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MONTE ALEGRE DO SUL SEDIOU  
REUNIÃO DE PREFEITOS DA APRECESP

 Além dos já conhecidos encan-
tos da estância de Monte Alegre do Sul, 
como a natureza, a cachaça e o Santuário, 
a localização da cidade (a 130 km de São 
Paulo e a 70 km de Campinas) é estratégi-
ca para o desenvolvimento do turismo de 
negócios, com reuniões, fóruns e encon-
tros.
 Um exemplo desse potencial 
foi a realização da 3ª Reunião Ordinária 
de Prefeitos da Associação das Prefeitu-
ras das Cidades Estância de São Paulo 
(APRECESP), realizada nos dias 17 e 18 
de agosto. O encontro mobilizou prefei-
tos das Estâncias Turísticas de São Paulo 
e também trouxe à cidade secretários e 
representantes do Legislativo estadual e 
federal. 
 Entre outros temas, na reunião 
foram discutidas propostas para melho-
rar a aplicação dos recursos do Departa-
mento de Apoio ao Desenvolvimento dos 
Municípios Turísticos do Estado de São 
Paulo (DADETUR), o ranqueamento das 
estâncias e dos Municípios de Interesse 
Turísticos (MITs) e propostas para au-
mentar o fluxo de turistas no estado. 
 Este encontro, além de aumentar 
a circulação de pessoas na cidade, pro-
move os roteiros turísticos, movimenta 
a rede hoteleira e apresenta o nome de 
Monte Alegre do Sul a todo o estado.
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Vagas de EMPREGO

PAT AMPARO 
Atualizado em 01/08/2018

• Assistente administrati-
vo (vaga para pessoa com 
deficiência, ter ensino médio 
completo e experiência em 
carteira)

• Auxiliar de mecânico de 
veículos a diesel (ter ensino 
médio completo e experiência 
comprovada em mecânica de 
caminhões)

• Carregador de armazém (ter 
ensino médio completo)

• Contador(a) (com experiência 
comprovada na função e ens. 
superior completo em Ciên-
cias   Contábeis, vaga aceita 
pessoa com deficiência)

• Impressor flexográfico (ter ex-
periência em carteira ou carta 
de referência recente e ensino 

fundamental completo)
• Marceneiro (ter experiência 

em carteira)
• Motorista carreteiro (ter expe-

riência em carteira ou carta de 
referência recente, categoria 
de habilitação “E” e condução 
própria)

• Motorista carreteiro (ter expe-
riência em carteira, categoria 
de habilitação “E” e curso 
MOPP)

• Motorista de caminhão (ter 
categoria de habilitação “E” e 
condução própria)

• Operador de tupia (ter experi-
ência em carteira)

• Professor de educação física 
(ter curso superior completo)

• Serviços gerais em pintura de 
metais (ter experiência em 

carteira)
• Técnico químico (ter experiên-

cia em carteira, curso técnico 
completo em Química ou 
curso superior completo em 
Química Industrial)

• Torneiro mecânico (ter ex-
periência em carteira, ensino 
médio completo, categoria de 
habilitação B e veículo pró-
prio)

• Vendedor externo (ter expe-
riência em carteira, 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  
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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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145 ANOS DE  
MONTE ALEGRE DO SUL!

 A 145ª Festa em Louvor ao 
Senhor Bom Jesus e Aniversário de 
Monte Alegre do Sul começa hoje, 03 
de agosto, e se estende até a segunda-
-feira, 06/08. 
 Tudo começou com a fé do 
colono Theodoro de Assis, que encon-
trou a imagem do Senhor Bom Jesus 
em um ribeirão e construiu uma pe-
quena capela de pau a pique em ho-
menagem ao santo.

 Daí em diante, o santo se tor-
nou padroeiro, a capela se tornou san-
tuário e a festa se tornou uma das mais 
tradicionais do Circuito das Águas 
Paulista, com atrações artísticas e in-
tensa programação religiosa.

Programação Religiosa
Sábado - 04/08 
9h30: Chegada da Romaria de São 

Benedito
10h: Santa Missa com Romaria de 
São Benedito
18h: 8º dia da Novena do Bom Jesus
Domingo - 05/08
8h30: Santa Missa (Liturgia Domini-
cal)
9h30: Chegada da Moto-Romaria 
com benção das motocicletas
10h: Santa Missa

15h: Hora da Graça
19h: 9º dia da Novena do Bom Jesus
Segunda-feira - 06/08 (Dia do Padro-
eiro Senhor Bom Jesus)
8h: Chegada da Romaria de Serra 
Negra
8h30: Santa Missa
10h: Santa Missa Solene presidida 
por D. Luiz Gonzaga Fecchio
17h: Santa Missa e procissão

Programação Artística
Sexta-feira - 03/08 
21h: Banda Forró Maria Lua 
Sábado - 04/08
13h: Festival de Bandas e Fanfarras
21h: Joel & Geovan
Domingo - 05/08
12h: Orquestra Violas D’ Monte
13h30: Dança do Grupo Melhor Ida-
de do Município e Dança do Ventre 
21h: Rodrigo Marim
Segunda-feira - 06/08 (Dia do Padro-
eiro Senhor Bom Jesus)
20h: Grande Concerto da Corporação 
Musical Santa Cecília
21h: Fattus Banda Show
00h: Encerramento com Show Piro-
técnico

Haverá também a participação espe-
cial da centenária Corporação Musi-
cal Santa Cecília, de 04 a 06 de agosto, 
nas procissões e durante as alvoradas; 
além de grande concerto musical, na 
segunda-feira, 06/08, às 20h.

 Os deslizamentos geralmente 
ocorrem nos morros em períodos chu-
vosos, causando desabamentos e so-
terramentos. Se você mora em morro 
ou encosta, aqui vão algumas dicas:
• Plante grama e capim nas encos-

tas do terreno. As raízes penetram 
no solo, evitando desmorona-
mentos;

• Evite plantar bananeiras e árvores 
grandes como manga, mamão, 
abacate, entre outras, pois acu-
mulam muita água no solo;

• Evite cortes e aterros nas encostas 
para não enfraquecer o terreno;

• Não construa próximo a barran-
cos. Quanto maior for a distância, 
mais segurança para a sua mora-
dia;

• Sabia que o lixo jogado nas encos-
tas acumula água? Isso vai deixá-
-lo mais pesado e, se escorregar, 
vai arrastar o solo junto com ele.

