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FESTA DO MORANGO: 25 ANOS 
DE CULTURA, TRADIÇÃO E 

MUITA GASTRONOMIA

 O mês de julho é especial 
em Monte Alegre do Sul. A pe-
quena e aconchegante estância do 
Circuito das Águas Paulista, lo-
calizada a apenas 70 km de Cam-
pinas e 130 Km de São Paulo, se 
transforma em um dos destinos 
mais procurados do estado. 
 Com a proposta de promo-
ver o encontro entre a gastronomia 

italiana e os ingredientes e cultu-
ra tradicionalmente brasileiros, a 
Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de Monte Alegre do Sul 
realiza, das 10h às 22h, nos dias 
06 a 09, 13 a 15, e 20 a 22 de julho 
de 2018, a 25ª EDIÇÃO DA FES-
TA DO MORANGO, no Centro  
Histórico de Monte Alegre do 
Sul. 

 Durante a festa, o clima 
frio de montanha se apresenta. 
Mesmo no inverno, a cidade que, 
no dia a dia, é pacata, mostra que 
sabe como agradar os visitantes. 
No centro histórico, rodeado por 
casarões da época áurea do café, 
está o belíssimo Santuário do Se-
nhor Bom Jesus (o único santuá-
rio da região). 

 Os atrativos não se limitam 
à área reservada para a festa. É 
possível explorar os quatro cantos 
da cidade e conhecer melhor a rica 
gastronomia, os alambiques e a 
cultura interiorana que proporcio-
na a fuga da rotina da metrópole 
em poucas horas de viagem.
 Saiba tudo sobre a 25ª 
Festa do Morango na página 05.
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Vagas de EMPREGO

ALUNOS UNIVERSITÁRIOS 
QUE ESTUDAM EM ITATIBA 

OU ITAPIRA
 O Departamento de Educa-
ção convoca todos os universitários 
que estudam nos municípios de ITA-
TIBA e ITAPIRA. 
 Para garantir o auxílio trans-
porte, os acadêmicos devem compa-
recer pessoalmente ao departamento 
(Avenida João Girardelli, 500, Cen-
tro) munidos com seus documentos 
pessoais, comprovante de residên-
cia (água ou luz) e comprovante de 
matrícula, no período de 10 a 13 de 
julho.

INSCRITOS NA PROVA  
DO ENCCEJA

 Os alunos do EJA - Educa-
ção para Jovens e Adultos  interes-

sados em   utilizar o transporte para 
a realização da prova do Encceja 
(Exame para Certificação de Com-
petências de Jovens e Adultos) de-
vem  comparecer ao departamento 
de Educação, no período de 23 a 
27 de julho,  munidos  dos seguin-
tes   documentos: protocolo de ins-
crição e endereço do local em que 
farão a prova. Apenas será realizado 
o transporte dos alunos que fizerem 
o cadastro no Departamento de Edu-
cação.
 O horário de atendimento 
do Departamento de Educação é de 
segunda a sexta, das 7h às 11h e das 
13h às 17h.

EDUCAÇÃO CONVOCA PARA  
cadastramento de transporte

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 27/06/2018

Assistente administrativo (vaga para pessoa 
com deficiência)
Assistente social (ter curso superior com-
pleto em Serviço Social e experiência em 
carteira)
Auxiliar de produção (vaga para pessoa 
com deficiência)
Auxiliar de mecânico de veículos a diesel 
(ter ensino médio completo e experiência 
comprovada em mecânica de caminhões)
Cuidadora de idosos (c/ experiência em 
carteira e categoria de habilitação A/B)
Caseiro (vaga para casal, com experiência 
comprovada na função)
Eletricista (com experiência comprovada 
podendo ser em carteira ou referência, ter 
curso técnico completo em eletrotécnica)
Mecânico de manutenção de máquinas em 
frigorífico (com experiência comprovada 
podendo ser em carteira ou referência, ter 
curso técnico completo em mecânica)
Motorista carreteiro (ter experiência em 
carteira ou carta de referência recente, 
categoria de habilitação “E” e condução 

própria)
Motorista carreteiro (ter experiência em 
carteira, categoria de habilitação “E” e curso 
MOPP)
Motorista de caminhão (ter categoria de 
habilitação “E” e condução própria)
Motorista de caminhão (ter experiência em 
carteira e categoria de habilitação “C” ou 
“D”)
Motorista entregador (ter ensino funda-
mental completo e experiência em carteira)
Motorista (habilitado com categoria 
“D” e ter experiência comprovada com 
caminhões carroceria, truck, basculante, 
máquina mini-escavadeira Bob Cat e empi-
lhadeira)
Operador de máquinas em frigorífico (ter 
experiência em carteira, ensino funda-
mental completo e curso completo em 
manutenção mecânica)
Operador de caixa (ter ensino médio com-
pleto e experiência em carteira)
Serralheiro industrial (com experiência em 
carteira e ensino médio completo)
Soldador MIG e ELETRODO (c/ experiência 
em carteira, categoria de habilitação A/B e 
veículo próprio)

Supervisor de higienização (ter curso 
técnico químico completo e experiência no 
ramo alimentício ou em frigorífico)
Supervisor de controle de qualidade (ter 
curso superior em Engenharia de Alimentos 
e experiência no ramo alimentício ou em 
frigorífico)
Técnico químico (ter experiência em car-
teira, curso técnico completo em Química 
ou curso superior completo em Química 
Industrial)
Torneiro mecânico (ter experiência em 
carteira, ensino médio completo, categoria 
de habilitação B e veículo próprio)
Tratorista (ter categoria de habilitação “B”, 
“C” ou “D” e veículo próprio)
Vendedor externo (com experiência com-
provada podendo ser referência, ensino 
médio completo, categoria de habilitação 
A/B e veículo próprio)
Vendedor externo (ter experiência em car-
teira, ensino médio completo, categoria de 
habilitação A/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  
TURÍSTICA 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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VEM AÍ A 25ª FESTA  
DO MORANGO!

 O inverno ainda não chegou, 
mas o friozinho de montanha já se 
apresenta na estância de Monte Ale-
gre do Sul. 
 A cidade que, no dia a dia, 
é pacata, sabe como agradar os vi-
sitantes. Pode ser com a rica gas-
tronomia, com um passeio em seus 
alambiques ou pela sua reconhecida 
hospitalidade, que fazem de Monte 
Alegre do Sul um dos destinos mais 
procurados do Circuito das Águas 
Paulista. 
 As “Bodas de Prata” da Fes-

ta do Morango serão comemoradas 
com muitas apresentações culturais, 
comida boa e, como não pode deixar 
de ser, muitos morangos, no Centro 
Histórico de Monte Alegre do Sul, 
dos dias 6 a 9, 13 a 15 e 20 a 22 de 
julho, sempre das 10h às 22h.

A história dos morangos  
de Monte Alegre do Sul

 O morango se tornou um 
dos principais elementos da cultura 
e história de Monte Alegre do Sul, 
uma vez que o município foi res-

ponsável pelo plantio das primeiras 
mudas do estado de São Paulo. Des-
de então, a produção se destaca pela 
qualidade. 
 Baseada na agricultura fami-
liar, teve, ao longo das décadas, di-
versas evoluções técnicas que, alia-
das ao carinho com a terra, fazem 
brotar os frutos mais doces da região. 
 Os morangos mais doces da 
região já estão sendo cultivados para 
a festa mais saborosa do Circuito 
das Águas Paulista. Marque na sua 
agenda!

Rainha do Morango
 A escolha acontece no dia 22 
de junho, a partir das 19h, na Sociedade 
Recreativa 1º de Outubro. Nesse ano, a 
disputa tem uma novidade, a inclusão 
da categoria da Rainha do Morango da 
Melhor Idade, para candidatas acima 
dos 60 anos. As candidatas podem se 
inscrever gratuitamente, até a próxi-
ma quinta-feira, no Departamento de 
Cultura, Esportes e Lazer e Turismo. 
Informações e inscrições: www.mon-
tealegredosul.tur.br; turismo@monte-
alegredosul.sp.gov.br;  ou (19) 3899-
2247.
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 Talvez a maioria das pessoas 
não compreenda a real importância 
da água. Apesar de o planeta ter um 
volume de 70% de água, apenas 0,7% 
dela é potável. Ações de respeito a 
esse elemento fundamental à vida de-
vem ser colocadas em práticas todos 
os dias.

- Veja como economizar água no dia a 
dia com pequenas ações:
- Feche a torneira enquanto você en-
saboa as mãos;
- Para escovar os dentes, use um copo;
- Reduza o tempo de banho;
- Varra a calçada em vez de lavá-la;
- Conserte as torneiras com vazamen-
tos;
- Para lavar frutas e verduras, não 
precisa usar litros de água corrente: 
limpe-as as em uma bacia com um 
pouquinho de bicarbonato de sódio e 
uma outra para enxaguar;
- Use a máquina de lavar roupa e lou-
ça apenas quando tiver carga suficien-
te para completá-las;
- Se não tiver máquina de lavar lou-

ça, use uma bacia para lavar pratos e 
utensílios e outra para enxaguar. Use 
pouco sabão e do biodegradável;
- Se você tiver um jardim, regue as 
plantas no início da manhã ou à noite;
- Lavar o carro em um lava-jato é me-
lhor do que lavar em casa;
- Reutilize água;

- Recolha a água da chuva para regar 
as plantas na parte da manhã
- Reaproveite a água do cozimento 
dos alimentos;
- Não desperdice alimento. Isso é des-
perdiçar água também, pois todo pro-
cesso produtivo utiliza água. 

OFICINA FLUXO 
DE CAIXA

Horário- 14h
Local- Praça Sebastião de Carva-
lho, 35 -centro - (Praça do Trem 
da Mogiana)
Incrições gratuitas até 14/07, no 
Posto “Sebrae Aqui” , localizado 
na Avenida João Girardelli, 500 
-centro - Paço Municipal. 
Fone (19) 3899 1025

CIDADE SUSTENTÁVEL
Água: um recurso finito que precisa ser preservado!

A raiva é uma doença mortal que 
não tem cura. é transmitida por 
um vírus que fica na saliva do 
animal doente e, por isso, mamí-
feros como cães e gatos podem 
adquiri-la e transmiti-la aos seres 
humanos. Para prevenir, basta 
vacinar todo ano, gratuitamente, 
cães e gatos contra a raiva. 
Dia 11 de agosto, das 8h às 12h, 
é dia de vacinação antirrábica 
para cães e gatos.
Seu bichinho de estimação tam-
bém precisa de cuidados. Leve 
seu amigo pra vacinar em um 
ponto mais próximo de sua casa.

