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FESTA DO MORANGO AQUECE 
O TURISMO E TRAZ EMPREGO E 

RENDA PARA A REGIÃO
 Quando se pensa em tu-
rismo, é fácil imaginar viagens, 
lazer e aquele merecido tempo 
livre com a família. Entretanto, 
para um município como Monte 
Alegre do Sul, que tem forte vo-
cação na área, a atividade é mui-
to mais! É geração de emprego, 
renda e oportunidades para a po-
pulação. 
 Desta forma, a promoção 
de eventos de cunho artístico-
-cultural, como a Festa do Mo-
rango, faz-se necessária para, 
em primeiro lugar, proporcio-

nar à população acesso gratuito 
a diversas formas de expressão 
artísticas e culturais; e consoli-
dar Monte Alegre do Sul como 
grande destino turístico, princi-
palmente durante as férias de in-
verno. 
 É importante destacar que 
este e outros tradicionais even-
tos da cidade geram um elevado 
número de empregos diretos e 
indiretos. Aquecem a economia 
local e trazem oportunidades e 
renda a centenas de munícipes. 
Em torno da Festa do Morango, o 

comércio se movimenta. Atrati-
vos turísticos, produtores rurais, 
agricultores, restaurantes, meios 
de hospedagem, padarias, postos 
de combustíveis, expositores, e 
muitos outros se beneficiam.
 Em sete dias de Festa do 
Morango, dezenas de milhares 
de turistas conheceram a nossa 
cidade, toneladas de morangos e 
muitos doces foram comerciali-
zados. 
 O perfil do turismo está 
mudando. Cada vez mais, o bra-
sileiro está deixando os aeropor-
tos e escolhendo viagens curtas, 
de até três hora de duração, feitas 
com seus automóveis ou de ôni-

bus. 
 A nossa proximidade de 
grandes centros (estamos  apenas 
70 km de Campinas e 130 Km 
de São Paulo), nos aproxima de 
mais de 24 milhões de visitantes 
em potencial.
 Ainda há mais três dias 
de Festa do Morango e, logo em 
seguida, no início de agosto, será 
comemorada a 145ª edição da 
Festa em Louvor ao Padroeiro do 
povo desta cidade. 
 Uma festa que simboliza a 
tradição e a fé do monte-alegren-
se que sempre soube receber bem 
quem vem nos visitar e apreciar 
as belezas que temos por aqui!
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Vagas de EMPREGO

 

 

 O dia a dia de todo empre-
endedor não é fácil. Sem capacita-
ção, então, fica ainda mais díficil. 
Para promover a criação e, princi-
palmente, o crescimento das micro e 
pequenas empresas de Monte Alegre 
do Sul é que a administração viabi-
lizou a implantação de um posto de 
atendimento “Sebrae Aqui” no mu-

nicípio.
 O Sebrae é uma entidade 
sem fins lucrativos. Fundado em 
1972, seu objetivo é estimular o em-
preendedorismo de negócios de pe-
quenos e médios portes. O posto de 
atendimento de Monte Alegre do Sul 
fica no prédio da Prefeitura, à Aveni-
da João Girardelli, 500, centro. 
 Além de orientar empreen-
dedores, o posto Sebrae Aqui ofere-
ce cursos e oficinas de capacitação. 

Confira as próximas  
oficinas agendadas:

19/07, às 14h - Oficina “Fluxo de 
Caixa”

22/08, às 13h - Oficina “Equipe 
Motivada”
13/09, às 09h - Oficina “Moder-
nize Sua Loja (Ganhe Mercado)”
08/10, às 13h - Oficina  
“Formalização”
22/11, às 14h - Oficina “Poten-
cialize Suas Vendas no Natal 
(Inove Para Ganhar Mais)”

 As oficinas são gratuitas 
e as inscrições devem ser feitas no 
Posto “Sebrae Aqui”, à Avenida 
João Girardelli, 500, centro. Mais in-
formações pelo telefone (19) 3899-
1025 ou e-mail sebraeaqui@monte-
alegredosul.sp.gov.br.

POSTO SEBRAE AQUI DE MONTE  
ALEGRE DO SUL tem oficinas gratuitas
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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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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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INSCRITOS NA PROVA 
DO ENCCEJA

 Os alunos do EJA - Edu-
cação para Jovens e Adultos  in-
teressados em   utilizar o trans-
porte para a realização da prova 
do Encceja (Exame para Certifica-
ção de Competências de Jovens 
e Adultos) devem  comparecer 
ao departamento de Educação, 
no período de 23 a 27 de julho,  
munidos  dos seguintes   docu-
mentos: protocolo de inscrição e 
endereço do local em que farão 
a prova. Apenas será realizado o 
transporte dos alunos que fize-
rem o cadastro no Departamento 
de Educação.
 O horário de atendimen-
to do Departamento de Educa-
ção é de segunda a sexta, das 7h 
às 11h e das 13h às 17h.

CIDADE SUSTENTÁVEL
Queimada é crime ambiental previsto na Lei Federal  
nº 9.605/98 e na Lei Municipal nº 1.638/12

 A raiva é uma doen-
ça mortal que não tem cura. é 
transmitida por um vírus que 
fica na saliva do animal doen-
te e, por isso, mamíferos 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.

CAMPANHA  
DE VACINAÇÃO  

CONTRA A RAIVA 
ANIMAL

 Emoção não faltou na estreia 
de Monte Alegre do Sul na primeira 
etapa dos Jogos Desportivos do Cir-
cuito das Águas, realizada nos dias 
30/06 e 01/07, na cidade de Socorro.
 No sábado, os times de fut-
sal sub 14 e sub 17 mostraram gar-
ra e bom desempenho nas partidas 
contra os adversários de Holambra. 
Foram em busca da vitória, inclusive 
com vantagem do sub 17 no inicio do 
jogo, porém  terminaram com empa-
te por um placar de 3x3.             
 Já no domingo, nosso Muni-
cípio levou vantagem com a equipe 
de bocha que venceu o adversário de 
Jaguariúna por 2x0.  
 Além de Monte Alegre do 
Sul, Amparo, Serra Negra, Holam-
bra, Lindóia, Águas de Lindóia, So-
corro, Jaguariúna e Pedreira estão 
participando desse campeonato, que 
será realizado em mais quatro etapas. 
 As próximas fases estão mar-

cadas para dias 25 e 26/08, em Águas 
de Lindóia, 29 e 30/09, em Holam-

bra, 10 e 11/11, em Pedreira, com fi-
nal, dias 24 e 25/11, em Jaguariúna.