Atenção aos primeiros sinais de pe-
rigo:
• Observe se árvores, postes ou 

muros estão com alguma inclina-
ção anormal; 

• Observe rachaduras, trincas ou sa-
liências no chão ou nas paredes; 

• Observe se o local tem água mais 
barrenta que o normal. Pode ter 
algum cano com vazamento e 
infiltrando-se pelo terreno.

(*Com informações da Coordenado-
ria Estadual de Defesa Civil)

DEFESA CIVIL INFORMA*:  
Como evitar deslizamentos?

Para adoção responsável: 
• Fêmea, aproximadamente 2 anos,  

médio porte (16k).
• Castrada.

Para alegrar a sua vida com um PET, entre em contato 
com a clínica veterinária, pelo telefone (19) 3899-2074.

ME ADOTE!
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OFICINAS DO POSTO 
SEBRAE AQUI

 O posto de atendimento 
de Monte Alegre do Sul fica no 
prédio da Prefeitura, à Avenida 
João Girardelli, 500, centro. Além 
de orientar empreendedores, o 
Sebrae Aqui oferece cursos e ofici-
nas de capacitação. 

Confira as próximas  
oficinas  agendadas:

22/08, às 13h: “Equipe Motivada”;

13/09, às 13h: “Modernize sua Loja (Ga-
nhe Mercado)”;

08/10, às 13h: “Formalização”

22/11, às 14h: “Potencialize suas Ven-
das no Natal (Inove para Ganhar Mais)“

CIDADE SUSTENTÁVEL
Poluição das águas: uma grave ameaça à vida

 A Ouvidoria é o serviço 
que garante o acesso gratuito 
de qualquer cidadão às infor-
mações referentes aos órgãos e 
serviços municipais. De acordo 
com a Lei Municipal nº 1836, de 
07/05/2018, qualquer interes-
sado, devidamente identificado, 
poderá ter acesso às informa-
ções, preferencialmente, no site 
www.montealegredosul.sp.gov.
br e, na impossibilidade de utili-
zação desse meio, apresentar o 
pedido no Serviço de Ouvido-
ria, que fica localizado à Avenida 
João Girardelli, nº 500, Centro. 

OUVIDORIA  
MUNICIPAL

 O Conselho Comunitário de 
Segurança (CONSEG) é composto por 

um grupo de pessoas que se reúnem re-
gularmente para propor estratégias de 

enfrentamento dos problemas de segu-
rança em uma cidade. 
 O CONSEG auxilia as forças 
policiais no combate à criminalidade 
facilitando o contato entre a Socieda-
de Civil e o Poder Público. É formado 
por membros da sociedade, autorida-
des e representantes da Secretaria de 
Segurança Pública do Estado, como o 
comandante da Polícia Militar e o De-
legado de Polícia Titular.
 Os membros do CONSEG 
são nomeados pelos representantes da 
Polícia no município. As reuniões do 
CONSEG de Monte Alegre do Sul são 
mensais, realizadas nas últimas quintas-
-feiras de cada mês, às 15h, no Auditó-
rio da Câmara Municipal. Nas reuniões 
é possível participar do planejamento 
de ações e acompanhar a solução de 
problemas da segurança pública, por 
meio da cooperação entre a comunida-
de e a polícia.

CONSEG: trabalho integrado pela  
solução de problemas de segurança pública 

 A poluição das águas preo-
cupa autoridades e ambientalistas em 
todo o mundo. Essencial para a vida, 
tanto dos seres humanos quanto dos 
animais e vegetais, este recurso está 
sendo ameaçado principalmente pelo 
descarte de lixo nos mananciais, mine-
ração descontrolada e dejetos quími-
cos industriais. Segundo apontam am-
bientalistas, se as águas continuarem 
a receber esses poluentes, em breve 
poderá faltar água potável para a po-
pulação. 

 Os itens que mais poluem rios 
e mares são detergentes, óleo de co-
zinha e de automóvel, gasolina, tinta, 
metais pesados e produtos derivados 
da indústria. A poluição de mares e rios 
é bem visível. Para comprovar, basta 
perceber um brilho oleoso na água ou 
então espuma nos rios, isso basta para 
tornar a água imprópria para o consu-
mo. 

 Contudo, existem pequenas 
atitudes que fazem muita diferença!

• Não jogue lixo nos rios, lagos e 
mares. Tenha sempre uma sacola 
plástica para recolher tudo o que 
for descartável e descartar na lixei-
ra mais próxima ou quando chegar 
em casa;

• Não descarte nenhum tipo de óleo 

na rede de esgoto. A forma correta 
de se fazer a eliminação é colocar 
em uma garrafa PET, com o auxí-
lio de um funil, e levar ao posto de 
coleta mais próximo;

• Não utilize produtos tóxicos (ou 
reduza seu uso) em processos quí-
micos e agropecuários, sempre 
com utilização de filtros. É dever 
de todo cidadão contribuir para a 
diminuição dos danos. Ao perceber 
eliminação inadequada de resíduos 
químicos, faça sua parte e denuncie 
aos órgãos competentes;

• Economize água. Reduza o tempo 
de banho e deixe as torneiras fe-
chadas enquanto você lava a louça 
ou escova os dentes.

São medidas simples, mas a mudan-
ça começa com a conscientização de 
cada um de nós! Faça a sua parte e 
compartilhe essa ideia! 