CAMPANHA  
DE VACINAÇÃO  

CONTRA A RAIVA 
ANIMAL

 Foi realizada, no último dia 
26 de junho, na Câmara Munici-
pal, a  segunda audiência pública 

para a realização do Plano Diretor 
Participativo de Monte Alegre do 
Sul. No encontro, foram apresen-

tadas as propostas que devem fa-
zer parte do anteprojeto do Plano 
Diretor do município.

Monte Alegre do Sul realiza 2ª audiência  
pública do PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO
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8ª COPA MONTE-ALEGRENSE 
é um sucesso!

 Enquanto a Seleção Brasi-
leira busca o hexa nos gramados 
da Rússia, a garotada da região deu 
show nos gramados do Estádio Mu-
nicipal Liduíno Truzzi! Mais que 
gols e títulos, a Copa Monte-Ale-
grense é um torneio pela integração 
dos atletas, das famílias e dos mora-
dores da região.
 A edição 2018 do torneio de 
categorias de base foi disputada por 
mais de 400 atletas de cinco cida-
des do Circuito das Águas Paulis-
ta (Monte Alegre do Sul, Águas de 
Lindóia, Amparo, Lindóia e Pedrei-
ra), nas categorias sub 11, 13, 15 e 

17. Foram 46 partidas e mais de 200 
gols.  As finais foram realizadas no 
último sábado, 30/06.  Na categoria 
sub 11, a equipe de Águas de Lin-
dóia fez 6 a 1 no ADC Santana. No 
sub 13 e sub 15, as partidas termina-
ram com placar de 2 a 2 e a decisão 
foi na disputa de pênaltis. No sub 13, 
o ADC Santana venceu o Rio Bran-
co; e no sub 15, a equipe do SMELC 
Amparo venceu o ADC Santana. Na 
última final do dia o CAJU fez 3 a 0 
sobre o SMELC Amparo e lavantou 
a taça na categoria sub 17.  
 Veja as fotos das equipes 
campeãs.

CAJU - CAMPEÃO SUB 17

SMELC AMPARO - CAMPEÃO SUB 15

ADC SANTANA - CAMPEÃO SUB 13

ÁGUAS DE LINDÓIA - CAMPEÃO SUB 11
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 Em 2018, a festa irá promover 
sua vertente mais forte de turismo: o 
Turismo Rural. O objetivo é produzir 
um grande evento, não apenas nas suas 
dimensões espaciais, mas também em 
sua proposta de lazer, entretenimento, 
shows e atrativos culturais para toda 
família. Os roteiros turísticos, especial-
mente preparados pelo serviço recepti-
vo, fazem passeios pelas propriedades 
rurais com suas plantações e produ-
tos preparados com a fruta, e também 
apresentam outras delícias, como os 
queijos, os cafés, vinhos e outras bebi-
das preparadas com o morango.
 A Solenidade de Abertura 
Oficial será realizada no dia 06 de 
julho, a partir das 19h30, na Praça 
Bom Jesus.

EXPOSIÇÕES DE ARTE
 Além da programação cultural 
diversificada, a Festa do Morango re-
ceberá, de 07 a 22 de julho, a exposição 
coletiva “Sete Paulistanos em Monte 
Alegre do Sul”, dos artistas plásticos 
Manuela D’Aiuto, Fabio Hanna, Ge-
noveva Junqueira, Neith Salles, Renata 
Esteves, Helena Lacreta e Carminha 
Freitas. As obras ficarão expostas na 
Câmara Municipal de Monte Alegre 
do Sul, Praça Coronel João Ferraz, nº 
45, Centro. 
 Os trabalhos feitos sobre tela 
e papel poderão ser vistos de segunda-
-feira a domingo, das 10h às 20h. Parte 
da venda dos trabalhos será revertida 
para o Fundo Social de Solidariedade 
de Monte Alegre do Sul.
 A Câmara Municipal também 
receberá, durante a Festa do Morango, 
a Exposição de Esculturas “As Mulhe-
res de Zandoná”, da ceramista Maria 
Pinheiro Zandoná, de Caraguatatuba/
SP, com curadoria de Valter J. Polettini.

ABERTURA OFICIAL
Local: Praça Bom Jesus 
Data: 06 de julho
Horário: 19h30
Entrada gratuita

25ª FESTA DO MORANGO  
DE MONTE ALEGRE DO SUL 

Local: Praça Bom Jesus e Centro Histórico de 
Monte Alegre do Sul
Data: 06 a 09, 13 a 15, e 20 a 22 de julho
Horário: das 10h às 22h
Entrada gratuita

REALIZAÇÃO
Prefeitura Municipal da Estância Turística de 
Monte Alegre do Sul
Departamento de Cultura, Esportes e Turismo
Departamento de Agricultura e Meio Ambiente

 APOIO
Câmara Municipal de Monte Alegre do Sul
Conselho Municipal de Turismo de Monte Ale-
gre do Sul
Consórcio Intermunicipal de Turismo do Circuito 
das Águas Paulista

PROGRAMAÇÃO 
6 A 9 DE JULHO

06 de julho (sexta-feira)
12h - Praça de Alimentação: Sotaque Brasileiro 
(De Paris a Nova York - Clássicos das Canções 
Francesas e Americanas)
14h - Praça de Alimentação: Junior Corrêa
15h - Praça Bom Jesus: Transmissão da Copa do 
Mundo (Brasil x Bélgica)
19h30 - Palco Principal: Solenidade de Abertura 
Oficial

07 de julho (sábado)
10h - Praça de Alimentação: Renato Coelho (ins-
trumental - teclado e violino)
12h - Palco Principal: Orquestra Violeiros do Ja-
guary
14h - Praça de Alimentação: Mayara Nardes & 
Maicon Braga (Tributo a Elis Regina)
15h - Praça Bom Jesus: Dança do Ventre (Letícia 
Afonso)
15h30 - Praça Bom Jesus: Dança do Grupo da 
Melhor Idade de Monte Alegre do Sul
16h - Praça Bom Jesus: Abadá Capoeira (Mestre 
Mussum)
18h - Praça de Alimentação: Jukelias Acoustic 
20h - Palco Principal: Freddy Groovers

08 de julho (domingo)
10h - Praça de Alimentação: Luana Chimite 

12h - Palco Principal: Corporação Musical Mar-
cos Vedovello
13h - Praça de Alimentação: Hugo e Camila Dias 
14h - Praça Bom Jesus: Dança Cigana Caravana 
do Sol
16h - Praça de Alimentação: Violas D’Monte (Or-
questra de Violas de Monte Alegre do Sul)
18h - Praça de Alimentação: Projeto Raphael 
Schiavoni e Mantovani Neto (Passeando pela 
Música Brasileira)
20h - Palco Principal: Banda Anthuria

09 de julho (segunda-feira)
10h - Praça de Alimentação: Júnior Correia
12h - Palco Principal: Big Band do Conservatório 
Municipal de Socorro
14h - Palco Principal: Choro de Cordas (encontro 
entre a Orquestra do Circuito das Águas e o Re-
gional Mantiqueira)
16h - Praça de Alimentação: Garage Jazz Club
18h - Praça de Alimentação: Projeto Seja Sam-
bista Também

ABERTURA OFICIAL DA FESTA DO  
MORANGO será na sexta-feira, 06,  

a partir das 19h30, na Praça Bom Jesus
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PORTARIAS ASSINADAS PELO  EXMO. SR. PREFEITO

PORTARIA N° 291 DE 22 DE JUNHO DE 2018
Nomeia os servidores municipais abaixo dispostos, sob a presi-
dência da Sra. Valdete Aparecida Daólio Ávila, para constituírem 
Comissão Especial para Análise do Plano de Carreira do Magistério 
do Município:
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Titular: Valdete Aparecida Daólio Ávila – RG. 25.298.554-0
Suplente: Adriana Oliveira silva – RG. 45.165.499-7
Titular: Maria Emília Borella Marques Miguel – RG. 25.298.551-5
Suplente: Patrícia Pinho Lima Mendes dos Anjos – RG. 12.266.845-5
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Titular: Vera Lúcia de Oliveira Basso – RG. 15.421.551-X
Suplente: Isete Coelho de Campos Gomes – Rg. 14.848.137-1
CONSELHO DO CACS-FUNDEB
Titular: Diana Aparecida Giovanni – RG. 41.045.307-9
Suplente: Midiane Carmen dos Santos Tavares – RG. 43.753.931-3
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Titular: Cyro Roberto Rodrigues Gonçalves Júnior – RG. 18.510.510-5
Suplente: Ricardo Lamounier – RG. 16.296.509-6

PORTARIA N° 292 DE 22 DE JUNHO DE 2018
Nomeia os servidores municipais abaixo dispostos, sob a presi-
dência da Sra. ANDREIA OLIVEIRA DE MORAES, para constituírem 
Comissão Especial para Avaliação Patrimonial do Município:
I – ANDREIA OLIVEIRA DE MORAES
II – JUSSARA MARQUES
III – EVERTON LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA

PORTARIA N° 293 DE 22 DE JUNHO DE 2018
Nomeia os servidores municipais abaixo dispostos, sob a presi-
dência da Sra. ANDREIA OLIVEIRA DE MORAES, para constituírem 
Comissão Especial para Recebimento Patrimonial do Município:
I – ANDREIA OLIVEIRA DE MORAES
II – JUSSARA MARQUES
III – EVERTON LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA

PORTARIA N° 294 DE 22 DE JUNHO DE 2018
NOMEAR os servidores municipais abaixo dispostos, sob a presi-
dência da Sra. ANDREIA OLIVEIRA DE MORAES, para constituírem 
Comissão Especial para Levantamento e Inventário Patrimonial:
I – ANDREIA OLIVEIRA DE MORAES
II – JUSSARA MARQUES
III – EVERTON LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA
IV – LUCIANA MARIA GONÇALVES BENEDETTI
V - CYRO ROBERTO RODRIGUES GONÇALVES JÚNIOR
VI – MARCIA APARECIDA SALZANI
VII – KELLEN MARIA SARTORI
VIII – LEANDRO AFFONSO TOMAZI
IX – ROBSON RODRIGO D. DE FARIA
X – ROBERTO NUNES DE SOUZA
XI – ELISA FRANCISCA GRITTI BUZO
XII – OLITON AMADOR SIQUEIRA
XIII - VALDETE APARECIDA DAÓLIO ÁVILA
XIV – MARCIA DONIZETE LASTORIA
XV – VERA MARCELINO ROSSI
XVI – ELISABETE LIXANDRAO DE OLIVEIRA CUNHA
XVII – ADILSO JOSE CRIPPA
XVIII – EDSON LUIS GRITTI
XIX – EDIANA E. RODRIGUES DOS SANTOS
XX – RAQUEL DO NASCIMENTO
XXI – MARCELA MARIA MENEZES CARVALHO
XXII – AISSON DIOTTO
XXIII – LUIS FERNANDO GOUVEIA PINTO
XXIV – CAIO HENRIQUE ARAUJO SALGADO
XXV – IRENE DE O. SAMPAIO
XXVI – NATALIA F. CONTI SANTOS
XXVII – IRENE ALVES CORREIA
XXVIII – MARIA C. APARECIDA FRANCO DE GODOI
XXIX – LAZARA EDMEIA TORRICELLI
XXX – ROSAMARIA DALONSO CAGNACCI