MONTE ALEGRE DO SUL ESTREIA COM  
VITÓRIA nos IV Jogos Desportivos do  

Circuito das Águas Paulista
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PORTARIAS ASSINADAS PELO  EXMO. SR. PREFEITO

PORTARIA N° 295 DE 29 DE JUNHO DE 2018
AUTORIZA a cessão da Comissão Municipal disciplinar para o pro-
cessamento da conduta dos agentes públicos, de acordo com o 
ofício n° 79/2018/CM da Câmara Municipal de Monte Alegre do 
Sul.

PORTARIA N° 296 DE 06 DE JULHO DE 2018
CONCEDER licença sem vencimentos aos empregados públicos 
municipais pelo período de 03 (três) meses, a partir de 02 de julho 
de 2018 a servidora ANA LUCIA GOMES DE GODOY SILVA, RG nº 
45.278.134-6, ocupante do emprego público de provimento per-
manente de Ajudante Geral, até a data de 03/10/2018.

PORTARIA N° 297 DE 13 DE JULHO DE 2018
Designar LUCIANA MARIA GONÇALVES BENEDETTI, RG. 
12.243.331-2, ocupante do emprego público de provimento em 
comissão de Chefe de Gabinete, para desempenhar acumulada-
mente a função de Diretor de Administração e Governo Munici-
pal em substituição ao ocupante do emprego, em decorrência do 
gozo de férias pelo ocupante do emprego Leandro Affonso Toma-
zi, no período de 16/07/2018 à 29/07/2018.

DECRETOS ASSINADOS PELO  EXMO. SR. PREFEITO

DECRETO N° 2.112 DE 03 DE JULHO DE 2.018
Dispõe sobre a regulamentação da Lei Municipal 1.839/2018 da 
implantação do Programa Social “Frente Popular do Trabalho” e 
dá outras providências. Registrado e publicado em 03 de julho 
de 2018. A municipalidade informa que a íntegra deste Decreto 
encontra-se disponível no site www.montealegredosul.sp.gov.br

DECRETO N° 2.113 DE 03 DE JULHO DE 2.018
Altera dispositivos do Decreto Municipal n° 2066 de 02 de janeiro 
de 2018 com relação a preços e tarifas do Cemitério Municipal 
e dá outras providências. Registrado e publicado em 03 de julho 
de 2018. A municipalidade informa que a íntegra deste Decreto 
encontra-se disponível no site www.montealegredosul.sp.gov.br

DECRETO N° 2.114 DE 04 DE JULHO DE 2.018
Regulamenta o artigo 25, os incisos I e II do artigo 37, os §§ 1º ao 
5º do artigo 37, da Lei Municipal 623/1983; e o artigo 30 e o § 3º 
do artigo 32 do Decreto nº 2.066/2018 quanto a geração da Nota 
Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), da Declaração Eletrônica do 
ISS, em observação à Legislação Nacional e Municipal, bem como 
em consonância com o artigo 4º, da Lei  8.078, de 11 de setembro 
de 1.990, e dá outras providências. Registrado e publicado em 04 
de julho de 2018. A municipalidade informa que a íntegra deste 
Decreto encontra-se disponível no site www.montealegredosul.
sp.gov.br

DECRETO N° 2.115 DE 05 DE JULHO DE 2.018
Autoriza o uso de imóvel que especifica e dá outras providências. 
Registrado e publicado em 05 de julho de 2018. A municipalidade 
informa que a íntegra deste Decreto encontra-se disponível no site 
www.montealegredosul.sp.gov.br

DECRETO N° 2.116 DE 10 DE JULHO DE 2.018
Dispõe sobre parcelamento não regulamentados de tributos, pre-
ços públicos e acréscimos legais, e dá outras providências. Regis-
trado e publicado em 10 de julho de 2018. A municipalidade in-
forma que a íntegra deste Decreto encontra-se disponível no site 

www.montealegredosul.sp.gov.br

LEI MUNICIPAL Nº 1.840 DE 03 DE JULHO DE 2018
Institui o programa municipal “Acessa Montealegre” 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 
Art. 1º. O município poderá criar duas unidades do programa 
Acessa Montealegre, sendo uma na Área Central e outra no Distri-
to de forma a atender a população.
Art. 2º. O programa consiste em disponibilizar acesso a computa-
dores e internet de forma controlada a população, visando atender 
pesquisas escolares, confecção de currículos, acesso a programas 
e oportunidades de emprego, estudos, cursos e capacitações, en-
tre outros que sejam de interesse público.
Art. 3º. As unidades obrigatoriamente devem ser instaladas em 
prédios próprios de forma a não gerar ônus a municipalidade.
Art. 4º. O programa será vinculado junto ao Departamento de As-
sistência e Desenvolvimento Social e a manutenção será realizada 
pelo setor de informática (T.I) da municipalidade.
Art. 5º. As regras de uso, serão fixadas por Decreto Municipal.
Parágrafo único – A aquisição dos computadores será realizada 
com recursos próprios, podendo inclusive a municipalidade rece-
ber doações de equipamentos através de Órgãos Estaduais, Fede-
rais ou Terceiro Setor. 
Art. 6º. 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 03 de julho de 2018 
Leandro Affonso Tomazi 

Diretor de Administração e Governo Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 1.841 DE 03 DE JULHO DE 2018
Institui a Tribuna Livre na Câmara Municipal 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 instituída a “Tribuna Livre” na Câmara Municipal de 
Monte Alegre do Sul, para concessão da palavra às entidades re-
presentativas de classe, associações de moradores de bairro, dis-
tritos, sindicatos e associações em geral.
Parágrafo Único - Entende-se por “Tribuna Livre” a oportunidade 
concedida aos representantes das comunidades, inclusive os de 
entidades constituídas neste território, para usar a tribuna do Po-
der Legislativo Municipal, apresentando suas reflexões sobre te-
mas ou reivindicações de interesse público do Município de Monte 
Alegre do Sul.
Art. 2º A “Tribuna Livre” será exercida em sessões ordinárias, uma 
vez a cada trimestre, ao final do Expediente, antes da Tema Livre, e 
seu uso será autorizado pelo Plenário da Casa por maioria absolu-
ta, mediante o preenchimento dos seguintes requisitos:
I - A entidade ou o representante da comunidade/bairro interes-
sada deverá inscrever-se para esta finalidade com, pelo menos, 10 
(dez) dias úteis de antecedência;
II - A inscrição deverá conter o nome e qualificação do orador, 
função que ocupa na entidade ou sua representação na comuni-
dade/bairro;
III – No ato de inscrição deverá conter ainda o assunto a ser abor-
dado, bem como documento que comprove a representatividade 
legal da entidade.