CONSELHO TUTELAR
 O Conselho Tutelar é uma 
entidade que atende e protege 
crianças e adolescentes ameaça-
dos ou que tiveram seus direitos 
violados,  aconselha pais ou res-
ponsáveis e encaminha à justiça 
os casos que a ela são pertinentes. 
Deve também seguir as diretrizes 
estabelecidas pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA).
 O Conselho Tutelar de 
Monte Alegre do Sul fica na Rua 
Capitão José Inácio, nº 91, Centro. 
Os telefones são: (19) 3899-2782 e 
(19) 99882-5907. 
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 Diante da ocorrência de cente-
nas de casos confirmados de sarampo 
no país, o Ministério da Saúde retomou 
uma campanha específica de vacinação 
contra o sarampo e a poliomielite. Em 
Monte Alegre do Sul, a vacina está sen-
do aplicada das 9h às 16h, nas três uni-
dades de saúde, até o dia 31 de agosto.
 O sarampo já foi uma das prin-
cipais causas de mortalidade infantil no 
país e pode deixar sequelas neurológi-
cas. O vírus provoca manchas verme-
lhas no corpo, febre alta, tosse, coriza, 
conjuntivite e pontos brancos na muco-
sa bucal.
 O Ministério da Saúde esclare-
ce que quem já foi vacinado não preci-
sa se preocupar, pois a imunização não 
possui prazo de validade.  Quem não 
sabe se tomou a vacina deve aplicá-la.

Confira o esquema vacinal  
do Ministério da Saúde:

 
• Crianças de 12 meses a menores de 

cinco anos de idade: uma dose aos 
12 meses (tríplice viral) e outra aos 

15 meses de idade (tetra viral).
• Crianças de cinco anos a nove anos 

de idade que perderam a oportunida-
de de serem vacinadas anteriormen-
te: duas doses da vacina tríplice com 
intervalo de 30 dias entre as doses.

• Adolescentes e adultos até 49 anos: 
de 10 a 29 anos não vacinadas – 

duas doses da vacina tríplice com 
intervalo de 30 dias; de 30 a 49 anos 
não vacinadas – uma dose da vacina 
tríplice viral.

 Quem comprovar a vacinação 
contra o sarampo conforme preconizado 
para sua faixa etária não precisa receber 

a vacina novamente.

O que é o sarampo?
É uma doença infecciosa aguda, de 
natureza viral, grave, transmissível e 
extremamente contagiosa. As complica-
ções infecciosas contribuem para a gra-
vidade do Sarampo, particularmente em 
crianças desnutridas e menores de um 
ano de idade.

Quais os sintomas?
Caracteriza-se por febre alta, acima de 
38,5°C, manchas avermelhadas na pele, 
tosse, coriza, conjuntivite e manchas de 
Koplik (pequenos pontos brancos que 
aparecem na mucosa bucal). 

Como se transmite?
Ocorre de forma direta, por meio de se-
creções expelidas ao tossir, espirrar, fa-
lar ou respirar. Por isso, a elevada con-
tagiosidade da doença. 

Como se prevenir?
A vacinação é a única maneira de preve-
nir a doença.

Campanha de vacinação contra o sarampo e a 
pólio CONTINUA ATÉ O DIA 31 DE AGOSTO

 A Vigilância Sanitária e 
Epidemiológica de Monte Ale-
gre do Sul informa que irá reali-
zar, até o fim do mês de agosto, 
atividades externas diariamen-
te. Desta forma, o setor ficará 
fechado no período da ma-
nhã até o dia 31/08. 
 Contudo, o atendimen-
to continuará sendo realizado 
pelo telefone de plantão da 
Vigilância, pelo número  (19) 
99718-0767.    No perí-
odo da tarde, o expediente no 
setor continua o mesmo, das 13 
às 17h. 

 SETOR DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA FICARÁ  

FECHADO PARA  
ATENDIMENTO  
PELA MANHÃ
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 A campanha de vacinação antirrá-
bica, realizada no último dia 11, imunizou 
um total de 1.515 animais (1.057  cães e 
458 gatos) em Monte Alegre do Sul. Os 
dados, divulgados pelo Departamento Mu-
nicipal de Saúde, por meio da Vigilância 
Sanitária e Epidemiológica, foram divul-
gados nesta semana. A mobilização reuniu 
dez pontos fixos e 14 pontos volantes de 
vacinação, distribuídos nas zonas urbana e 
rural  de Monte Alegre do Sul.
 A raiva animal é uma doença 
mortal e que não tem cura. A vacina é o 
meio mais eficaz de prevenção. A Vigilân-
cia informa recebeu mais doses da vacina 
para quem não pôde levar seu animal para 
vacinar no dia da campanha deve entrar 
em contato para agendar a retirada das 
vacinas pelo telefone (19)99718-0767, ou 
(19)3899- 3153.

Vacinação antirrábica IMUNIZA MAIS  
DE 1,5 MIL ANIMAIS NO MUNICÍPIO
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 O Núcleo Gestor do Plano Diretor 
de Monte Alegre do Sul realiza, no próximo 
sábado, dia 25 de agosto, a partir das 9h, o 
1º Fórum da Cidade de Monte Alegre do 
Sul. O encontro, dividido em dois módulos 
(Mobilidade Urbana e Patrimônio), aconte-
cerá na Sociedade Recreativa 1º de Outubro 
(Rua João da Serra, nº 120, Centro) e pro-
põe um olhar mais atento sobre a história e 
potencialidades da estância com palestras e 
atividades práticas.
 Para se inscrever, os interessados 
devem enviar um e-mail com seus dados 
para o e-mail planodiretor.montealegredo-
sul@gmail.com ou pelo WhatsApp (19) 
99908-2281. A entrada é gratuita, porém a 
organização pede a doação de um pacote de 
fraldas geriátricas que serão encaminhadas 
para o Fundo Social de Solidariedade de 
Monte Alegre do Sul.
 Na primeira parte, pela manhã, 
serão apresentados conceitos de mobilida-
de urbana, além de história e imagens da 
Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. 
À tarde, o patrimônio histórico e cultural de 
Monte Alegre do Sul será apresentado em 
palestras e também por meio de uma cami-
nhada guiada pelo Centro Histórico da cida-
de.

O Núcleo Gestor
 O Núcleo Gestor do Plano Diretor 

de Monte Alegre do Sul é um grupo técni-
co multidisciplinar criado pela Prefeitura de 
Monte Alegre do Sul para mobilizar a popu-
lação em torno da elaboração do Plano Di-
retor Participativo do município. Diante da 
necessidade de propor a discussão constan-
te da cidade em outras áreas, surgiu a ideia 
de organização deste fórum que pretende 
criar um debate amplo e continuado a fim 
de apresentar propostas e ações sustentáveis 
para o desenvolvimento de Monte Alegre 
do Sul. 