DECRETOS ASSINADOS PELO  EXMO. SR. PREFEITO

DECRETO N° 2.072 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2.018
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e dá outras 
providências. Registrado e publicado em 01 de fevereiro de 2018. 
A municipalidade informa que a íntegra deste Decreto encontra-se 
disponível no site www.montealegredosul.sp.gov.br

DECRETO N° 2.077 DE 01 DE MARÇO DE 2.018
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e dá ou-
tras providências. Registrado e publicado em 01 de março de 2018. 
A municipalidade informa que a íntegra deste Decreto encontra-se 
disponível no site www.montealegredosul.sp.gov.br

DECRETO N° 2.110 DE 22 DE JUNHO DE 2.018 
Institui comissão especial para estudo, avaliação e verificação da 
Planta de Valores Genéricos dos imóveis no Município e dá outras 
providências. Registrado e publicado em 22 de junho de 2018. A 
municipalidade informa que a íntegra deste Decreto encontra-se 
disponível no site www.montealegredosul.sp.gov.br

DECRETO N° 2.111 DE 29 DE JUNHO DE 2.018
Dispõe sobre a utilização do nome do município nos documentos 
oficiais e dá outras providências. Registrado e publicado em 29 
de junho de 2018. A municipalidade informa que a íntegra deste 
Decreto encontra-se disponível no site www.montealegredosul.
sp.gov.br

LEI MUNICIPAL Nº 1.837 DE 04 DE JUNHO DE 2018
Concede ajuda de custo para estudantes técnicos e universitários 
não contemplados com as linhas de transporte escolar universitá-
rio 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. O Transporte Escolar Universitário será concedido a estu-
dantes domiciliados no município, regularmente matriculados em 
cursos em Universidades, Faculdades e Escolas Técnicas Profissio-
nalizantes localizadas nas cidades relacionadas no art. 4° desta lei, 
exclusivamente no período noturno.
Art. 2°. Para as localidades não contempladas com linha de Trans-
porte Escolar Universitário diretamente fornecido, ou para as loca-
lidades em que não houver interesse público na contratação direta 
do mesmo, será fornecida ajuda de custo aos estudantes nos ter-
mos da presente lei.
Parágrafo Único – O transporte escolar universitário será concedido 
diretamente quando, para cada cidade, ultrapassar o número de 28 
(vinte e oito) usuários.
Art. 3º. Os estudantes interessados deverão apresentar os seguin-
tes documentos no Departamento de Educação para cadastra-
mento:
a)1 (uma) foto 3x4
b)Cópia simples do comprovante de residência, de documento de 
identidade e CPF;
c)Número da conta bancária para depósito;
§ 1º. O prazo para entrega da documentação no Departamento 
de Educação será semestralmente fixado através de Decreto do 
Poder Executivo.
§ 2º. Mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil os beneficiários da 
ajuda de custo deverão entregar os documentos abaixo no De-
partamento de Educação, relativos ao mês imediatamente anterior:
a) Comprovante de pagamento da unidade escolar, autenticado 
mecanicamente e na falta deste, o boletim de frequência;
b) Carteira de cadastro no Transporte Escolar Universitário para 
validação.
§ 3º. A entrega fora do prazo acarretará na perda do benefício, 
não se efetuando em hipótese alguma o pagamento com efeito 
retroativo.
§ 4º. Em caso de interrupção ou término do curso, compete ao 
estudante comunicar o Departamento de Educação.
§ 5º. Os meses de janeiro e julho não serão objetos de ajuda de 
custo, em decorrência das férias escolares.
§ 6º. No mês de dezembro, será concedida a ajuda proporcional 
referente a quinze dias.
§ 7°. O estudante que usar de dolo ou má fé, ou fornecer informa-
ções falsas, se devidamente comprovado, perderá imediatamente 
o direito a ajuda de custo e estará sujeito as sanções da lei, inclusive 
eventuais devoluções do valor recebido.
§ 8°. Não será concedida a ajuda de custo para alunos em depen-
dência, nos dias das respectivas aulas.
§ 9°. A Carteira de Estudante aos beneficiários do transporte, as-
sinada pela Diretoria de Educação, a ser a presentada de forma 
obrigatória para ingresso nos veículos destinados ao objeto da lei 
municipal.
§ 10°. É vedado o uso do transporte universitário por pessoas não 
autorizadas e cadastradas no Departamento de Educação, sob 
pena de responsabilidade contratual, administrativa e cível das 
empresas licitadas para este fim.
§ 11°. O Departamento de Educação comunicará mensalmente as 
empresas concessionárias do serviço da lista de estudantes aptos a 
usufruir do transporte nos termos da lei municipal.
Art. 4º. A ajuda de custo que trata a presente, quando concedida, 
será efetivada através de reembolso ao estudante beneficiário em 
conta própria, junto ao banco informado, até o dia 20 do mês sub-
sequente, ficando o valor do benefício mensal de cada interessado 
limitado conforme tabela abaixo:
I – Amparo R$ 100,00
II – Socorro R$ 120,00
III – Bragança Paulista R$  200,00
IV – Itatiba R$ 200,00
V – Jaguariúna R$ 200,00
VI – Itapira R$ 150,00 
Art. 5º. O valor total das despesas com a execução do presente não 
poderá exceder o limite da dotação orçamentária.
Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se disposições em contrário, em especial as Leis Municipais 
n° 1.473 de 02 de fevereiro de 2009 e n° 1.523 de 02 de março 
de 2010 e o Decreto Municipal n° 2.021 de 14 de junho de 2017.

EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada em 04 de junho de 2018

Leandro Affonso 
Diretor de Administração e Governo Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 1.838 DE 15 DE JUNHO DE 2018
Delimita o Centro Histórico de Monte Alegre do Sul, dispõe sobre 
suas construções, reformas e preservação, cria o Conselho Muni-
cipal de Preservação do Patrimônio Histórico Cultural 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. Considera-se Centro Histórico de Monte Alegre do Sul as 
ruas Capitão José Inácio, Rua João da Serra, Rua Coronel Luís Leite, 
Rua dos Italianos, Rua Theodoro de Assis, Avenida Viriato Valente, 
Rua Urbano Francisco de Paiva, Rua Lorenço de Godoy, Rua Barão 
de Campinas e suas respectivas áreas de entorno.
Art. 2º. Qualquer projeto de construção de edificação, de demoli-
ção ou reconstrução, na área do Centro Histórico de Monte Alegre 
do Sul, dependerão de parecer vinculante do Conselho Municipal 
de Preservação do Patrimônio Histórico Cultural.
Art. 3º. Na área de entorno, qualquer demolição ou reconstrução 
de imóveis de estilo Histórico, dependerão de parecer vinculante 
do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico 
Cultural.
Art. 4º. Todas as construções com mais de 40 anos anteriores a essa 
lei deverão preservar suas faixadas originais, onde qualquer modifi-
cação dependerá de parecer vinculante do Conselho Municipal de 
Preservação do Patrimônio Histórico Cultural.
Art. 5º. Todas as construções com mais de 2 anos em processo de 
reforma deverão concluir a obra em um prazo inferior a 1 ano, a 
partir da promulgação desta lei.
Art. 6º. O não cumprimento das obrigações determinadas nesta Lei 
fará com que o Município, através da Diretoria Municipal de Obras, 
adote as seguintes medidas:
I – Suspenda e embargue imediatamente a obra;
II - Notifique o proprietário infrator para que apresente a docu-
mentação para regularização junto a municipalidade, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias;
III - decorrido o prazo concedido para as providências previstas no 
inciso II, autue o proprietário ou locatário do imóvel ,aplicando-lhe 
a pena de multa de 20 UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São 
Paulo) por metro da obra irregular, acrescendo o mesmo valor para 
cada 15 dias de descumprimento;
§ 1º. Não cumprida a determinação da Diretoria de Obras, deverá 
o Município a adotar medidas Judiciais para o cumprimento da 
referida Lei;
§ 2º Os valores decorrentes da aplicação das multas serão obriga-
toriamente aplicados em melhoria no Centro Histórico;
Art. 7º. Casos omissos a municipalidade poderá desapropriar o 
imóvel sob o valor venal do mesmo.
Art. 8º. A referida Lei não se aplica para casos de catástrofes na-
turais. 
Art. 9º. Quaisquer dispositivos que não estejam previstos nesta lei 
deverão seguir a legislação municipal de Obras. 
CAPÍTULO II
DO CONSELHO MUNICIPIAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO CULTURAL
Art. 10. Fica criado o Conselho Municipal de Preservação do Patri-
mônio Histórico Cultural:
I – (Um representante e Um suplente) do Gabinete do Prefeito;
II – (Um representante e Um suplente) do Departamento Municipal 
de Obras;
III– (Um representante e Um suplente) do Departamento Municipal 
de Turismo e Cultura;
IV – (Um representante e Um suplente) do Setor Municipal de Fis-
calização;
V – (Um representante e Um suplente) do Setor Municipal de Tri-
butos;
VI – (Um representante e Um suplente) do Conselho Municipal de 
Turismo;
VII – (Um representante e Um suplente) de Entidades Culturais de-
claradas de utilidade pública;
VIII – (Um representante e Um suplente) de Engenharia Civil por 
parte da Sociedade Civil;
IX – (Um representante e Um suplente) de Arquitetura por parte 
da Sociedade Civil;
X – (Um representante e Um suplente) Historiador por parte da 
Sociedade Civil;
Art. 11. Sobre o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 
Histórico Cultural:
I - O Conselho deverá ser nomeado por Decreto Municipal.
II - Os membros do Conselho não serão remunerados por suas 
atividades e deverão se reunir para suas deliberações sempre que 
forem convocados pelo presidente do mesmo ou através do De-
partamento Municipal de Obras com no mínimo 15 dias de an-
tecedência;
III -  A Presidência do Conselho será eleita na primeira reunião após 
a nomeação dos integrantes;
IV – Deverá ser eleito também um Secretário para secretariar as 
ATAS do conselho;
IV - As deliberações do Conselho somente terão validades com a 
presença de no mínimo 2/3 de seus integrantes;
V -  A falta em mais de duas reuniões consecutivas por parte de 
algum membro do conselho ou por deliberação de 2/3 do mesmo, 
implicará na substituição de qualquer membro;
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada em 15 de junho de 2018
Leandro Affonso Tomazi