§ 1º As inscrições serão feitas em requerimento simples dirigido à 
Presidência, contendo as informações e os documentos exigidos.
§ 2º Nenhuma entidade ou representante de comunidade/bairro 
poderá participar da “Tribuna Livre” por mais de 02 (duas) vezes 
por sessão legislativa.
§ 3º O uso da “Tribuna Livre” será feito rigorosamente de acordo 
com a ordem cronológica de inscrição.
§ 4º Excetuam-se das disposições previstas nos parágrafos anterio-
res, por deliberação do Plenário da Câmara, assuntos que por sua 
natureza específica interessem apenas à determinada categoria.
§ 5º Será indeferido o uso da “Tribuna Livre” quando a matéria não 
disser respeito, direta ou indiretamente, ao Município de Monte 
Alegre do Sul, ou versar sobre questões exclusivamente pessoais, 
políticas ou partidárias.
§ 6º No caso de bairros sem uma entidade “Amigos do Bairro” de-
vidamente organizada, o representante em questão deverá juntar 
abaixo-assinado com pelo menos 5% (cinco por cento) das assina-
turas dos eleitores do Município de Monte Alegre do Sul, maiores 
e capazes, para poder usar da “Tribuna Livre”.  
§ 7º O abaixo-assinado acima referido deverá conter a identifica-
ção do eleitor, que se fará através de RG, CPF, Título de Eleitor e 
endereço.
§ 8º A “Tribuna Livre” não será usada para assuntos de alçada do 
Programa “Tribuna dos Servidores Públicos Municipais, instituído 
pela Lei n° 1.834/2018.
Art. 3° O orador no exercício da “Tribuna Livre” terá 10 (dez) minu-
tos, prorrogáveis por mais 05 (cinco) minutos, para usar da palavra 
sobre o tema previamente comunicado, na forma do inciso II do 
artigo 2º e respeitado o disposto no artigo 6º desta lei.
Art. 4º A “Tribuna Livre” será preenchida por até 03 (três) oradores, 
e o tema a ser abordado será distribuído para conhecimento pré-
vio dos Vereadores juntamente com a Ordem do Dia.
Paragrafo Único -  No caso dos oradores estarem representan-
do a mesma entidade ou bairro, ou em caso de serem tratados 
os mesmos problemas, o tempo previsto no art. 3 º será dividido 
entre eles.
Art. 5º O orador na “Tribuna Livre” deverá usar da palavra em ter-
mos compatíveis com o decoro e obedecendo às restrições im-
postas pelo Regimento Interno da Edilidade, ficando seu pronun-
ciamento, que deverá ser registrado na ata da sessão de forma 
resumida, sujeito às sanções legais.
Parágrafo Único – No exercício da “Tribuna Livre”, o orador não po-
derá, sob pena de cassação da palavra pelo Presidente da Câmara:
I – desviar-se do tema proposto; 
II – fazer uso de linguagem imprópria;
III – ultrapassar o tempo previsto no artigo 3º, salvo o disposto no 
artigo 6º; 
IV – referir-se de modo depreciativo às autoridades municipais 
constituídas.
Art. 6º O orador na “Tribuna Livre” poderá ser aparteado pelos Ve-
readores, nos termos regimentais, ficando o tempo dos apartes 
acrescidos ao tempo previsto no artigo 3º.
Parágrafo Único - No uso da “Tribuna Livre” o orador não estará 
coberto pela imunidade prevista aos vereadores.
Art. 7º Durante o período eleitoral municipal fica suspenso o uso 
da “Tribuna Livre”.
Art. 8º 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 03 de julho de 2018 
Leandro Affonso Tomazi 

Diretor de Administração e Governo Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 1.842 DE 03 DE JULHO DE 2018
“Declara os Pontilhões da Antiga Mogiana, a Cachoeira das Ando-
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rinhas, a Cachoeira das Mostardas e a Fonte da Índia como Atrati-
vos de Interesse e Valor Turístico”. 
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 declarado como Atrativos de Interesse  e Valor Turístico 
os Pontilhões da Antiga Mogiana, a Cachoeira das Andorinhas, a 
Cachoeira das Mostardas e a Fonte da Índia.
Art. 2º Por serem de interesse e valor turístico caberá à municipa-
lidade fiscalizar as referidas áreas de forma a manter sua preser-
vação.
Art. 3º A municipalidade poderá sinalizar os referidos atrativos, 
tanto de forma de orientação, indicativa, histórica e cultural,  limi-
tações,  proibições, entre outros..
Art. 4º A municipalidade poderá prestar serviços de limpeza e ma-
nutenção sempre que se fizer necessário.
Art. 5º A municipalidade poderá efetuar ações voltadas ao meio 
ambiente para preservação das referidas áreas.
Art. 6º A municipalidade poderá efetuar obras de melhorias, visan-
do à segurança dos turistas e munícipes, bem como de forma a 
valorizar os referidos atrativos. 
Art. 7º Quaisquer projetos de melhorias e intervenções deverá pas-
sar pela apreciação do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo 
de Monte Alegre do Sul.  
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 
Prefeito Municipal 

Registrada em livro próprio e publicada em 03 de julho de 2018 
Leandro Affonso Tomazi 

Diretor de Administração e Governo Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 1.843 DE 03 DE JULHO DE 2018
“Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e exe-
cução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2019, 
e dá outras providências.”
EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA, Prefeito do Município de 
MONTE ALEGRE DO SUL, usando das atribuições que me são con-
feridas por lei, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu 
sanciono e promulgo a seguinte lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, as diretrizes or-
çamentárias do Município de MONTE ALEGRE DO SUL, relativas ao 
exercício financeiro de 2019, compreendendo:
I - As orientações sobre elaboração e execução do orçamento mu-
nicipal;
II - As prioridades e metas operacionais;
III - As alterações na legislação tributária municipal;
IV - As disposições relativas à despesa com pessoal;
V - Outras determinações de gestão financeira.
Parágrafo único - Integra a presente Lei os anexos de metas, ris-
cos fiscais, de prioridades operacionais, bem como outros exigidos 
pelo direito financeiro.
CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇA-
MENTO
Seção I
Das Diretrizes Gerais
Art. 2º. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá o Poder 
Legislativo, Executivo, seus fundos e entidades da administração 
direta e indireta, assim como as empresas públicas dependentes, 
observando-se os seguintes objetivos principais:
I. Combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social;
II. Apoiar estudantes carentes na realização do ensino médio e su-
perior;
III. Promover o desenvolvimento econômico do Município;