Programação
Manhã: Mobilidade Urbana

9h: MOBILIDADE URBANA - Paola Tucci 
& Joseph Abi Ghosn

9h50: DINÂMICA - Mobilidade Urbana

10h40: A MOGIANA - Paola Tucci & Joseph 
Abi Ghosn

11h30: MESA REDONDA

12h30: PAUSA PARA ALMOÇO

Tarde: Patrimônio

14h: MUSEU DO TERRITÓRIO LÍQUIDO: 
O PATRIMÔNIO CULTURAL DE MONTE 
ALEGRE DO SUL - Eduardo Spinazzola

14h50: ARQUITETURA E TRADIÇÃO 
ITALIANA DE MONTE ALEGRE DO SUL - 
Roberto Pastana Teixeira Lima

15h40: CAMINHADA GUIADA PELO 
CENTRO HISTÓRICO

Monte Alegre do Sul sedia  
1º FÓRUM DA CIDADE  

NO SÁBADO, dia 25 de agosto

 A Prefeitura de Monte Alegre do Sul e a 
Câmara Municipal vão desenvolver projeto de 
lei que criará um conselho municipal exclusiva-
mente dedicado à proteção e defesa dos direi-
tos dos animais.
 Para estabelecer os princípios deste 
conselho, será realizada, na próxima segun-
da-feira, 27/08, às 18h, no Paço Municipal, 
reunião que também indicará os membros e 
organizações que devem fazer parte do Conse-
lho Municipal de Defesa dos Direitos e Proteção 
dos Animais.
 Esta proposta reflete a preocupação 
dos monte-alegrenses quanto ao bem-estar 

animal.
 O conselho será responsável por colo-
car lado a lado o poder público, as organiza-
ções de defesa e apoio aos animais e a socieda-
de civil para atuar em parceria na elaboração e 
execução de projetos, no desenvolvimento de 
campanhas de adoção responsável, castração e 
na adoção de medidas voltados para a prote-
ção de animais. 
 Porém, uma das principais funções do 
conselho será a de atuar na conscientização do 
restante da população para que os cuidados e 
a proteção dos animais sejam praticados por 
cada monte-alegrense.

MONTE ALEGRE DO SUL TERÁ CONSELHO DE  
PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS
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 O friozinho de inverno traz 
grande movimento em Monte Alegre 
do Sul. A cidade realiza grandes even-
tos e atrai turistas, principalmente do 
Circuito das Águas Paulista, da Baixa-
da Santista e das Regiões Metropolita-
nas de São Paulo e Campinas.
 Durante os meses de julho e 
agosto, o município de 8 mil habitan-
tes promoveu a 25ª Festa do Morango e 
145ª Festa em Louvor ao Senhor Bom 
Jesus e Aniversário de Monte Alegre do 

Sul.  Este e outros tradicionais eventos 
da cidade geram um elevado número de 
empregos diretos e indiretos, aquecem 
a economia local e trazem oportunida-
des e renda a centenas de munícipes. 
 Em torno da Praça Bom Jesus, 
o comércio se movimenta. Atrativos 
turísticos, produtores rurais, agricul-
tores, restaurantes, meios de hospeda-
gem, padarias, postos de combustíveis, 
expositores, e muitos outros se benefi-
ciam.

Festas do Morango e do 
Padroeiro TROUXERAM 

MILHARES DE PESSOAS 
À CIDADE

 As equipes de futsal monte-ale-
grenses, categorias sub 14 e sub 17, es-
tão  mostrando excelente desempenho 
nos IV Jogos Desportivos do Circuito 
das Águas Paulista. Prova disso é a 
classificação: as duas equipes estão em 
segundo lugar na classificação geral do 
campeonato. 
 O próximo desafio será neste 
sábado, 25/08, quando os times enfren-
tarão os adversários da cidade de Jagua-
riúna. Os jogos estão marcados para as 
14h50 e 15h30, na quadra do Ginásio 

2 - “Prefeito Maurício de Oliveira San-
to”, em Águas de Lindóia.
 As nove cidades do Circuito 
das Águas Paulista (Monte Alegre do 
Sul, Águas de Lindóia, Amparo, Ho-
lambra, Jaguariúna, Lindóia, Pedreira, 
Serra Negra e Socorro) participam dos 
jogos.
 A nossa equipe de bocha tam-
bém está indo muito bem! Segue invic-
ta em 1º lugar. Nesta rodada, os compe-
tidores terão folga na tabela e voltam à 
disputa no dia 30 de setembro.

FUTSAL MONTE-ALEGRENSE 
ESTÁ EM SEGUNDO LUGAR  

nos IV Jogos Desportivos do Circuito

Corporação Musical Santa Cecilia fez concerto  
musical em homenagem ao Padroeiro de  
Monte Alegre do Sul, no dia 06 de agosto.

Na estreia, em junho, sub 14 e sub 17  
empataram com os adversários de  

Holambra, na cidade de Socorro. 

 Muitas mudanças já podem ser percebidas 
em Monte Alegre do Sul. Além do trabalho cons-
tante de limpeza e sinalização de ruas, mudanças 
estruturais estão sendo realizadas. Nas Mostardas, 

trechos importantes que fazem a diferença no 
acesso ao distrito estão sendo recapeados.  
 A Prefeitura tanbém conseguiu regularizar 
convênios de pavimentação que tiveram recursos 

desviados. Essa negociação está viabilizando a pa-
vimentação da Rua Luis Carlos Borella nos bairros 
dos Francos e Jardim Heli e da Avenida Carlos Pi-
ffer (que já foi concluída)!

MAIS CONFORTO E SEGURANÇA PARA QUEM CIRCULA POR MONTE ALEGRE DO SUL!
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PORTARIAS ASSINADAS PELO  EXMO. SR. PREFEITO

PORTARIA N° 300 DE 08 DE AGOSTO DE 2018
Instaura e nomeia  Comissão de Sindicância para apuração 
referente aos subsídios recebidos pelo cargo de Vice Prefeita 
(o) apontado pelo Tribunal de Contas.