Diretor de Administração e Governo Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 1.839 DE 15 DE JUNHO DE 2018
Dispõe sobre a implantação do Programa Social “Frente Popular 
do Trabalho” 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:
CAPÍTULO I
DO PROGRAMA ASSISTENCIAL
“FRENTE POPULAR DE TRABALHO- FPT”
Das Disposições Gerais
Art. 1º. Fica instituído o Programa Social “Frente Popular de Traba-
lho” o qual tem por finalidade precípua auxiliar famílias vulneráveis 
ao trabalho, proporcionando-lhes amparo financeiro mediante 
prestação de serviços ao Município, objetivando assegurar o direito 
à dignidade do cidadão.
Parágrafo Único - O programa de que trata esta lei tem caráter 
iminentemente social, não devendo, em hipótese alguma, assumir 
função de suplementação ou substituição dos serviços essenciais 
prestados pela Administração Municipal aos cidadãos. 
Art. 2º. O presente programa será mantido pelo Município, através 
dos órgãos do Poder Executivo.
CAPÍTULO II
Da Frente Popular de Trabalho
Art. 3º. O programa social tem por objetivo principal o desen-
volvimento de uma “Frente Popular de Trabalho”, especialmente 
designada para prestação de serviços ao Município, como forma 
de contraprestação ao auxílio financeiro prestado ao beneficiário, 
doravante denominada simplesmente de “FPT”. 
Parágrafo Único. Os beneficiários do presente programa, em hi-
pótese alguma lograrão vínculo empregatício ou contratual com 
a municipalidade.
Art. 4º. O valor do auxílio financeiro a ser fornecido ao beneficiário 
do presente programa ficará adstrito às disponibilidades orçamen-
tárias do Poder Executivo, não podendo ser inferior a um salário 
mínimo oficial do governo federal. 
 Art. 5º. Os trabalhos desenvolvidos pelos inserido da FPT terão 
carga horária máxima de 44 (quarenta e quatro) horas semanais e 
8 (oito) horas diárias. 
Art. 6º. Fica estabelecido o prazo de 06 (seis) meses, como lapso 
temporal máximo do inserido para permanência na FPT, podendo 
ser prorrogado por igual período.
§ 1º Findo o prazo estabelecido no caput do presente artigo, o in-
serido será automaticamente excluído da FPT, com o cancelamen-
to do pagamento do auxílio financeiro; 
§ 2º Nos casos de exclusão do programa por vencimento de prazo, 
somente serão novamente admitidos na “Frente Popular de Traba-
lho” os inseridos após o cumprimento de carência mínima de 06 
(seis) meses, desde que mantidas as mesmas condições avaliadas 
para o seu ingresso.
Art. 7º. Além do auxílio financeiro será concedida ao inseridos da 
FPT uma cesta-básica mensal, seguro contra acidentes pessoais, 
bem como fornecidos EPI”s para a realização do labor.
Paragrafo Único - Fica condicionado o direito a cesta básica aos 
munícipes integrantes do FPT que frequentarem o mínimo de 15 
(quinze) dias junto ao programa durante o mês.
Art. 8º. A família do trabalhador da FPT não estará excluída de 
outros programas sociais existentes no Município ou que sejam 
oportunamente criados. 
CAPÍTULO III
Dos requisitos para inserção do trabalhador na FPT
Art. 9º. Serão inseridos no programa “Frente Popular de Trabalho” 
os munícipes que: 
I- comprovarem a situação de desempregado e que não sejam be-
neficiários de seguro-desemprego ou de qualquer outro programa 
social ou equivalente; 
II- comprovarem residência no Município de Monte Alegre do Sul 
de no mínimo 03 (três) anos ininterruptos. 
§ 1º O recrutamento de pessoal dar-se-á mediante procedimento 
de seleção pública simplificada, quando o número de inscritos for 
superior ao número de vagas, a ser conduzido pelo Departamento 
de Assistência e Desenvolvimento Social como critérios de seleção 
para o projeto, sendo: maior tempo de desemprego, menor renda 
familiar, maior número de filhos, participar de programas sociais e 
baixos níveis de escolaridade
§ 2º Para efeito de desempate entre os inscritos serão observados 
sucessivamente os critérios de maior tempo de desemprego, por-
tador de deficiência física na família.
§ 3º Havendo vagas para FPT serão publicadas em órgão de im-
prensa oficial do Município. 
§ 4º Fica condicionado para aprovação do programa passar por 
avaliação médica  do SESMT do município.
Art. 10. Somente poderão ser inseridos no programa “Frente Popu-
lar de Trabalho” os maiores de 18 (dezoito) anos. 
Art. 11. Não poderão ser inseridos no mesmo lapso temporal do 
programa, duas ou mais pessoas do mesmo seio familiar, exceto 
se houver sobra de vagas. 
Art. 12. A triagem dos inseridos no projeto “Frente Popular de Tra-
balho” será realizada pelo Departamento da Assistência e Desen-
volvimento Social. 
CAPÍTULO IV
Da prestação de serviços
Art. 13. As áreas de atuação da “Frente Popular de Trabalho” ficam 
delimitadas às atividades  gerais, limpeza, jardinagem, coleta públi-
ca, higienização, conservação de ruas, avenidas, terrenos públicos 
ou privados, logradouros públicos, manutenção, pintura, arboriza-
ção e paisagismo de locais públicos, limpeza de estradas, ribeirões, 
córregos, bueiros e serviços afins, nos moldes da legislação e atos 
administrativos vigentes. 
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Paragrafo Único – A “Frente Popular de Trabalho” somente poderá 
fazer incursões em áreas particulares quando estas estiverem sen-
do autuadas e punidas na forma da lei.
Art. 14. Os serviços a serem desenvolvidos pelos inseridos no pro-
grama FPT serão coordenados por servidores responsáveis dos 
respectivos Departamentos do Município das áreas que o benefici-
ário do programa for disponibilizado. 
Art. 15. No caso de 03 (três) ausências injustificadas do programa 
da FPT no local de desenvolvimento dos serviços, será o mesmo 
excluído do presente projeto. 
§ 1º Entende-se por injustificada a ausência do programa que não 
esteja fundamentada nos seguintes motivos: 
I- doença do inserido ou de membro da família, devidamente 
comprovada por atestado médico fornecido por profissional do 
Departamento Municipal de Saúde; 
II- entrevista para vaga de trabalho, a ser comprovada mediante 
declaração assinada da empresa ou entrevistador.
§ 2º Os integrantes do projeto excluídos da FPT por ausência injus-
tificada não serão reinseridos no projeto, se não após o dobro do 
lapso temporal estabelecido no art. 6º. 
§ 3º  Em caso de afastamento médico, por mais de 15 (quinze) 
dias, o “usuário“ ficará suspenso do programa, sem vencimentos 
ou benefício, até alta médica.
Art.16. Poderá ainda, ser excluído do projeto FPT o inserido que 
não cumprir com suas obrigações e deveres da forma necessária 
e correta e ainda que não realize a contento os serviços determi-
nados. 
CAPÍTULO V
Das disposições especiais
Art. 17. Compete o Departamento da Assistência e Desenvolvi-
mento Social, através dos membros designados, por sua gestora 
ou membro designado, na forma da lei, decidir sobre a inclusão ou 
exclusão do inserido na “Frente Popular do Trabalho”. 
Art. 18. A importância referente ao auxílio financeiro será paga 
pelo Poder Executivo do Município diretamente ao trabalhador da 
“Frente Popular de Trabalho”, em conta especifica e na periodici-
dade mensal.
Art. 19. As despesas com a execução desta lei correrão por conta 
de dotações previstas para o próximo orçamento e, em relação 
ao orçamento vigente, deverá o Executivo apresentar projeto de 
suplementação ou anulação de verbas em Lei específica junto à 
Câmara Municipal.
Art. 20. O referido programa consiste incialmente em 20 vagas.
Paragrafo Único – Em caso de necessidade, devidamente justifi-
cada, o número de vagas poderá ser alterado mediante proposta 
modificativa da presente lei.
Art. 21. Os beneficiários do programa ficam condicionados a par-
ticipar de cursos e palestras especificas promovidas pelo Departa-
mento de Assistência e Desenvolvimento Social, visando a capaci-
tação profissional e reinserção ao mercado de trabalho.
Art. 22. Todos os documentos necessários a ser apresentados pelos 
candidatos as vagas do programa serão fixados mediante decre-
to municipal, bem como os relatórios e formulários de avaliação e 
termo de adesão. 
Art. 23. O programa ora criado deverá atender todas as imposições 
instituídas na Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial no que 
concerne a previsão por expressa inclusão nos instrumentos de 
controle orçamentário da LDO, LOA e PPA. 
Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada em 15 de junho de 2018
Leandro Affonso Tomazi