IV. Reestruturar os serviços administrativos;
V. Buscar maior eficiência arrecadatória;
VI. Prestar assistência à criança e ao adolescente; ao idoso e defi-
ciente físico;
VII. Melhor a infraestrutura urbana;
VIII. Oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à 
população carente;
IX. Promover o desenvolvimento do desporto e lazer do município.
Art. 3º. O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado conforme as 
diretrizes fixadas nesta Lei e as cabíveis normas da Constituição, da 
Lei Federal nº 4.320, de 1964 e da Lei de Responsabilidade Fiscal.
§ 1º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: 
I - o orçamento fiscal;
II - o orçamento da seguridade social
§ 2º. Os orçamentos fiscais e da seguridade social discriminarão a 
receita em anexo próprio, conforme o Anexo I da Portaria Intermi-
nisterial nº 163, de 2001.
§ 3º. Os orçamentos fiscais e da seguridade social discriminarão a 
despesa, no mínimo, até o elemento econômico, de acordo com o 
artigo 15 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.
§ 4º. Caso o projeto de lei orçamentária seja elaborado por sistema 
de processamento de dados, deverá o Poder Executivo disponibi-
lizar acesso aos vereadores e técnicos do Legislativo para as perti-
nentes funções legislativas alusivas ao orçamento.
Seção II
Das Diretrizes Específicas
Art. 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 
2019 obedecerá às seguintes disposições:
I. cada programa identificará as ações necessárias para atingir os 
seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações 
especiais, nisso especificado valores e metas físicas;
II. desde que tenham o mesmo objetivo operacional, as Atividades 
apresentarão igual código, independentemente da unidade orça-
mentária a que se vinculem;
III. a alocação dos recursos será efetuada de modo a possibilitar 
o controle de custos e a avaliação dos resultados programáticos;
IV. na estimativa da receita será considerada a atual tendência ar-
recadatória, as modificações na legislação tributária, bem como a 
perspectiva de evolução do PIB e da inflação do biênio 2018/2019.
V. as receitas e despesas serão orçadas a preços de julho de 2018. 
VI. novos projetos contarão com dotação apenas se supridos os 
que se encontram em andamento, e somente se atendidas às des-
pesas de conservação do patrimônio público;
Parágrafo único. Os projetos poderão prever as etapas de execu-
ção em cronogramas físico-financeiros.
Art. 5º. As unidades orçamentárias da Administração direta e as 
entidades da Administração indireta encaminharão ao Departa-
mento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal suas 
propostas parciais até 30 de junho de 2.018.
Art. 6º. A Câmara Municipal encaminhará ao Poder Executivo sua 
proposta orçamentária até 29 de julho de 2018.
Art. 7º. A Lei Orçamentária Anual conterá reserva de contingência 
equivalente até 1,00% da receita corrente líquida, conforme o Ane-
xo de Riscos Fiscais que acompanha a presente lei. 
Art. 8º. Além da reserva prevista no artigo anterior, a Lei Orçamen-
tária Anual conterá reserva de contingência para o atingimento de 
superávit orçamentário que reduza, ainda que progressivamente, 
a dívida liquida de curto prazo do Município. 
Art. 9º. Até o limite 15% da despesa inicialmente fixada, fica o Po-
der Executivo autorizado a realizar, transposições, remanejamen-
tos e transferências entre órgãos orçamentários e categorias de 
programação.
Parágrafo Primeiro - Para fins do art.167, VI, da Constituição, ca-
tegoria de programação é o mesmo que Atividade, Projeto ou 
Operação Especial ou, sob a classificação econômica, as categorias 
corrente e de capital.