PORTARIA N° 301 DE 08 DE AGOSTO DE 2018 
Designa o servidor EVERTON LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA, 
ocupante do emprego público de provimento em comissão 
de Diretor de Compras e Patrimônio, para desempenhar 
acumuladamente as funções vinculadas à pasta de Esportes, 
da Diretoria de Cultura, Esportes e Turismo, especificada-
mente no que se refere aos incisos VII à XI do Art. 40 da 
Lei Complementar n° 03/2017, no período de 13/08/2018 a 
28/09/2018.

PORTARIA N° 302 DE 08 DE AGOSTO DE 2018
Instaura sindicância para apuração referente a graves falhas 
na construção de sala de aula na CIMEI ARTIMEDE ALVES DA 
CUNHA do Distrito das Mostardas.

PORTARIA N° 303 DE 08 DE AGOSTO DE 2018
Instaura sindicância para apuração referente a graves falhas 
na ampliação da Unidade da Saúde da  Família do Distrito 
das Mostardas.

PORTARIA N° 304 DE 14 DE AGOSTO DE 2018
Exonera do Cargo de Confiança de Coordenador Pedagó-
gico a Sra. MARIA EMILIA BORELLA MARQUES MIGUEL, RG. 
25.298.551-5, lotada nos termos da Lei Complementar n° 
03/2017

PORTARIA N° 305 DE 15 DE AGOSTO DE 2018
Nomeia para o Cargo de Confiança de Supervisora de Ensi-
no, a Sra. MARIA EMILIA BORELLA MARQUES MIGUEL, RG. 
25.298.551-5, lotada nos termos da Lei Complementar n° 
03/2017, no Departamento de Educação.

PORTARIA N° 306 DE 15 DE AGOSTO DE 2018
Nomeia para o Cargo de Confiança de Coordenadora 
Pedagógica, a Sra. ESMERALDA MARIA DE AVILA, CPF. 
064.609.948-54, lotada nos termos da Lei Complementar n° 
03/2017, no Ensino Fundamental I.

PORTARIA N° 307 DE 16 DE AGOSTO DE 2018
Nomeia considerando a excepcionalidade elencada no Art. 
110 e seguintes, da Lei Complementar 03 de 15 de dezem-
bro de 2017, após processo de seleção simplificado, o ser-
vidor abaixo descrito nos quadros elencados pelo prazo de 
90 (noventa) dias:
NOME / FUNÇÃO / RG / INICIO 
DANIEL APARECIDO FORTUNATO / Professor de Informática 
/ 43.200.225-X / 17/08/2018

PORTARIA N° 308 DE 16 DE AGOSTO DE 2018
Exonera do Cargo Comissionado de Coordenador de De-
partamento o Sr. EDSON JOSÉ MARQUES LOPES, RG nº 
5.234.989-5, lotado nos termos da Lei Complementar n° 
03/2017.

PORTARIA N° 309 DE 17 DE AGOSTO DE 2018
Nomeia e Reenquadra, ao Cargo Comissionado de Co-
ordenador de Departamento o Sr. DÉCIO BUENO, RG nº 
48.922.787-9, antes lotado como Supervisor de Departa-
mento, lotado nos termos dos Anexos V e VII da Lei Comple-
mentar n° 03/2017, a partir de 17/08/2018.

PORTARIA N° 310 DE 17 DE AGOSTO DE 2018
Nomeia para o Cargo Comissionado de Supervisor de Depar-
tamento o Sr. WILIAN MIGUEL DA SILVA, RG nº 48.406.708-4, 
lotado nos termos dos Anexos V e VII da Lei Complementar 
n° 03/2017, a partir de 17/08/2018.

DECRETOS ASSINADOS PELO  EXMO. SR. PREFEITO

DECRETO N° 2.117 DE 07 DE AGOSTO DE 2.018
Nomeia Comissão Mista de Reavaliação de Informações e dá 
outras providências. Registrado em livro próprio e publicado 
em 07 de agosto de 2018. A municipalidade informa que a 
íntegra deste Decreto encontra-se disponível no saguão do 
Paço Municipal e no site da internet www.montealegredosul.
sp.gov.br.

DECRETO N° 2.118 DE 08 DE AGOSTO DE 2.018
Estabelece o Protocolo de Classificação de Risco dos Usu-
ários na Rede de Urgências e Emergências. Registrado em 
livro próprio e publicado em 08 de agosto de 2018. A muni-
cipalidade informa que a íntegra deste Decreto encontra-se 
disponível no saguão do Paço Municipal e no site da internet 
www.montealegredosul.sp.gov.br.

DECRETO N° 2.120 DE 08 DE AGOSTO DE 2.018
Torna sem efeito numeração de Decretos Municipais e dá 
outras providências. Registrado em livro próprio e publicado 
em 08 de agosto de 2018. A municipalidade informa que a 
íntegra deste Decreto encontra-se disponível no saguão do 
Paço Municipal e no site da internet www.montealegredosul.
sp.gov.br.

DECRETO N° 2.121 DE 10 DE AGOSTO DE 2.018
Dispõem sobre a declaração de suspensão parcial de ativida-
des em prédio público e dá outras providências. Registrado 
em livro próprio e publicada em 10 de agosto de 2018. A 
municipalidade informa que a íntegra deste Decreto encon-
tra-se disponível no saguão do Paço Municipal e no site da 
internet www.montealegredosul.sp.gov.br.

DECRETO N° 2.122 DE 13 DE AGOSTO DE 2.018
Dispõem sobre o Festival Internacional Gastronômico e dá 
outras providências. Registrado em livro próprio e publicado 
em 13 de agosto de 2018. A municipalidade informa que a 
íntegra deste Decreto encontra-se disponível no saguão do 
Paço Municipal e no site da internet www.montealegredosul.
sp.gov.br.