Diretor de Administração e Governo Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 07 DE 29 DE JUNHO DE 2018
Adequa os vencimentos inferiores ao salário mínimo e altera dis-
positivos 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 Esta Lei dispõe sobre adequação dos vencimentos inferiores 
ao salário mínimo vigente no País e sobre a revisão geral da remu-
neração dos servidores públicos do município de Monte Alegre do 
Sul, conforme previsto no Inciso X do artigo 37 da Constituição da 
República Federativa do Brasil.
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à adequação 
dos vencimentos inferiores ao salário mínimo nacional, garantin-
do-se aos servidores vencimentos nunca inferior ao valor do salário 
mínimo vigente.
§ 1° - Para a adequação do Anexo IV da Lei Complementar n° 03 
de 15 de dezembro de 2017, ficam excluídas as faixas salariais em 
Grau/Referência de 1 à 4, considerando a adequação aos valores 
de salário mínimo vigente na presente data.
§ 2° - As faixas salariais em Grau/Referência Anexo IV da Lei Com-
plementar n° 03 de 15 de dezembro de 2017 serão renumeradas 
nos termos desta lei.
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a promover a revisão ge-
ral da remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal, 
com aplicação do índice de 3% (três por cento), nos Anexos I, IV, V 
e IX, da Lei Complementar n° 03 de 15 de dezembro de 2017, bem 
como a carga horárias dos mesmos.
Art. 4º Devida a correção, ficam alterados os Anexos I, IV, V e IX da 
Lei Complementar n° 03 de 15 de dezembro de 2017, que passam 
a ter a redação, acréscimos e alterações conforme os anexos a esta 
Lei Complementar.
Art. 5º O art. 26 da Lei Municipal nº 1.254 de 20 de maio de 2.002 
passam a vigorar com a seguinte redação:
 “Art. 26 - Os Conselheiros Titulares perceberão subsídio mensal 
em parcela única com valor de R$ 1.186,92 (Um mil, cento e oi-
tenta e seis reais e noventa e dois centavos), sendo-lhes assegu-
rado cobertura previdenciária, gozo de férias anuais remuneradas 
acrescidas de um terço do valor da remuneração mensal, licenças 

paternidade e maternidade e gratificação natalina”.
Art. 6º Os efeitos financeiros desta Lei retroagirão e seus atos serão 
convalidados ao dia 1º de junho de 2018.
Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada em 29 de junho de 2018
Leandro Affonso Tomazi

Diretor de Administração e Governo Municipal

EXTRATO DE CONTRATOS – JUNHO 2018

Contrato nº 044/2018; Modalidade: Pregão Presencial nº 014/2018; 
Assinatura: 07/06/18; Contratante: Município de Monte Alegre do 
Sul; Contratada: BORELLA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP. Ob-
jeto: 1. “Contratação de empresa para prestação de serviços de 
transportes de estudantes, com monitor e sem monitor em cada 
veículo, pelo período de 12 (doze) meses, para o ano de 2018, con-
forme especificado no Anexo I”, integrante deste edital.” Valor: R$ 
R$ 9.184,00. Vigência: 11/106/19.

Contrato nº 045/2018; Modalidade: Tomada de Preços nº 
001/2018; Assinatura: 08/05/18; Contratante: Município de Monte 
Alegre do Sul; Contratada: TRUZZI ENGENHARIA EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIARIOS LTDA . Objeto: 1.“ Contratação de empre-
sa especializada para a execução de obras de “Reforma e melhorias 
do Parque Ecológico do Camanducaia” do município de Monte 
Alegre do Sul, com recurso originados do Convênio SET-DADETUR 
n° 272/2017, de acordo com o Anexo I – Memorial Descritivo, Or-
çamento, Cronograma Físico e Financeiro.”. Valor: R$ 343.212,73 
Vigência: 08/09/18.

Contrato nº 046/2018; Modalidade: Tomada de Preços nº 
002/2018; Assinatura: 07/06/18; Contratante: Município de Monte 
Alegre do Sul; Contratada: RONALDO PEREIRA. Objeto: 1.“ Contra-
tação de empresa especializada para a execução de obras de “Re-
forma e melhorias do Terminal Rodoviário” do município de Monte 
Alegre do Sul, com recurso originados do Convênio SET-DADETUR 
n° 091/2017, de acordo com o Anexo I – Memorial Descritivo, Or-
çamento, Cronograma Físico e Financeiro.” Valor: R$ 277.200,16. 
Vigência: 07/06/019.
Contrato nº 047/2018; Modalidade: Pregão Presencial nº 015/2018; 
Assinatura: 08/06/18; Contratante: Município de Monte Alegre do 
Sul; Contratada: MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI - ME . Ob-
jeto: 1.“ 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.” Valor: R$ 160.262,80. Vigência: 08/06/2019.

Contrato nº 048/2018; Modalidade: Pregão Presencial nº 015/2018; 
Assinatura: 08/06/18; Contratante: Município de Monte Alegre do 
Sul; Contratada: CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA. Objeto: 1.“ 
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, integran-
te deste Edital.” Valor: R$ 19.510,00. Vigência: 08/06/2019.
Contrato nº 049/2018; Modalidade: Pregão Presencial nº 016/2018; 
Assinatura: 13/06/18; Contratante: Município de Monte Alegre do 
Sul; Contratada: OLIVEIRA E FRANCO DE ITATIBA LTDA. Objeto: 1.“ 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de outsourcing de impressão reprográfica com fornecimento de 
equipamentos, Impressoras e Multifuncionais (novos e sem uso), 
exceto papel, fornecimento de Software de controle de dispositi-
vos e captura de contadores de impressão e cópia, e Assistência 
Técnica preventiva e corretiva, com reposição de peças e de for-
necimento de suprimentos originais de fábrica, em conformidade 
com o Anexo I, integrante deste Edital.” Valor: R$ 88.000,00. Vigên-
cia: 13/06/2019.

Contrato nº 051/2018; Modalidade: Carta Convite nº 009/2018; 
Assinatura: 27/06/18; Contratante: Município de Monte Alegre do 
Sul; Contratada: WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA ME. Objeto: 1.“ 
Contratação de empresa especializada para a execução de serviços 
de “Sinalização Turística e Ruas do Município” de Monte Alegre 
do Sul, com recurso originados do Convênio SET-DADETUR n° 
270/2017, de acordo com o Anexo I – Memorial Descritivo, Orça-
mento, Cronograma Físico e Financeiro.” Valor: R$ 72.108,40. Vi-
gência: 27/06/2019.
Contrato nº 052/2018; Modalidade: Pregão Presencial nº 018/2018; 
Assinatura: 28/06/18; Contratante: Município de Monte Alegre do 
Sul; Contratada: KOSSAR DO BRASIL LTDA . Objeto: 1.“ Contrata-
ção de empresa para locação de tendas e stands em octanorm 
para utilização nas festividades da Festa do Morango de Monte 
Alegre do Sul, em conformidade com o Anexo I – Termo de Refe-
rencia, integrante deste Edital” Valor: R$ R$ 26.196,00).. Vigência: 
28/06/2019.

Aditamento nº 026/2018; Modalidade: Dispensa; Assinatura: 
30/06/2018; Contratante: Município de Monte Alegre do Sul; Con-
tratada: COESMA – Comércio e Serviços para o Trânsito e Meio 
Ambiente Ltda; Objeto: contratação de locação de sistema com-
putacional (software) para processamento de multas de transito e 
gerenciamento de recursos de infraçoes na area de municipaliza-
çao do transito, em conformidade com o que estabelece as leis de 
transito em vigência.1. Fica aditado o contrato nº 050/2015 de 03 
de julho de 2.015, Aditamento nº 027/2016 com término em 01 de 
julho de 2017, Aditamento nª 032/2017, com término em 01 de 
Julho de 2018, por mais 12 (doze) meses, passando sua vigência 
até 01 de julho de 2.019.2. Ficam mantidas e ratificadas nos exatos 
termos, as demais cláusulas do contrato acima mencionado, não 
alteradas neste instrumento.

Aditamento nº 027/2018; Modalidade: Dispensa; Assinatura: 
08/06/2018; Contratante: Município de Monte Alegre do Sul; 
Contratada: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP; Objeto: a) – 

Módulo 1º - União b) – Módulo 2º - União c) – Módulo 3º - São 
Paulo d) – Módulo 4º - São Paulo 1.1 - Fornecer diariamente via 
correio eletrônico ou website:o boletim de publicações em nome 
da CONTRATANTE, conforme detalhamento do ANEXO I.1.2 - Dis-
ponibilizar o aplicativo GrifonAlerta para instalação local, o qual 
consiste em um software cuja a finalidade é alertar constante-
mente a chegada de mensagem oriunda e disponível no servidor 
da Contratada, bem como os andamentos de todos os seus pro-
cessos e, mediante o pagamento de diligência, a disponibilização 
de seus processos físicos digitalizados. 1. Fica aditado o contrato 
nº 031/2017 de 09 de junho de 2.017, por mais 12 (doze) meses, 
passando sua vigência até 09 de junho de 2.019.2. Ficam mantidas 
e ratificadas nos exatos termos, as demais cláusulas do contrato 
acima mencionado, não alteradas neste instrumento.

Aditamento nº 027/2018; Modalidade: Dispensa; Assinatura: 
08/06/2018; Contratante: Município de Monte Alegre do Sul; 
Contratada: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP; Objeto: a) – 
Módulo 1º - União b) – Módulo 2º - União c) – Módulo 3º - São 
Paulo d) – Módulo 4º - São Paulo 1.1 - Fornecer diariamente via 
correio eletrônico ou website:o boletim de publicações em nome 
da CONTRATANTE, conforme detalhamento do ANEXO I.1.2 - Dis-
ponibilizar o aplicativo GrifonAlerta para instalação local, o qual 
consiste em um software cuja a finalidade é alertar constante-
mente a chegada de mensagem oriunda e disponível no servidor 
da Contratada, bem como os andamentos de todos os seus pro-
cessos e, mediante o pagamento de diligência, a disponibilização 
de seus processos físicos digitalizados. 1. Fica aditado o contrato 
nº 031/2017 de 09 de junho de 2.017, por mais 12 (doze) meses, 
passando sua vigência até 09 de junho de 2.019.2. Ficam mantidas 
e ratificadas nos exatos termos, as demais cláusulas do contrato 
acima mencionado, não alt adas neste instrumento.

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE JULGA-
MENTO DE LICITAÇÕES PARA ABERTURA DOS ENVELOPES HABI-
LITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS DA LICITAÇÃO - MODALIDADE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoi-
to, reuniram-se na sala de Licitações da Prefeitura Municipal da Estância 
Hidromineral de Monte Alegre do Sul, situado na Avenida João Girar-
delli, n° 500, Centro, Monte Alegre do Sul, Estado de São Paulo, às 14:00 
(quatorze) horas, a Equipe de Pregão formada pelo Sr. Leandro Affonso 
Tomazi - pregoeiro e pelas Sras. Luciana Maria Gonçalves Benedetti, Be-
atriz do Canto e Castro Mazzini e Melisse Fernanda da Silva - equipe 
de apoio ,de acordo com a portaria n° 285/18 de 04 de junho de 2018 
a fim de dar andamento ao processo licitatório: Pregão presencial  nº. 
015/2018, processo administrativo nº. 678/2018, cujo objeto refere-se a 
“Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gêneros ali-
mentícios (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.” Iniciada 
a sessão, nenhuma empresa se fez presente, não havendo interessados. 
A Comissão segundo a Lei de Licitações decide declarar a licitação DE-
SERTA. Encaminham-se os autos à apreciação do Sr. Prefeito Municipal 
para deliberação. Nada mais havendo a relatar, o Sr. Pregoeiro encerrou 
a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai 
assinada pelos presentes.