Art. 10º Nos moldes do art. 165, § 8º da Constituição e do art. 7º, 
I, da Lei 4.320/1964, a lei orçamentária poderá conceder, no máxi-
mo, até 25% para abertura de créditos adicionais suplementares.
Parágrafo Primeiro – Do percentual determinado no caput. 60% 
(sessenta por cento) estarão vinculados a créditos suplementares 
financiados pela anulação parcial ou total de dotações orçamentá-
rias, nos termos do art. 43, $ 1º., III, da Lei no.4.320, de l.964.
Parágrafo Segundo – Do percentual determinado no caput, 40% 
(quarenta por cento) estarão vinculados a créditos suplementares 
financiados pelo superávit financeiro do exercício de 2017, excesso 
de arrecadação ou por operações de credito, nos termos do art.43, 
$1º, I, II e IV, da Lei no. 4.320, de 1964.  
Art. 11. Desde que, em 1º. de janeiro de 2019, não entre em vigor a 
Lei Federal no. 13.019, de 2014 a concessão de subvenções sociais, 
auxílios e contribuições a instituições sem fins lucrativos depende-
rá de especifica autorização legislativa, sendo calculados com base 
em unidade de serviços prestados, obedecidos padrões mínimos 
de eficiência fixados pelo Poder Executivo.
§ 1º. Essas transferências estarão subordinadas ao interesse públi-
co, obedecendo à beneficiária às seguintes condições:
a) Finalidade não lucrativa;
b) Atendimento direto e gratuito ao público;
c) Certificação junto ao respectivo Conselho Municipal ou Estadual;
d) Aplicação na atividade-fim de, ao menos, 80% da receita total;
e) Compromisso de franquear, na Internet, demonstrativo semes-
tral de uso do recurso municipal repassado;
F) Prestação de contas dos dinheiros anteriormente recebidos, de-
vidamente avalizada pelo controle interno e externo.
g) Salário dos dirigentes não superiores ao do Prefeito
§ 2º - Haverá manifestação prévia e expressa da assessoria jurídica 
e do controle interno da Prefeitura, após visita ao local de atendi-
mento.
Art. 12. O custeio de despesas estaduais e federais apenas se re-
alizará:
I. Desde que referentes a ações de competência comum, previstas 
no artigo 23 da Constituição.
II. Após celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento 
congênere.
Parágrafo único – Anexo a esta lei discriminará cada um desses 
gastos.
Art. 13. As despesas de publicidade e propaganda, do regime de 
adiantamento e as com obras decorrentes do orçamento partici-
pativo serão todas destacadas em específica categoria programá-
tica, sob denominação que permita a sua clara identificação.
Art. 14. Até 5 (cinco) dias úteis após o envio a Câmara Municipal, o 
Poder Executivo publicará, na internet, o projeto de lei orçamentá-
ria, resumindo-o em face dos seguintes agregados
I. Órgão orçamentário;
II. Função de governo;
III. Grupo de natureza da despesa.
IV. Pagamento de horas extras a ocupantes de cargos em comis-
são;
Art. 15. Será dada ampla publicidade das datas, horários e locais de 
realização das audiências referidas ano art. 48, parágrafo único, I, 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, com antecedência mínima de 10 
(dez) dias inclusive com divulgação na página oficial da Prefeitura 
e na rede mundial de computadores (internet). 
Art. 16 – Ficam proibidas as seguintes despesas:
I. Promoção pessoal de autoridades e servidores públicos
II. Novas obras, se financiadas pela paralisação das antigas
III. Pagamento, a qualquer título, a empresas privadas que tenham 
em seu quadro societário servidor municipal em atividade;
IV. Obras cujo custo global supere os valores do Sistema Nacio-
nal de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil – SINAPI, 
mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econômica Federal e 
pelo IBGE;
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V. Ajuda financeira a clubes e associações de servidores;
VI. Pagamento de salários, subsídios, proventos e pensões maiores 
que o subsidio determinado ao Prefeito do Município;
VII. Pagamento de horas extras a ocupantes de cargos em comis-
são;
VIII. Pagamento de sessões extraordinárias aos Vereadores;
IX. Pagamento de verba de gabinete aos Vereadores;
X. Distribuição de agendas, chaveiros, buques de flores cartões e 
cestas de Natal entre outros brindes.
XI. Pagamento de anuidade de servidores em conselhos profissio-
nais como OAB, CREA, CRC, entre outros.
Seção III
Da Execução do Orçamento
Art. 17. Até trinta dias após a aprovação do orçamento, o Poder 
Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma 
mensal de desembolso.
§ 1º. As receitas serão propostas em metas bimestrais, enquanto 
os desembolsos financeiros se apresentarão em metas mensais.
§ 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso 
poderão ser modificados conforme os resultados obtidos na exe-
cução do orçamentária. 
Art. 18. Caso haja frustração da receita prevista e dos resultados 
fiscais esperados, será determinada a limitação de empenho e da 
movimentação financeira.
§ 1º. A restrição de que trata este artigo será proporcional dos Po-
deres Legislativo e Executivo no total das dotações orçamentárias 
e dos créditos adicionais.
§ 2º. Excluem-se da limitação de empenho as despesas alusivas as 
obrigações constitucionais e legais do Município.
§ 3º. Serão priorizados recursos para execução de contrapartidas 
referentes as transferências de receitas da União e do Estado.
§ 4º. Serão priorizados recursos para o cumprimento das ações 
enunciadas no Anexo de Metas e Prioridades.
§ 5º. A limitação de empenho e da movimentação financeira será 
ordenada pelos Chefes do Poder Legislativo e Executivo, dando-se, 
respectivamente, por ato da Mesa e por decreto.
Art. 19. O Poder Legislativo, por ato da Mesa, estabelecerá até trin-
ta dias após a publicação da Lei Orçamentária, seu cronograma de 
desembolso mensal. 
Parágrafo único. O cronograma de que trata este artigo contem-
plará as despesas correntes e as de capital, levando-se em conta o 
alcance o alcance dos programas legislativos.
Art. 20. Na isenção dos procedimentos requeridos pela criação, ex-
pansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, considera-se 
irrelevante a despesa que não ultrapasse os limites do art. 24, I e II, 
da Lei Federal nº 8.666, de 1993.
Art. 21. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo 
ou benefício tributário que importem em renúncia de receita de-
verão obedecer às disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000.
Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de 
créditos inferiores aos custos de cobrança, bem como desconto 
para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), desde que os respectivos valores tenham composto a esti-
mativa da receita orçamentária.
CAPÍTULO III 
DAS PRIORIDADES E METAS
Art. 22. As prioridades e metas para 2019 são as especificadas no 
Anexo que integra esta lei.
Parágrafo único. Acompanha esta Lei demonstrativa das ações re-
lativas a despesas obrigatórias de caráter continuado de ordem 
legal ou constitucional, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei Comple-
mentar nº 101, de 2000.
CAPÍTULO IV
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Art. 23. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei dis-

pondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente 
sobre:
I. Revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma 
a corrigir distorções;
II. Revogação das isenções tributárias que contrariem o interesse 
público e a justiça fiscal;
III. Revisão das taxas, de forma a adequá-las aos custos dos res-
pectivos serviços;
IV. Atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a à reali-
dade do mercado imobiliário;
V. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execu-
ção fiscal e arrecadação de tributos.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A DESPESAS DE PESSOAL
Art. 24. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei refe-
rentes ao servidor público, nisso incluído: 
I. Concessão e absorção de vantagens, e aumento ou reajuste da 
remuneração de servidores;
II. Criação, e extinção de cargos públicos;
III. Criação, extinção e alteração da estrutura de carreiras;
IV. Provimento de cargos e contratações estritamente necessárias, 
respeitada a legislação municipal vigente.
V. Revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de 
cargos, carreiras e salários, objetivando a melhoria da qualidade 
do serviço público por meio de políticas de valorização, desen-
volvimento profissional e melhoria das condições de trabalho do 
servidor público.
Parágrafo único - As alterações autorizadas neste artigo depende-
rão de saldo na respectiva dotação orçamentária, suficiente para 
atender as projeções e acréscimos da despesa com pessoal.
Art. 25.  Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que 
trata o art. 22 da Lei Complementar Federal no. 101, de 2000, a 
convocação para prestação de horas extras somente poderá ocor-
rer nos casos de calamidade pública, na execução de programas 
emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gra-
vidade, devidamente reconhecida pela Chefia do Poder Executivo
Art. 26. Dependentes de transferências da Administração direta, 
as autarquias, fundações e empresas municipais deverão deduzir 
em1% (um por cento), a despesas de pessoal que superou 54% da 
receita corrente liquida.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 27. Os repasses mensais ao Poder Legislativo serão realizados 
conforme o cronograma de desembolso mensal de que trata o 
art. 18 desta Lei, respeitado o limite estabelecido no art. 29-A da 
Constituição.
§ 1º. Caso o orçamento legislativo supere o limite referido no ca-
put, fica o Executivo autorizado ao corte do excesso, não sem an-
tes haver a oitiva da Mesa Diretora da Câmara quanto às despesas 
que serão expurgadas.
§ 2º. Não elaborado o cronograma de desembolso mensal, os re-
cursos financeiros serão repassados a razão mensal de 1/12 das 
dotações consignadas ao Poder Legislativo, respeitado, em qual-
quer caso, o limite constitucional.
Art. 28. No último dia útil do exercício financeiro, a Câmara Mu-
nicipal recolherá na Tesouraria da Prefeitura, através de cheque, a 
parcela não utilizada do duodécimo anterior, deduzidas todas as 
obrigações legais. Demais valores que, por força de lei, deva ser 
repassados ao Poder Executivo, serão recolhidos junto à Tesouraria 
da Prefeitura bimestralmente.  
Art. 29. A Câmara Municipal deverá identificar as emendas legisla-
tivas que, nos termos do art. 166, parágrafos 9º a1 8, da Constitui-
ção, são de execução obrigatória pelo Executivo.
Parágrafo Único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais 
do Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, 
serão encaminhados a Câmara Municipal no prazo de até trinta 
dias, a contar da data do recebimento do pedido pelo Poder Exe-
cutivo.