DECRETO N° 2.123 DE 14 DE AGOSTO DE 2.018
Estabelece normas para o procedimento de Protocolo, Pro-
cessamento e Pagamento de Requisições de Pequeno Va-
lor (RPV’s), decorrentes de execuções judiciais e dá outras 
providências. Registrado em livro próprio e publicado em 
14 de agosto de 2018. A municipalidade informa que a ín-
tegra deste Decreto encontra-se disponível no saguão do 
Paço Municipal e no site da internet www.montealegredosul.
sp.gov.br.

DECRETO N° 2.124 DE 20 DE AGOSTO DE 2.018
Estabelece parâmetros visando avaliar despesas liquida-
das e canceladas pela administração municipal e dá outras 
providências. Registrado em livro próprio e publicado em 
20 de agosto de 2018. A municipalidade informa que a ín-
tegra deste Decreto encontra-se disponível no saguão do 
Paço Municipal e no site da internet www.montealegredosul.
sp.gov.br.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 1734/2018

Carta Convite nº 012/2018 
Objeto: “Contratação de empresa especializada para a exe-
cução de serviços de “Retirada de paralelo, recuperação de 
solo e pavimentação asfáltica da Alameda dos Cajus – Lo-
teamento Orypaba do município de Monte Alegre do Sul, 
com recurso originados do Convênio SET-DADETUR para o 
exercício de 2018, de acordo com o Anexo I – Memorial Des-
critivo, Orçamento, Cronograma Físico e Financeiro”.
Considerando os despachos e elementos constantes dos 
presentes autos HOMOLOGO o procedimento do objeto da 
presente licitação às seguintes Empresas: 
M. R. CONSTANTINO CONSTRUTORA EIRELLI EPP, CNPJ. 
20.880.106/0001-34, pelo preço total de R$ 126.559,71 (no-
venta e seis mil, setecentos e trinta e três reais e cinquenta 
e um centavos)
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais 
pertinentes, em especial àquelas tocantes a prazos legais.

Monte Alegre do Sul, 08 de agosto de 2018
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 676/2018/2017
Modalidade: Pregão Presencial nº 021/2018

Objeto: Aquisição de produtos e insumos odontológicos 
para a Diretoria de Saúde do município, 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, nos termos dos 
itens vencidos, descritos na ata de sessão e devidamente 
adjudicados: 

IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS E HOSPITALA-
RES LTDA, CNPJ. 07.788.510/0001-14
GIOMETTI & GIOMETTI LTDA, CNPJ. 56.397.540/0001-05
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais 
pertinentes, em especial àquelas tocantes a prazos legais.

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

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE DECISÃO DE RECURSO
Processo n° 1629/2017

Pregão n° 19/2018
Trata-se de recurso interposto pela empresa TECNOCLIN 
ELETRONICA LTDA ME, CNPJ. 64.765.548/0001-05, proto-
colado em 04/07/2018, no qual a empresa impugna o item 
016, no qual indica que as empresas participantes J. FERCON 
SUPRIMENTOS ODONTO-MEDICO EIRELLI e LUIZ ANDRE 
LEITE NETE, não possuem autorização de funcionamento pe-
rante a ANVISA para a comercialização de tais equipamentos 
(Eletrocardiógrafo – 12 canais), com as razões de mérito que 
junto à peça.
Intimadas as empresas para contra-razões, as empresas adu-
ziram que tais assertivas pertinem a fase prévia de questio-
namento do edital, vez que o mesmo não previa exigência 
de referida autorização para habilitação, bem como que a 
autorização não é necessária para revendedores, nos termos 
da própria legislação citada pelo recorrente.
O Departamento Jurídico manifestou-se pela anulação par-
cial do procedimento licitatório no que tange ao item 016 do 
edital pela não demonstração expressa de previsão de apre-
sentação da autorização AFE para participação no certame.
Passo a análise do recurso.
A questão incide sobre a alegação da necessidade ou não 
de se constar expressamente a necessidade de apresentação 
de Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE junto 
a ANVISA para a possibilidade de venda dos produtos des-
critos em item 016, bem como, pelo princípio da vinculação 
de não ser necessária a apresentação caso não expresso no 
edital.
Reza o consagrado aforismo que “o edital é a lei do processo 
licitatório”. Essa máxima consubstancia-se no princípio da 
vinculação ao edital, que determina, em síntese, que todos 
os atos que regem o procedimento licitatório ligam-se e de-
vem obediência ao edital (que não só é o instrumento que 
convoca os licitantes interessados em participar do certame 
como também contém os ditames que o regerão). Todavia, o 
princípio da vinculação não pode ser tomado como absoluto 
quando defronte ao principio constitucional da legalidade, 
que a este se sobrepõem.
A vinculação nada mais é que faceta dos princípios da le-
galidade e moralidade, mas que merece tratamento próprio 
em razão de sua importância. Com efeito, o edital é ato nor-
mativo editado pela administração pública para disciplinar o 
processamento do processo licitatório. Sendo ato normativo 
editado no exercício de competência legalmente atribuída, 
o edital encontra-se subordinado à lei e vincula, em obser-
vância recíproca, Administração e licitantes, que dele não 
podem se afastar a não ser nas previsões que conflitem com 
regras e princípios superiores e que por isso são ilegais ou 
inconstitucionais. 
O princípio constitucional da legalidade, em sentido amplo, 
tem sido modernamente concebido como o dever de a Ad-
ministração pautar suas ações sempre pelo direito, e não 
meramente pela lei em sentido formal. A afronta a qualquer 
princípio – e não só às regras- em razão de sua indiscutível 
carga normativa, é entendida como desrespeito ao princípio 
da legalidade em sentido amplo. No tocante aos processos 
licitatórios, contudo, é importante relembrar que a Consti-
tuição determina que os requisitos para a participação do 
certame devem ser estabelecidos em lei.
Desta forma, os reflexos dos efeitos da vinculação do edital, 
que não exigiu apresentação Autorização de Funcionamen-
to da Empresa – AFE junto a ANVISA para a possibilidade 
de venda dos produtos descritos em item 016, recebendo 
sua necessidade nos termos da Lei Federal n° 6.360/76 pelo 
princípio da legalidade dos atos administrativos, colocam os 
princípios em conflito. 
A Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n 16 de 1 de 
abril de 2014, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, foi 
expedida no intuito de se estabelecer os critérios relativos 
à concessão, renovação, alteração, retificação de publicação, 
cancelamento, bem como para a interposição de recurso ad-
ministrativo contra o indeferimento de pedidos relativos aos 
peticionamentos de Autorização de Funcionamento (AFE) e 
Autorização Especial (AE) de empresas e estabelecimentos, 
para as atividades de armazenamento, distribuição, emba-
lagem, expedição, exportação, extração, fabricação, fracio-
namento, importação, produção, purificação, reembalagem, 
síntese, transformação e transporte de medicamentos e in-
sumos farmacêuticos destinados a uso humano, cosméticos, 
produtos de higiene pessoal, perfumes saneantes e envase 
ou enchimento de gases medicinais. 