LEANDRO AFFONSO TOMAZI
PREGOEIRO

LUCIANA MARIA GONÇALVES BENEDETTI
EQUIPE DE APOIO

MELISSE FERNANDA DA SILVA
EQUIPE DE APOIO

BEATRIZ DO CANTO E CASTRO MAZZINI
EQUIPE DE APOIO

ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL n.º 018/2018

Processo Administrativo nº 927/2018
Objeto: “Contratação de empresa para locação de tendas e stands em 
octanorm para utilização nas festividades da Festa do Morango de Mon-
te Alegre do Sul, em conformidade com o Anexo I – Termo de Referencia, 
integrante deste Edital”.
Na data de 25 (vinte e cinco) de Junho de 2018, às 14:00, O Pregoei-
ro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo, reuniram-se para a 
Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígrafe. Declarada aberta 
a sessão pelo Sr. Pregoeiro e, constatando a presença do interessado 
à sessão, teve início o credenciamento do participante, consistindo no 
exame dos documentos oferecidos pelo interessado presente, visando 
à comprovação da existência de poderes para a formulação de propos-
tas e a prática dos demais atos de atribuição do licitante, conforme a 
seguir: KOSSAR DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 09.164.163/0001-91, com 
sede na Rua Minas Gerais, 500 – Jardim Santa Candida, na cidade de 
Vargem Grande do Sul/SP, representada neste ato por ANDRE KOSSAR 
, portador do RG nº 44.625.273-6, CPF nº 359.299.698-33; STAFF LUXE 
EIRELLI EPP, CNPJ nº 14.567.282/0001-18, com sede a Avenida Dois 
Corregos, 3.847, Bairro Jardim Nova Iguaçu, na cidade de Piracicaba/SP, 
representada neste ato por ANDRE CHRISTIANO RIGO LUCAS, porta-
dor do RG Nº 17.992.486-2, CPF nº 115.459.628-12; CELSO ADRIANO 
PIRES DE SOUZA CNPJ nº 08.241.668/0001-32, com sede à R. Renato 
Correa Bueno, 909 – Bairro Cubas, na cidade de Socorro/SP, represen-
tada neste ato CELSO ADRIANO PIRES DE SOUZA, portador do RG. 
Nª 19.701.377, CPF nº 118.480.248-35; SOLUÇOES EVENTOS LTDA ME, 
CNPJ Nº12.404.186/0001-23, com sede à Rua Governador André Franco 
Montoro, 201 –Distrito Industrial, na cidade de Vargem Grande do Sul/
SP, representada nesse ao por AMARILDO GUIMARAES DE FIGUEIRE-
DO; FRONT ESTRUTURAS EIRELLI  EPP, CNPJ nº 12.219.645/0001-07, 
com sede à Rua Sebastião Moreira, 110 – Parque Palmeiras, na cidade 
de Suzano/SP, representada neste ato por ALESSANDRA APARECI-
DA DE GODOI DA SILVA, portadora do RG. nº 40.728.392-4, OAB/SP 
330.920. O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento. 
Ao término do credenciamento, o Sr. Pregoeiro auxiliado pela equipe 
de apoio recebeu a declaração dos Licitantes de que atendem plena-
mente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital, assim foram 
habilitadas as seguintes empresas: KOSSAR DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 
09.164.163/0001-91, com sede na Rua Minas Gerais, 500 – Jardim Santa 
Candida, na cidade de Vargem Grande do Sul/SP, representada nes-
te ato por ANDRE KOSSAR , portador do RG nº 44.625.273-6, CPF nº 
359.299.698-33; STAFF LUXE EIRELLI EPP, CNPJ nº 14.567.282/0001-18, 
com sede a Avenida Dois Corregos, 3.847, Bairro Jardim Nova Iguaçu, na 
cidade de Piracicaba/SP, representada neste ato por ANDRE CHRISTIA-
NO RIGO LUCAS, portador do RG Nº 17.992.486-2, CPF nº 115.459.628-

12; CELSO ADRIANO PIRES DE SOUZA CNPJ nº 08.241.668/0001-32, 
com sede à R. Renato Correa Bueno, 909 – Bairro Cubas, na cidade de 
Socorro/SP, representada neste ato CELSO ADRIANO PIRES DE SOU-
ZA, portador do RG. Nª 19.701.377, CPF nº 118.480.248-35; SOLUÇO-
ES EVENTOS LTDA ME, CNPJ Nº12.404.186/0001-23, com sede à Rua 
Governador André Franco Montoro, 201 –Distrito Industrial, na cidade 
de Vargem Grande do Sul/SP, representada nesse ao por AMARILDO 
GUIMARAES DE FIGUEIREDO; FRONT ESTRUTURAS EIRELLI  EPP, CNPJ 
nº 12.219.645/0001-07, com sede à Rua Sebastião Moreira, 110 – Par-
que Palmeiras, na cidade de Suzano/SP, representada neste ato por 
ALESSANDRA APARECIDA DE GODOI DA SILVA, portadora do RG. nº 
40.728.392-4, OAB/SP 330.920.
Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com 
a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu 
à análise da proposta escrita que constava os valores iniciais registrados 
em tabela de lance conforme anexa a esta ata. Passou-se após a fase 
de lances, dentre as empresas classificadas, a qual se finalizou confor-
me também descrito em tabela anexa.  A empresa KOSSAR DO BRASIL 
LTDA, CNPJ nº 09.164.163/0001-91, venceu a fase de lances com menor 
preço nos itens: 1 – R$ 664,00; 2 – R$ 380,00; 3 – R$ 969,00; 4 – 315,00; 
5 – R$ 385,00; 6 – R$ 980,00; 7 – R$ 1.280,00; 8 – R$ 12,70. Aberto o 
2º Envelope do Licitante presente e analisados os documentos de ha-
bilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no 
Edital. À vista da habilitação, não havendo mais interessados presentes e 
não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos 
representantes presentes, o Sr. Pregoeiro adjudicou os itens do pregão 
a empresa: KOSSAR DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 09.164.163/0001-91 com 
sede na Rua Minas Gerais, 500 – Jardim Santa Candida, na cidade de 
Vargem Grande do Sul/SP, representada neste ato por ANDRE KOSSAR, 
portador do RG nº 44.625.273-6, CPF nº 359.299.698-33, bem como 
promoveu a devolução dos envelopes nº 02 de habilitação às empresas 
não classificadas. Em seguida, informou que o processo seria encami-
nhado ao Sr. Prefeito Municipal para homologação. Informou ainda o 
Sr. Pregoeiro aos presentes que a sessão de processamento do Pregão 
poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viesse a firmar o contra-
to respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados 
se isto viesse a ocorrer. Após a declaração da licitante vencedora, não 
houve intenção de recurso manifestada pelos representantes presentes. 
Ato contínuo, o Sr. Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, foi veri-
ficado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital. Em seguida, 
lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ela assinada, juntamente 
com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelo representante 
da licitante presente e que assim o desejou.

ASSINAM:
LEANDRO AFFONSO TOMAZI

PREGOEIRO
LUCIANA MARIA GONÇALVES BENEDETTI

EQUIPE DE APOIO
BEATRIZ DO CANTO E CASTRO MAZZINI

EQUIPE DE APOIO
Proponente:

KOSSAR DO BRASIL LTDA 
ANDRE KOSSAR

STAFF LUXE EIRELLI EPP
ANDRE CHRISTIANO RIGO LUCAS

AVISO DE LICITAÇÃO 
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de 
Monte Alegre do Sul, a seguinte licitação:
CARTA CONVITE Nº 010/2018 (REAGENDAMENTO)
OBJETO: “Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
equipe de apoio organizacional para as festividades da Festa do Moran-
go de 2018 do município, em conformidade com o Anexo I – Termo de 
Referencia, integrante deste Edital”.
Considerando a sessão de entrega de envelopes realizada na data de 20 
de junho de 2018 deu-se deserta pela falta de participação de licitantes 
habilitados, fica a mesma redesignada para a data de 27 de junho de 
2018 até às 09:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura de Monte 
Alegre do Sul, na integralidade do Edital constante no sítio deste poder 
público.
O Edital na íntegra encontra-se disponível no site oficial da Prefeitura: 
www.montealegredosul.sp.gov.br e também pode ser solicitado no De-
partamento Administrativo desta Prefeitura. 

Monte Alegre do Sul, 20 de junho de 2018
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

Prefeito Municipal

AVISO DE CANCELAMENTO DE SESSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 – MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: “Aquisição de aparelhos e equipamentos médicos para a Dire-
toria de Saúde do município, em conformidade com o Anexo I – Termo 
de Referencia, integrante deste Edital”
Fica cancelada a sessão de entrega de envelopes agendada para 29 de 
junho de 2018 até às 15:30 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura 
de Monte Alegre do Sul, considerando a necessidade de adequação do 
edital.

Monte Alegre do Sul, 28 de junho de 2018
Leandro Affonso Tomazi

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO (REAGENDAMENTO)
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de 
Monte Alegre do Sul, a seguinte licitação:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 – MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: “Aquisição de aparelhos e equipamentos médicos para a Dire-
toria de Saúde do município, em conformidade com o Anexo I – Termo 
de Referencia, integrante deste Edital”
Considerando a necessidade de readequação dos horários da Pre-
feitura Municipal, fica reagendada a sessão de entrega de envelo-
pes para a data de 13 de julho 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 Prefei-
tura: www.montealegredosul.sp.gov.br e também pode ser solici-
tado no Departamento Administrativo desta Prefeitura. 

Monte Alegre do Sul, 03 de julho de 2018

CONTRATOS E ADITAMENTOS

LICITAÇÕES



08 QUINTA-FEIRA 
05 DE JULHO DE 2018

Edson Rodrigo de Oliveira Cunha
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 908/2018

Carta Convite nº 009/2018 
Objeto: “Contratação de empresa especializada para a execução de ser-
viços de “Sinalização Turística e Ruas do Município” de Monte Alegre do 
Sul, com recursos originados do Convênio SET-DADETUR n° 270/2017, 
de acordo com o Anexo I – Memorial Descritivo, Orçamento, Cronogra-
ma Físico e Financeiro”.
Considerando os despachos e elementos constantes dos presentes 
autos HOMOLOGO o procedimento do objeto da presente licitação às 
seguintes Empresas: 
WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA – ME, CNPJ. 13.921.942/0001-54, 
com proposta de R$ 72.108,40 (setenta e dois mil, cento e oito reais e 
quarenta centavos)
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes, 
em especial àquelas tocantes a prazos legais.