Art. 30. O sistema de controle interno do Poder Executivo será res-
ponsável pelo controle de custos e avaliação dos resultados dos 
programas relacionados a:
I. Execução de obras;
II. Frota de veículos;
III. Coleta e disposição do lixo domiciliar.
Art. 31. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para 
sanção até o encerramento da sessão legislativa, a sua programa-
ção será executada, a cada mês, na proporção de até 1/12 do total 
da despesa orçada.
Art. 32. 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 03 de julho de 2018 
Leandro Affonso Tomazi 

Diretor de Administração e Governo Municipal 

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO
CREDENCIAMENTO

Processo Administrativo nº 1378/2018
Modalidade: Chamada Pública nº 002/2018

OBJETO: Credenciamento e a seleção de interessados em apre-
sentar propostas de oficinas técnicas de caráter socioeducativos 
para o Município da Estância Hidromineral de Monte Alegre do 
Sul, dentro das respectivas programações culturais, socioeducati-
vas, capacitações profissionais e sociolaborais.
Nome/Protocolo
Adilson Jose Segala/1660/2018
Alessandra Helena Gritti Buzo/1662/2018
Antonio Carlos Ferreira de Oliveira/1654/2018
Ariovaldo Cardoso Fiorante/1650/2018
Carlos R. Antonelli/1629/2018
Claudinei Correa Junior/1645/2018
Dayse Benjamin/1640/2018
Douglas Henrique da Silva Domingues/1653/2018
Edmundo B. de Oliveira/1648/2018
Ivan Luis Gonçalves/1599/2018
Josevania Sena de Lyra/1625/2018
Josevania Sena de Lyra/1624/2018
Kelly Campos Gomes/1646/2018
Lazer e Fazer – Escola de Marcenaria/1634/2018
Luis Antonio Belotto/1644/2018
Maria Edna Nogueira/1639/2018
Moises Maestro Souza/1657/2018
Pedro Adolfo Staffoker Cazotto/1649/2018
Pietro Alexandre Pinto/1659/2018
Raoni Henrique Mozer Xavier/1661/2018
Renato Coelho/1658/2018
Samuel Donizeth de Oliveira/1656/2018
Wendell de Jesus Florentino/1598/2018
INABILITADOS
Nome/Protocolo/Motivo
Adilson Jose Segala/1660/2018/Não apresentação de Compro-
vante de Residência, Número de PIS e CND Municipal
CLASSIFICAÇÃO
ARTESANATO
Classificação/Credenciado/Protocolo/Pontuação
1°/Dayse Benjamin/1640/2018/50
2°/Lazer e Fazer – Escola de Marcenaria/1634/2018/35
LÍNGUA INGLESA

LICITAÇÕES
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Classificação/Credenciado/Protocolo/Pontuação
1°/Claudinei Correa Junior/1645/2018/55
BALLET CLÁSSICO
Classificação/Credenciado/Protocolo/Pontuação
1°/Raoni Henrique Mozer Xavier/1661/2018/75
2°/Alessandra Helena Gritti Buzo/1662/2018/70
CAPOEIRA
Classificação/Credenciado/Protocolo/Pontuação
1°/Wendell de Jesus Florentino/1598/2018/64
INSTRUTOR DE FANFARRA
Classificação/Credenciado/Protocolo/Pontuação
1°/Antonio Carlos Ferreira de Oliveira/1654/2018/65
2°/Ariovaldo Cardoso Fiorante/1650/2018/63
3°/Maria Edna Nogueira/1639/2018/30
CABELEIREIRO
Classificação/Credenciado/Protocolo/Pontuação
1°/Ivan Luis Gonçalves/1599/2018/50
2°/Josevania Sena de Lyra/1625/2018/31
MANICURE E PEDICURE
Classificação/Credenciado/Protocolo/Pontuação
1°/Josevania Sena de Lyra/1624/2018/40
JUDÔ (ARTE MARCIAL)
Classificação/Credenciado/Protocolo/Pontuação
1°/Edmundo B. de Oliveira/1648/2018/70
2°/Pietro Alexandre Pinto/1659/2018/69
DANÇA DE SALÃO
Classificação/Credenciado/Protocolo/Pontuação
1°/Alessandra Helena Gritti Buzo/1662/2018/75
KARATÊ (ARTE MARCIAL)
Classificação/Credenciado/Protocolo/Pontuação
1°/Douglas Henrique da Silva Domingues/1653/2018/90
2°/Carlos R. Antonelli/1629/2018/77
OFICINA DE RECREAÇÃO E MONITORIA INFANTIL
Classificação/Credenciado/Protocolo/Pontuação
1°/Kelly Campos Gomes/1646/2018/60
2°/Lazer e Fazer – Escola de Marcenaria/1634/2018/35
OFICINA DE RECREAÇÃO PARA 3° IDADE
Classificação/Credenciado/Protocolo/Pontuação
1°/Moises Maestro Souza/1657/2018/64
2°/Kelly Campos Gomes/1646/2018/60
3°/Lazer e Fazer – Escola de Marcenaria/1634/2018/35
PILATES
Classificação/Credenciado/Protocolo/Pontuação
1°/Alessandra Helena Gritti Buzo/1662/2018/90
2°/Kelly Campos Gomes/1646/2018/65
RITMOS (COREOGRAFIAS)
Classificação/Credenciado/Protocolo/Pontuação
1°/Alessandra Helena Gritti Buzo/1662/2018/82
NATAÇÃO E HIDROGINÁSTICA
Classificação/Credenciado/Protocolo/Pontuação
1°/Kelly Campos Gomes/1646/2018/85
ARTES PLÁSTICAS (PINTURA)
Classificação/Credenciado/Protocolo/Pontuação
1°/Pedro Adolfo Staffoker Cazotto/1649/2018/65
INSTRUTOR MUSICAL – PIANO E TECLADO
Classificação/Credenciado/Protocolo/Pontuação
1°/Samuel Donizeth de Oliveira/1656/2018/95
2°/Luis Antonio Belotto/1644/2018/75
3°/Pedro Adolfo Staffoker Cazotto/1649/2018/65

4°Renato Coelho/1658/2018/44
INSTRUTOR MUSICAL – CORAL
Classificação/Credenciado/Protocolo/Pontuação
1°/Samuel Donizeth de Oliveira/1656/2018/95

Monte Alegre do Sul, 12 de julho de 2018. 
Leandro Affonso Tomazi 
Elisa Francisca Gritti Buzo 