Talvez pela grande controvérsia do tema, referida agência te-
nha visto a necessidade, inclusive de se regulamentar a não 
necessidade de apresentação da autorização, como o faz em 
seu Art. 5° da mesma resolução:
Art. 5° Não é exigida AFE dos seguintes estabelecimentos 
ou empresas:
I - que exercem o comércio varejista de produtos para saúde 
de uso leigo;
II - filiais que exercem exclusivamente atividades administra-
tivas, sem armazenamento, desde que a matriz possua AFE;
III – que realizam o comércio varejista de cosméticos, produ-
tos de higiene pessoal, perfumes e saneantes;
IV - que exercem exclusivamente atividades de fabricação, 
distribuição, armazenamento, embalagem, exportação, fra-
cionamento, transporte ou importação, de matérias-primas, 
componentes e insumos não sujeitos a controle especial, 
que são destinados à fabricação de produtos para saúde, 
cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e sane-
antes; e
V – que realizam exclusivamente a instalação, manutenção e 
assistência técnica de equipamentos para saúde.
Neste liame e na esteira do que dispõe o edital em seu item 
13.1, faz-se necessária uso desta prerrogativa no sentido de 
se buscar o melhor interesse público, evitando-se inclusive 
prejuízo técnico para a municipalidade.
13.1 O Município de Monte Alegre do Sul, responsável pelo 
Pregão, reserva-se o direito de:
a) Revogá-lo, no todo ou em parte, sempre que 
forem verificadas razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente, ou anular o procedimento, quando cons-
tatada ilegalidade no seu processamento;
Diante do acima exposto, julgo IMPROCEDENTE a solicitação 
apresentada pela empresa TECNOCLIN ELETRONICA LTDA 
ME, CNPJ. 64.765.548/0001-05, considerando o conflito ad-
ministrativo entre o princípio da vinculação e da legalidade, 
visto que o edital não exigiu expressamente a exigência de 
Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE junto a 
ANVISA, e consequentemente, no termos do item 13.1, “a”, 
do edital, julgo revogada a adjudicação do item 16 do edital 
do Pregão n° 019/2018 desta municipalidade, cancelando o 
mesmo para todos os fins, o qual deverá ser objeto de novo 
certame, asseguradas as exigências legais, nos termos do 
interesse público superveniente, assegurada pela segurança 
técnica e jurídica.
Dê-se ciência do mérito do pleito às interessadas via e-mail.

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

Pregoeiro

DEFERIMENTO
Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária 

Restaurantes e Similares.
Nº do processo: 1688/2018
Nº CEVS: 353120901-561-000160-1-2
Razão social: MARCOS ROBERTO PETERLINE DE OLIVEIRA
Responsável legal/técnico: Marcos Roberto Peterline de Oli-
veira

Nº do processo: 1403/2018
Nº CEVS: 353120901-561-000112-1-5
Razão social: M. A. S. S. GALLAS & CIA. LTDA. ME.
Responsável legal/técnico: Maisa Aparecida Scavroni Schmi-
dt-Gallas 

Comércio Varejista de Bebidas.
Nº do processo: 1889/2018
Nº CEVS: 353120901-472-000045-1-0
Razão social: GIOVANA DE SOUZA ESMERIL ME
Responsável legal/técnico: Giovana de Souza Esmeril/Carlito 
de Souza Esmeril

Atividades de Podologia.
Nº do processo: 257/2018
Nº CEVS: 353120901-869-000001-1-6
Razão social: CAMILA FITTIPALDI MONTEIRO MEI
Responsável legal/técnico: Camila Fittipaldi Monteiro

Lanchonete, Casas de Chás, de Sucos e Similares.
Nº do processo: 295/2018
Nº CEVS: 353120901-561-000179-1-4
Razão social: ROSELI APARECIDA FAGIONATO MEI

PORTARIAS

DECRETOS

LICITAÇÕES

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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Responsável legal/técnico: Roseli Aparecida Fagionato

Serviços Ambulantes de Alimentação
Nº do processo: 2011/2018
Nº CEVS: 353120901- 561- 000145-1-6
Razão Social: JOSUÉ FIRMINO DO NASCIMENTO
Responsável legal/técnico: Josué Firmino do Nascimento

Baixa de Responsabilidade Técnica

Nº do processo: 2046/2018
Responsável técnico: Anderson Murilo Zimiani

INDEFERIMENTO E CANCELAMENTO 

Serviços Ambulantes de Alimentação
Nº do processo: 2621/2017
Nº CEVS: 353120901- 561- 000178-0-9
Razão Social: James Carletti Marson MEI

Cabeleireiros, Manicure, Pedicure e Barbearia.
Nº do processo: 2015/2018
Nº CEVS: 353120901-960-000004-2-6
Razão social: Danielle Roberta Gomes de Moraes

Lanchonete, Casas de Chás, de Sucos e Similares.
Nº do processo: 2016/2018
Nº CEVS: 353120901-561-000084-1-9

Razão social: Michel de Oliveira Moreira

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

Monte Alegre do Sul ,21 de agosto de 2018.
Juliana Franco De Lima                                                                                                              

Chefe da ViSa/VE

CONTRATO Nº 014/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA

Carta Convite- nº 001/2018
Processo Licitatório- nº 002/2018

Contratada- Empresa A. Ferracini Junior- ME, CNPJ 
18.379.649/0001-20, com sede na Rua Capitão Alberto 
Mendes Junior, nº 52- Vila N. Sra Aparecida, município de 
Indaiatuba.
Objeto- Execução de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva de redes, estações de trabalho e administração de 
servidores.
Valor:  R$ 21.600,00 (vinte e hum mil  e seiscentos reais)  re-
ferente a totalidade dos serviços acima identificados que 
deverá ser pago em parcelas mensais de R$ 1.800,00(hum 
mil e oitocentos reais)