Monte Alegre do Sul, 26 de junho de 2018 
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 926/2018

Carta Convite nº 011/2018 
Objeto: “Contratação de empresa especializada em locação de estrutura 
e serviços de sonorização e iluminação a serem utilizados na Festa do 
Morango, conforme especificações constantes no Termo de Referência, 
Anexo I do edital.”
Considerando os despachos e elementos constantes dos presentes 
autos HOMOLOGO o procedimento do objeto da presente licitação às 
seguintes Empresas: 
CILOTTI E CILOTTI SONORIZAÇÃO LTDA ME, CNPJ. 11.966.020/0001-38, 
com proposta de preço total de R$ 18.000,00 dezoito mil reais)
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes, 
em especial àquelas tocantes a prazos legais.

Monte Alegre do Sul, 26 de junho de 2018 
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 927/2018

Modalidade: Pregão Presencial nº 018/2018
Objeto: Contratação de empresa para locação de tendas e stands em oc-
tanorm para utilização nas festividades da Festa do Morango de Monte 
Alegre do Sul, em conformidade com o Anexo I – Termo de Referencia, 
integrante deste Edital.
Considerando os despachos e elementos constantes dos presentes 
autos HOMOLOGO o procedimento do objeto da presente licitação às 
seguintes Empresas: 
KOSSAR DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 09.164.163/0001-91, com menor 
preço nos itens: 1 – R$ 664,00; 2 – R$ 380,00; 3 – R$ 969,00; 4 – 315,00; 
5 – R$ 385,00; 6 – R$ 980,00; 7 – R$ 1.280,00; 8 – R$ 12,70
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes, 
em especial àquelas tocantes a prazos legais.

Monte Alegre do Sul, 27 de junho 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 trans-
portes 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 presente licitação às 
seguintes Empresas:
Lote 4- Veículo : Utilitários min. 15 lugares, de acordo com o memorial 
descritivo anexo I. Ref 01
Qtde-Km Rodado- 16,4 Km/dia 
Dias letivos-200
Km rodado(Unitário) R$ 2,78
Vencedora- Ivamar Transporte Escolar Ltda ME
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes, 
em especial àquelas tocantes a prazos legais.

Monte Alegre do Sul, 02 de julho de 2018
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 474/2018

Modalidade: Pregão Presencial nº 017/2018
Objeto: Aquisição de veículos automotores tipo hatch, sedan e tipo 
ambulâncias para uso do Gabinete do Prefeito Municipal e Diretoria de 
Saúde do município, em conformidade com o Anexo I – Termo de Refe-
rencia, integrante deste Edital
Considerando os despachos e elementos constantes dos presentes 
autos HOMOLOGO o procedimento do objeto da presente licitação às 
seguintes Empresas:
Item 1- Produto- Veículo 0Km -Tipo Hatch- Quantidade- 01-Empresa 
_NTDA Veículos Ltda- Valor total - R$ 46.470,50
Item 2- Produto- Veículo 0Km- Tipo Sedan- Quantidade -01- Empresa- 
SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EPP-Valor total-R$ 
49.000,00

Item 3- Produto- Veículo Ambulância- Tipo A para simples remoção- 
Quantidade-02- Empresa -BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES 
LTDA- Valor total - R$ R$ 168.000,00
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes, 
em especial àquelas tocantes a prazos legais.

Monte Alegre do Sul, 02 de julho de 2018
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

PREFEITO MUNICIPAL

CONVOCAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO N° 001/2017
Senhor (a) FAINER JOSÉ DE ALMEIDA VIDAL
Candidato (a) aprovado (a) no cargo de: MÉDICO 
Pelo presente instrumento, fica Vossa Senhoria CONVOCADO  para 
comparecer junto à Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Sul, no se-
tor de Recursos Humanos, no prazo máximo de 48 (QUARENTA E OITO) 
horas contados da presente publicação para tratar da contratação do 
concurso público de N° 001/2017, para o cargo de MÉDICO.
Salientamos que com o não comparecimento no prazo determinado 
implicará na perda automática da vaga do Concurso Público.

Recursos Humanos

O Departamento de Educação de Monte Alegre do Sul declara os horá-
rios de trabalho dos professores da rede municipal de ensino para fins de 
acúmulo de cargos:
ZELIA AP. GONÇALVES LUIZ, RG 67.20.701-7,Educação Básica II-ARTES, na 
EMEF “Profa Esther Silva Valente” e EMEIEF “ Dr. Ananias Américo Ribeiro 
Machado” .
EMEF “Profa Esther Silva Valente , segundas-feiras, das 07h às 10h10 e das 
14h30 às 17h50, terças-feiras, das 08h30 às 11h50 e das 13h às 17h50, 
quintas-feiras, das 13h às 17h50, sextas-feiras, das 07h às 10h10 e das 13h 
às 17h50. EMEIEF “Dr. Ananias Américo Ribeiro Machado”, quartas-feiras, 
das 08h30 às 11h50. HTPC - segundas-feiras, das 12h30 às 14h30.  
LAURA SARAGIOTTO, RG 33.729.648, Educação Básica I,na EMEIEF “ Prof. 
Raul de Paiva Castro”, de segunda a sexta-feira, das 07h às 12h. HTPC- 
terças-feiras, das 18h30 às 20h30.  
RENATA SILOTO DE GODOY RICCIERI, RG  29.954.490-4, Educação Básica 
II, na EMEF “Profa Esther Silva Valente” encontra-se afastada sem remu-
neração até 31 de dezembro de 2018, conforme Lei nº 1671, de 24 de 
julho de 2013.
ELISANGELA DA COSTA RODRIGUES, RG 25.412.430-6, Educação Básica I, 
na CIMEI “Renato Fioravante Beneduzzi”, de segunda a sexta-feira, das 12h 
às 17h.HTPC- terças-feiras, das 18h30 às 20h30.
ELAINE URBANO, RG 26.769.925-6, Educação Básica I , na EMEIEF “Dr. 
Ananias Américo Ribeiro Machado”, de segunda a sexta-feira, das 12h às 
17h. HTPC- terças-feiras, das 18h30 às 20h30.
ÂNGELA ADRIANA LOPES, RG 21.871.878,Educação Básica I, na EMEF “ 
Profa Esther Silva Valente”, de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h. HTPC- 
terças-feiras, das 18h30 às 20h30.
EDSON ACÁCIO GRITTI, RG 18.510.401-0, Educação Básica II, na EMEIEF 
“Prof. Raul de Paiva Castro”, de segunda a sexta-feira, das 07h às 12h . 
HTPC- segundas-feiras, das 12h30 às 14h30.
DIOGO DE MELLO ALVES FERREIRA,RG 30.613.463-9, Educação Básica II, 
na EMEIEF “Prof. Raul de Paiva Castro”, às segundas , terças e sextas-feiras, 
das 07h às 12h e às quintas-feiras, das 07h às 11h15. HTPC- segundas-
-feiras, das 12h30 às 14h30.
CONSUELO MAZETTO, RG 25.565.641-5, Educação Básica I, na CIMEI 
“Renato Fioravante Beneduzzi”, de segunda a sexta-feira, das 07h às 12h. 
HTPC - terças-feiras, das 18h30 às 20h30. 
BARBARA ANNUNCIATTA DELLA ROZA NEVES NIGRA, RG 28.467.545-3, 
Educação Básica II , na EMEIEF “Prof. Raul de Paiva Castro”, às quartas-
-feiras, das 07 h às 12h, quintas-feiras, das 08h40 às 12h e sextas-feiras, das 
07h às 10h10. HTPC- segundas-feiras, das 12h30 às 14h30.
ADRIANA DE KÁSSIA CAVALCANTI, RG 16.410.078-7, Educação Básica 
II, na EMEF “Profa Esther Silva Valente”, às segundas-feiras, das 10h30 às 
12h00, às terças-feiras, das 
08h40 às  12h, quartas-feiras, das 10h30 às 12h e sextas-feiras, das 07h às 
10h10. HTPC - segundas-feiras, das 12h30 às 14h30.
ANA MARIA NEGRÃO MONTEIRO DE BARROS, RG 16.517.679, Educação 
Básica I, na EMEIEF” Dr. Ananias Américo Ribeiro Machado”, de segunda 
a sexta-feira, das 07h às 12h. HTPC- às terças-feiras, das 18h30 às 20h30.
DENISE MONTINI, RG 41.045.267-1, Educação Básica I, na EMEIEF “Prof. 
Raul de Paiva Castro”, de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h.HTPC- às 
terças-feiras, das 18h30 às 20h30. 
EVELYN TATIANE DA SILVA, RG 30.339.967-3, Educação Básica I, na EMEIEF 
“Prof. Raul de Paiva Castro”, de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h. 
HTPC- às terças-feiras, das 18h30 às 20h30.
GISELE OLIVEIRA DA SILVA, RG 43.183.381-3, Educação Básica II, na EMEIEF 
“ Prof. Raul de Paiva Castro”, às terças-feiras, das 07 às 10h10, às quartas-
-feiras, das 07h às 12h, quintas-feiras, das 07h às 08h30 e sextas-feiras, das 
08h40 às 12h. HTPC- às segundas-feiras, das 12H30 às 14H30. 
JULIANA APARECIDA BICIGO OLIVEIRA, RG 32.214.625-9, Educação Básica 
I, na EMEIEF “Dr. Ananias Américo Ribeiro Machado”, de segunda a sexta-
-feira, das 12h às 17h. HTPC- às terças-feiras, das 18h30 às 20h30.
ELIANE DE FÁTIMA GODOI, RG 28.922.414-7, Educação Básica I, na EMEIEF 
“Prof. Raul de Paiva Castro”, de segunda a sexta-feira, das 07h às 12h . 
HTPC- às terças-feiras, das 18h30 às 20h30.
ISABELA GUAIUME PADULA, RG 49.019.317-1, Educação Básica I, na CIMEI 
“Renato Fioravante Beneduzzi”, de segunda a sexta-feira,  das 12h às 17h. 
HTPC- às terças-feiras, das 18h30 às 20h30.
RONALDO FARIAS GONÇALVES, RG 41.172.526-9, Educação Básica II, na 
EMEF “Profa Esther Silva Valente”, às quartas e quintas-feiras, das 19h às 
23h e sextas-feiras, das 19h às 21h30.HTPC- às segundas-feiras, das 12h30 
às 14h30
MARTA FERREIRA GOULART, RG 27.383.617-1, Educação Básica I, na 
EMEIEF “Dr. Ananias Américo Ribeiro Machado”, de segunda a sexta-feira, 
das 07h às 12h. HTPC- às terças-feiras, das 18h30 às 20h30.
PRISCILA NUNCIARONI ALVES, RG 42.869.197-3,Educação Básica I, na 
EMEIEF “ Dr. Ananias Américo Ribeiro Machado”, de segunda a sexta-feira, 
das 07h às 12h. HTPC- às terças-feiras, das 18h30 às 20h30. 
VALÉRIA RUBIO, RG 22.371.007-6, Educação Básica I, na EMEIEF “ Prof. Raul 
de Paiva Castro”, de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h.HTPC , às terças-
-feiras, das 18h30 às 20h30.

