDERAL Valor
1.203.409,20Aplicação mímima de 25% das Receitas de

Impostos, conforme atigo 212

FUNDEB Valor
1.393.463,37Transferências do Exercício

1.288,33Aplicações Financeiras
1.394.751,70Total do FUNDEB

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07 Valor
836.851,02Magistério - art.22 - mínimo 60%

1.325.014,12Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%

FUNDEF Valor
0,00Saldo de Exer.Anteriores
0,00Aplicações Financeiras
0,00Total do FUNDEF

LEI Nº 9424, de 24/12/96 Valor
0,00Magistério - mínimo de 60%
0,00Total - 100% dos recursos

RECURSOS VINCULADOS Valor
346.635,65Recebidos no Exercício

0,00Saldo de Exer.Anteriores
346.635,65Total de Rec.Vinculados

APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado
deverá ser aplicado no exercício seguinte

Recursos Próprios - Ed. Básica Empenhado % Liquidado % Pago %
Recursos Próprios - Ed. Básica 1.153.150,13 23,95 % 1.115.860,39 23,18 % 926.336,85 19,24 %

FUNDEB Empenhado % Liquidado % Pago %
Magistério 1.153.748,16 82,72 % 1.153.748,16 82,72 % 758.802,71 54,40 %

Outras 2.946,34 0,21 % 2.946,34 0,21 % 2.946,34 0,21 %

Total 1.156.694,50 82,93 % 1.156.694,50 82,93 % 761.749,05 54,62 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES Empenhado % Liquidado % Pago %
Magistério 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Total 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

OUTRAS VINCULAÇÕES Empenhado % Liquidado % Pago %
OUTRAS VINCULAÇÕES 249.607,89 72,01 % 243.097,92 70,13 % 194.309,43 56,06 %
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Anexo IX

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

KELLEN MARIA SARTORI

028.095.556-13

CONTADORA
EDSON RODRIGO OLIVEIRA CUNHA

PREFEITO MUNICIPAL

313.441.098-29

AVELINO PEDRO CAICHIOLO
TESOUREIRO

157.878.828-57
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