Valdete Aparecida Daólio Ávila 
Vera Marcelino Rossi 

Raquel do Nascimento 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE JULGA-
MENTO DE LICITAÇÕES PARA ABERTURA DOS ENVELOPES 

HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS DA LICITAÇÃO - MO-
DALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018

Aos 13 (treze) dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, 
reuniram-se na sala de Licitações da Prefeitura Municipal da Es-
tância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, situado na Avenida 
João Girardelli, 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, Beatriz 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. 020/2018, processo 
administrativo nº. 872/2018, cujo objeto refere-se a “Aquisição de 
aparelhos e equipamentos médicos para a Diretoria de Saúde do 
município, em conformidade com o Anexo I – Termo de Referen-
cia, 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 DESERTA. 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 assi-
nada 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

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal da Estância Hidro-

mineral de Monte Alegre do Sul, a seguinte licitação:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 – MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: “Contratação de empresa especializada para fornecimen-
to de equipe de apoio organizacional para as festividades da Festa 
do Padroeiro de 2018 do município, em conformidade com o Ane-
xo I – Termo de Referencia, integrante deste Edital”
Sessão de entrega de envelopes: 20 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, 10 de julho de 2018
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha 

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal da Estância Hidro-

mineral de Monte Alegre do Sul, a seguinte licitação:
CARTA CONVITE Nº 012/2018

OBJETO: “Contratação de empresa especializada para a execução 
de serviços de “Retirada de paralelo, recuperação de solo e pavi-
mentação asfáltica da Alameda dos Cajus – Loteamento Orypaba 

do município de Monte Alegre do Sul, com recursos originados do 
Convênio SET-DADETUR para o exercício de 2018, de acordo com 
o Anexo I – Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma Físico e 
Financeiro”.
Sessão de entrega de envelopes: 23 de julho 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.monte-
alegredosul.sp.gov.br.

Monte Alegre do Sul, 16 de julho de 2018
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha 

Prefeito Municipal

PARECER DA PREGOEIRA E GRUPO DE APOIO
No dia vinte e nove do mês de junho de dois mil e dezoito às dez 
horas e trinta minutos reuniram-se no Salão Verde - Praça Sebas-
tião 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 pública do Pregão Presencial nº 005/2018. 
Compareceu uma única empresa interessada. Após credencia-
mento, a participante apresentou proposta inicial unitário de R$ 
18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais).  Não havendo disputa 
através de lance, a Pregoeira negociou com o proponente o valor 
unitário de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) perfazendo um total de 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 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 termos 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 11 (onze) empresas 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 habi-
litada. Assim, a Pregoeira, tendo por base o valor médio constante 
no processo licitatório bem como o valor máximo constate no ins-
trumento convocatório, classificou e adjudicou o item da licitação 
na seguinte conformidade:
Item/Proponente/Valor unitário/Valor Total
01/REPECOL CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA -EPP/R$ 15.000,00/
R$ 150.000,00
Publique-se.

Monte Alegre do Sul (SP), 29 de junho de 2018.
MARCELA LONEL DE SOUZA GUELERE 

Pregoeira
SANDRA CRISTINA DIMIS SANTOS

Equipe de Apoio
ANDRE ALESSANDRO DOS SANTOS

Equipe de Apoio

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Em razão do constante nos autos do Processo de Compra nº 
022/2018 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: REPECOL CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA -EPP no valor 
total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), observadas as cautelas le-
gais, AUTORIZO a contratação e despesa. 
Publique-se.

Monte Alegre do Sul (SP), 04 de julho de 2018.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto

Presidente

CISBRA
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018
Registro de preços para eventual aquisição de PEV - Ponto de 

Entrega Voluntária (estação de reciclagem) em formato de con-
tainer para os municípios consorciados, pelo regime de menor 

preço, conforme Edital e Anexos.
PROCESSO Nº 022/2018

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2018
Aos 29 dias do mês de junho do ano de 2018, na cidade de Monte 
Alegre do Sul, Estado de São Paulo, o Consórcio Intermunicipal de 
Saneamento Básico da Região do Circuito das Águas com sede à 
Rua Capitão José Inácio nº 91, centro, Monte Alegre do Sul, Es-
tado de São Paulo, neste ato representado por seu Presidente, 
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, responsável pelo 
PREGÃO Nº 005/2018, e de outro lado, a empresa adjudicatária 
no(s) item(s) abaixo, homologada em 05/07/2018, doravante de-
nominada FORNECEDOR, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações e Ato Normativo nº 02 de 01 de fevereiro de 
2018, têm entre si, justo e avençado a presente ata que, quando 
publicada, terá efeito de compromisso de contratação, observada 
as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as 
cláusulas que se seguem: 
1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica regis-
trado neste CONSÓRCIO, observada a ordem de classificação, o(s) 
preço(s) do fornecedor (es) registrado a seguir relacionado, obje-
tivando o compromisso de fornecimento PEV - Ponto de Entrega 
Voluntária (estação de reciclagem) em formato de container, nas 
condições estabelecidas no ato convocatório e anexos. 
1.1 – REPECOL CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA - EPP, CNPJ nº. 
08.595.146/0001-39, Inscrição Estadual nº 668.099.188.119 com 
sede na Av. XV de Agosto nº 1855 no bairro Pompeia, Socorro 
(SP), representada pelo Sr. Matheus Pereira dos Reis
1.2 - Item 01 – Aquisição de PEV - Ponto de Entrega Voluntária (es-
tação de reciclagem) em formato de container, conforme Anexo 
I – Termo de Referencia. 
Valor unitário registrado: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais). 
Valor total registrado: R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais).
2 - DO OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de PEV 
- Ponto de Entrega Voluntária (estação de reciclagem) em forma-
to de container para os municípios consorciados, pelo regime de 
menor preço, conforme Edital e Anexos.
3 - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 
3.1 - O prazo máximo de validade do registro de preços será de 
(12) doze meses, contados a partir da data da publicação da res-
pectiva Ata. 
4 - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
4.1 – Durante a vigência da Ata, os preços registrados permanece-
rão fixos e irreajustáveis. 
4.1.1 – Os preços somente poderão ser alterados no caso de o 
preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, 
ocasião em que o fornecedor será convocado visando à negocia-
ção para a redução de preços e sua adequação ao mercado, de 
acordo com as disposições contidas no art. 16 do Ato Normativo 
nº 02 de 01 de fevereiro de 2018. 
5 - DA DESPESA: 
5.1 - A despesa correspondente do objeto desta Ata correrá por 
conta da dotação indicada pelo município consorciado participan-
te no ato da requisição.  
6 - DA FORMA DE PAGAMENTO: 
6.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias do rece-
bimento das notas fiscais. 
6.2 – A licitante vencedora deverá fornecer juntamente com a nota 
fiscal, o número de conta corrente e demais dados pertinentes 
e relevantes, cuja titular seja a licitante vencedora, para fins de 
recebimento dos pagamentos pelos serviços executados. Sendo 
que, em caso da mesma não possuir conta bancária, poderá pro-
videnciar a abertura de uma, ou em qualquer caso, comunicar ao 
Consórcio sobre sua opção de recebimento por outro meio. 
6.3 – Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora 
enquanto pendente qualquer obrigação contratual, sem que isso 

gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária. 
6.4 – Ao município consorciado requisitante reserva-se o direito 
de recusar o pagamento se, no ato da atestação, a execução dos 
serviços não estiver de acordo com as especificações descritas no 
contrato. 
7 - DAS OBRIGAÇÕES DO(S) LICITANTE(S) REGISTRADO(S):
7.1 – Compete aos licitantes registrados envidar todo o empenho 
e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos 
encargos que lhe são confiados, e ainda a: 
7.1.1 – Assinar a Ata de Registro de Preços; 
7.1.2 – Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumpri-
mento das disposições contidas no Termo de Referência, do Edital 
e da Ata de Registro de Preços; 
7.1.3 – Executar o(s) serviço(s) no(s) prazo(s) máximo(s) 
determinado(s) de acordo com a Ordem de Serviço emitida; 
7.1.4 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que 
se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes da exe-
cução dos serviços; 
7.1.5 – Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a 
causar ao Consórcio ou a terceiros, em razão de ação ou omissão 
dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemen-
te de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
7.1.6 - Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de res-
ponsabilidade para outros, sejam representantes, concessionárias 
ou técnicos; 
7.1.7 - Manter-se durante toda a vigência da ata, objeto da pre-
sente licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital 
e seus Anexos;
7.1.8 – Informar ao Consórcio a ocorrência de fatos que possam 
interferir direta ou indiretamente na regularidade da execução dos 
serviços. 
7.1.9 - A licitante vencedora caso não informado na proposta 
deverá informar, o nome da pessoa que ficará responsável pelo 
atendimento do Órgão e o número do telefone, para possíveis 
contatos. 
7.1.10 - Todas as despesas decorrentes de mão de obra, materiais 
e equipamentos correrão por conta da Contratada, assim como as 
despesas referentes às leis sociais e encargos trabalhistas, seguros 
de operários, bem como quaisquer danos causados a terceiros, 
correndo ainda por sua conta o pagamento de impostos de quais-
quer naturezas do contrato.
 7.1.11 - Nos preços indicados na proposta deverão estar incluídas 
todas as despesas, inclusive as de transportes, tributos, encargos 
de leis sociais e quaisquer outras despesas acessórias e necessá-
rias não especificadas no presente certame. 
7.1.12 – Os serviço(s) executado(s) pelo (s) licitante (s) registra-
do (s) deverão seguir normas técnicas estabelecidas pela ABNT, 
INMETRO ou normas estabelecidas por qualquer outro órgão 
regulador do governo federal, que esteja estabelecido durante a 
vigência da ata de registro de preços, no que diz respeito a carac-
terística, qualidade, peso, volume entre outros. 
7.1.13 - A licitante está sujeita as normas do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/90), podendo os serviços serem refei-
tos no prazo estabelecido pela lei, constatado qualquer falha de 
execução. 
8 – DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO: 
8.1 – Compete ao Consórcio: 
8.1.1 – A prática de todos os atos de controle e administração do 
Sistema de Registro de Preços; 
8.1.2 – Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a corres-
pondente Ata de Registro de Preços, conforme modelo Anexo – I;
 8.1.3 – Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a 
indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendi-
mento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem 
de classificação e os quantitativos de contratação definidos;
8.1.4 – Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renego-

ciações dos preços registrados; 
8.1.5 – Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado 
na Ata de Registro de Preços conforme art.19 do Ato Normativo 
nº 02 de 01 de fevereiro de 2018;
8.1.6 – Proporcionar, todas as facilidades indispensáveis ao For-
necimento; 
8.1.7 – Indicar o gestor da Ata. 
9 – DAS SANÇÕES APLICÁVEIS À LICITANTE: 
9.1 – Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e pe-
nalidades previstas nas Leis Federais nº 8.666/93, ficará impedida 
de licitar e contratar com o Consórcio, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais comina-
ções legais e de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor 
estimado para a contratação, a licitante que: 
I – ensejar o retardamento da execução do certame; 
II – apresentar documentação inverossímil exigida para o certame; 
III – não mantiver a proposta, lance ou oferta; 
IV – recusar-se a celebrar a Ata ou não retirar o instrumento equi-
valente, no prazo estabelecido pela administração; 
V – falhar ou fraudar na execução da ata/contrato; 
VI – cometer fraude fiscal; 
VII – apresentar documentação falsa ou deixar de apresentar os 
documentos exigidos no edital; 
VIII – promover fraude ou tentar fraudar o certame licitatório; 
IX – cometer qualquer ato ilícito que interfira diretamente na iso-
nomia, legalidade, moralidade, transparência e caráter competiti-
vo do certame. 
10 - DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGIS-
TRO DE PREÇOS: 
10.1 - O fornecedor do bem terá seu registro cancelado quando: 
10.1.1 – descumprir as condições da ata de registro de preços; 
10.1.2 – recusar-se a celebrar a Ata/Contrato ou não retirar o ins-
trumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, 
sem justificativa aceitável; 
10.1.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese 
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
10.1.4 – for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 
Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 
8.666/93; 
10.1.5 – for impedido de licitar e contratar com a Administração 
nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02; e 
10.1.6 – tiver presentes razões de interesse público.
11 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
11.1 – Caso a qualidade dos serviços não correspondam à especi-
ficação do objeto, serão eles rejeitados para que sejam substitu-
ídos, independentemente da aplicação das penalidades descrita 
no item 9. 
11.2 - A existência e a atuação da fiscalização do CONSÓRCIO 
em nada diminui a responsabilidade única, integral e exclusiva da 
empresa licitante registrada, no que concerne aos serviços e às 
suas implicações, sempre de conformidade com a Ata, com o pre-
sente edital, o Código Civil e demais legislações e regulamentos 
vigentes. 
12 – DO FORO: 
12.1 – As questões decorrentes da execução deste Instrumento, 
que não possam ser dirimidas administrativamente, serão proces-
sadas e julgadas, no Foro da cidade de Amparo, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Monte Alegre do Sul (SP), 05 de julho de 2018.
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO

Presidente
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