MARISA DA COSTA RODRIGUES, RG 26.769.860-4, Educação Básica I, na 
EMEIEF “Prof. Raul de Paiva Castro”, de segunda a sexta-feira, das 13h às 
18h. HTPC, às terças-feiras, das 18h30 às 20h30.
LUCELIA SIBERATO ARSUELO , RG 35.119.743-61, Educação Básica I, na 
EMEIEF “Prof. Raul de Paiva Castro”, de segunda a sexta-feira, das 07h às 
12h. HTPC, às terças-feiras, das 18h30 às 20h30.
CARINA SARTORELLI ARANTES BATISTA, RG 30.191.018-02, Educação Bá-
sica II, na EMEIEF “Prof. Raul de Paiva Castro”, de segunda a sexta-feira, das 
07h às 12h. HTPC- às segundas-feiras, das 12h30 às 14h30. 
NILZE APARECIDA ROMEIRO ARSUFFI, RG 11.667.278-X, Educação Básica 
I, na EMEF “Profa Esther Silva Valente”, de segunda a sexta-feira, das 13h às 
18h .HTPC, às terças-feiras, das 18h30 às 20h30.
MICHELE ANDRESSA DE OLIVEIRA, RG 40.604.007-2, Educação Básica II, 
na EMEF “Profa Esther Silva Valente” , EMEIEF “ Dr. Ananias Américo Ribeiro 
Machado”e EMEIEF “Antonio Bruno Daolio”,. Profa Esther Silva Valente , às 
segundas-feiras, das 07h às 14h30 e terças-feiras, das 07h às 12h e das 
19h às 23h. EMEIEF “Antonio Bruno Daolio”, às quartas-feiras, das 07h30 às 
17h20.EMEIEF “Dr. Ananias Américo Ribeiro Machado”, às quintas-feiras, 
das 08h30  às 15h. HTPC- às segundas-feiras, das 12h30 às 14h30.
PAULA CHEBEL, RG 22.808.555-X, Educação Básica I, na EMEF Profa Esther 
Silva Valente, de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h . HTPC- às terças-
-feiras, das 18h30 às 20h30.

Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária 
DEFERIMENTO

Restaurantes e Similares.
Nº do processo: 786/2018
Nº CEVS: 353120901-561-000011-1-2
Razão social: SITIO CHEIRO DE MATO POUSADA LTDA ME
Responsável legal/técnico: Meire Bahia Felizartte

Nº do processo: 2127/2017
Nº CEVS: 353120901-561-000175-1-5
Razão social: VILLA COTTAGE POUSADA LTDA ME
Responsável legal/técnico: Marta Sochan

Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares.
Nº do processo: 1254/2018
Nº CEVS: 353120901-561-000152-1-0
Razão social: IRAN GOMES DE LIMA ME
Responsável legal/técnico: Iran Gomes de Lima / Maria Lucia de Paiva 
Lopes

Atividade médica Ambulatorial com Recursos para Realização de Exames 
Complementares 
Nº do processo: 2717/2017
Nº CEVS: 353120901-863-000043-1-3
Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. HID. DE MONTE ALEGRE 
DO SUL -  FARMACIA CS III
Responsável legal/técnico: Anderson Murilo Zimiani

Comercio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado 
em Produtos Alimentícios não Especificados Anteriormente.
Nº do processo: 1511/2018
Nº CEVS: 353120901-471-000035-1-4
Razão social: FABIO DONIZETE ROSSIGNOLO MEI
Responsável legal/técnico: Fábio Donizete Rossignoli

Atividade de Condicionamento Físico 
Nº do processo: 1262/2018
Nº CEVS: 353120901-931-000001-1-6
Razão social: MICHILINI & GOMES LTDA. ME.
Responsável legal/técnico: Felipe Michilini

Atividade de Fisioterapia
Nº do processo: 211/2018
Nº CEVS: 353120901-865-000003-1-0
Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. HID. DE MONTE ALEGRE 
DO SUL - FISIOTERAPIA
Responsável legal/técnico: Thais Cristine Gottardo Dal’Astra

Atividade Médica Ambulatorial com Recursos para Realização de Exa-
mes Complementares  
Nº do processo: 2721/2018
Nº CEVS: 353120901-863-000044-1-3
Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. HID. DE MONTE ALEGRE 
DO SUL – P.S.F. LIMAS
Responsável legal/técnico: Lilian Canhassi Brotto

Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com Predominância de 
Produtos Alimentícios - Supermercados.
Nº do processo: 1043/2018
Nº CEVS: 353120901-471-000042-1-9
Razão social: SUPERMERCADO DUMARIA LTDA. ME
Responsável legal/técnico: Eduardo Francisco de Lima Barbosa

Comércio Varejista de Doces, Balas, Bombons e Semelhantes
Nº do processo: 1635/2018
Nº CEVS: 353120901-472-000038-1-6
Razão social: REAL MOSTARDAS VARIEDADES LTDA. ME.

Responsável legal/técnico: Edméia Aparecida Cardoso Pinto
Atividade Médica Ambulatorial com Recursos para Realização de Exa-
mes Complementares  
Nº do processo: 2722/2018
Nº CEVS: 353120901-863-000045-1-0
Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. HID. DE MONTE ALEGRE 
DO SUL – DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS
Responsável legal/técnico: Anderson Murilo Zimiani

Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de 
formulas. 
Nº do processo: 00001593/2018
Nº CEVS: 353120901-477-000005-1-5
Razão Social: DOUGLAS R. C. MIGUEL - ME
Responsável técnico: Douglas Regis Citrangulo Miguel

Transporte Rodoviário de Cargas – Exceto Produtos Perigosos e Mudan-
ças Intermunicipal, Interestadual e Internacional
Nº do processo: 813/2018
Nº CEVS: 353120901-493-000006-1-2
Razão social: ELTON A. LIXANDRÃO E CIA LTDA. ME.
Responsável legal/técnico: Elton A. Lixandrão

INDEFERIMENTO E CANCELAMENTO 

Restaurantes e Similares.
Nº do processo: 514/2018
Nº CEVS: 353120901- 561- 000131-1-0 
Razão Social: Simone Piffer & CIA.LTDA. ME.

Nº do processo: 1251/2018
Nº CEVS: 353120901-471-000011-1-2
Razão social: SUPERMERCADO IRMÃOS ZECHINATO LTDA.

Atividades de Estética e Outros Serviços de Cuidados com a Beleza.
Nº do processo: 1029/2018
Razão Social: Cláudia De O. A. Possidonio MEI

Os responsáveis técnicos acima mencionados deverão se apresentar 
nesta Vigilância Sanitária de Monte Alegre do Sul, sito à Praça Rinaldo 
Godoy Borgiane - Piso Superior, Balneário municipal no prazo de 05 (cin-
co) dias a contar desta publicação para retirada de documentos.
Ligar (19) 9 97180767 ou (19) 3899 3153 para agendar a retirada.
A não retirada da Licença de funcionamento no prazo de 30 dias acarre-
tará no cancelamento da mesma.

Monte Alegre do Sul 04 de julho de 2018.
Juliana Franco De Lima                                                                                                              

Chefe da ViSa/VE

PARECER DA PREGOEIRA E GRUPO DE APOIO
No dia vinte e sete do mês de junho de dois mil e dezoito às dez horas e 
trinta minutos reuniram-se no Salão Verde - Praça Sebastião de Carvalho 
(Praça do Trem), Centro Cultural José Peschiera em Monte Alegre do Sul 
(SP) a Pregoeira e os membros do Grupo de Apoio para a sessão públi-
ca do Pregão Presencial nº 004/2018. Compareceu uma única empresa 
interessada. Após credenciamento, a participante apresentou proposta 
inicial global de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).  Não havendo dis-
puta através de lance, a Pregoeira negociou com o proponente o valor 
mensal de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) perfazendo um total de R$ 
25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais). Verificando ainda que o 
edital foi publicado no  DOE – Diário Oficial do Estado de São Paulo e 
disponibilizado no site oficial do Consórcio – www.cisbra.eco.br nos ter-
mos estabelecidos em lei, bem como nos termos do Ato Normativo nº 
01 de 01 de março de 2013, sendo ainda que através da verificação dos 
comprovantes de retirada de edital, constatou-se que 09 (nove) empre-
sas acessaram o download do edital, demonstrando cumprimento dos 
requisitos legais para a publicidade e transparência do certame. Após 
análise do Envelope nº 02 – Documentação, a licitante vencedora foi 
considerada habilitada. Assim, a Pregoeira, tendo por base o valor médio 
constante no processo licitatório bem como o valor máximo constate no 
instrumento convocatório, classificou e adjudicou o item da licitação na 
seguinte conformidade:
Item/Proponente/Valor mensal/Valor Final
01/PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA – ME /R$ 2.100,00/R$ 
25.200,00

Publique-se.
Monte Alegre do Sul (SP), 27 de junho de 2018.

MARCELA LONEL DE SOUZA GUELERE 
Pregoeira

ANDRE ALESSANDRO DOS SANTOS
Equipe de Apoio

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Em razão do constante nos autos do Processo de Compra nº 025/2018 
e com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, da Lei nº 
10.520/02 e da Lei Federal nº 4.320/64, e em especial a manifestação 
da Pregoeira e Grupo de Apoio, constante neste processo, que 
acolho e HOMOLOGO o item da licitação a favor da licitante: PÚ-
BLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA – ME no valor total de R$ 
25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), observadas as caute-
las legais, AUTORIZO a contratação e despesa. 
Publique-se.

Monte Alegre do Sul (SP), 28 de junho de 2018.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto

Presidente

RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CISBRA