Vigência – Doze meses, a contar da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado até o limite máximo estabelecido 
pela Lei Federal 8666/93 para as licitações na modalidade 
Carta Convite. A íntegra deste contrato encontra-se disponí-
vel no site oficial www.cmmontealegredosul.sp.gov.br

Monte Alegre do Sul, 24 de maio de 2018
João Luiz de Souza Junior 

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de 
Monte Alegre do Sul

 
CONTRATO N° 015/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LIMPEZA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E MANU-
TENÇÃO DE COPA DURANTE AS SESSÕES LEGISLATIVAS

CONTRATADA:  VERA LUCIA RONDINI , CNPJ/MF  Nº 
29.432.068/0001-21, com sede na Rua Joaquim de Oliveira, 
60, Centro, na cidade de Monte Alegre do Sul-SP
Objeto:Prestação de serviços  de limpeza do prédio da Câ-
mara Municipal e manutenção de copa durante as sessões 
legislativas.
Valor : R$ 7.900,00 (Sete mil e novecentos reais), referente 
à totalidade dos serviços acima identificados, e deverá ser 
pago através de cinco parcelas mensais de R$ 1.580,00 ( hum  
mil quinhentos e oitenta reais).
Vigência : O presente contrato terá vigência de 5 (cinco) me-
ses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorro-
gado até o limite máximo estabelecido pela Lei 8.666/93 e 
pelo Decreto n 9.412/2018 para as contratações realizadas 
através de dispensa de licitação, nos termos do inciso II do 
art. 24 da referida lei.
A íntegra deste contrato  encontra-se disponível no site ofi-
cial www.cmmontealegredosul.sp.gov.br

Monte Alegre do Sul, 18 de julho de 2018
JOÃO LUIZ DE SOUZA JUNIOR

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de 
Monte Alegre do Sul

PORTARIA Nº 17/2018
Dispõe sobre Sindicância nos termos do art.65 e seguintes 
da Lei Complementar nº  04, de 07 de fevereiro de 2018 e 
dá outras providências. Esta portaria entra em vigor na data 
de sua  publicação ,03/08/2018, no painel próprio da Câma-
ra Municipal e da mesma forma no site oficial do legislativo 
www.cmmontealegredosul.sp.gov.br.

PORTARIA N° 18/2018
Nomeia a Sr.º MARIA ISABEL TONELLO DA SILVA, brasileira, 
solteira, portadora do RG n° 41.414.381-4 para ocupar o car-
go de provimento efetivo de PROCURADOR JURÍDICO da 
Câmara Municipal de Monte Alegre do Sul, a partir de 15 de 
agosto de 2018. A íntegra desta Portaria encontra-se dispo-
nível no site oficial do legislativo www.cmmontealegredosul.
sp.gov.br.

COMUNICADO
Nos termos do art. 200, caput, da Resolução n° 68/2018, que 
dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Monte Alegre do Sul, a Presidência comunica que o parecer 
prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-
-SP) referente às contas do Exercício 2015 da Prefeitura Mu-
nicipal foi recebido pelo Poder Legislativo no dia 03 de agos-
to do presente ano, encontrando-se à disposição, através de 
agendamento telefônico, via e-mail ou presencial, para apre-
ciação dos contribuintes no edifício da Câmara Municipal.

Monte Alegre do Sul, 08 de agosto de 2018
JOÃO LUIZ DE SOUZA JUNIOR

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL

 Estado de Sao Paulo                               Artigo 162, Constituição Federal de 05.10.1988

 Unidade Gestora: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Natureza da Receita              Especificação                               Saldo Anterior                Maio               Total

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                  RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO

 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00          IRRF - Folha de Pagamento                        47.467,81                0,00           47.467,81

 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00          IRRF - Prestadores PF e PJ                        3.426,08            4.841,05            8.267,13

 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00          IPTU - Territorial                              567.055,87           84.069,42          651.125,29

 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00          IPTU - Predial                                  466.382,15           66.839,92          533.222,07

 1.1.1.8.01.1.2.03.00.00          IPTU - Outros                                       557,98              760,91            1.318,89

 1.1.1.8.01.1.3.03.00.00          IPTU - Outros                                    96.050,16           15.633,48          111.683,64

 1.1.1.8.01.1.4.03.00.00          IPTU - Outros                                    72.018,00           12.189,29           84.207,29

 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00          ITBI                                             59.972,83           35.009,02           94.981,85

 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00          ISS - SIMPLES NACIONAL                          105.133,00           30.502,32          135.635,32

 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00          ISS - Municipal                                  80.539,42           18.104,91           98.644,33

 1.1.1.8.02.3.2.03.00.00          ISS - Outros                                        519,45              235,92              755,37

 1.1.1.8.02.3.3.03.00.00          ISS - Outros                                      3.262,59              492,03            3.754,62

 1.1.1.8.02.3.4.03.00.00          ISS - Outros                                        749,03              112,25              861,28

 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00          Taxa de Licença para Funcionamento               46.310,40           81.563,83          127.874,23

 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00          Taxa de Licença para Publicidade                  3.690,02            5.316,01            9.006,03

 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00          Taxa de Licença para Funcionamento                3.158,49            6.174,03            9.332,52

 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00          Taxa de Licença para Execução de Ob              11.125,58            5.849,43           16.975,01

 1.1.2.1.01.1.1.05.00.00          Taxa de Utilização de Área - Festa                    0,00                0,00                0,00

 1.1.2.1.01.1.1.06.00.00          Taxa de Utilização de Área - Carnav              13.139,88               41,25           13.181,13

 1.1.2.1.01.1.1.07.00.00          Taxa de Utilização de Área - Festa                    0,00                0,00                0,00

 1.1.2.1.01.1.1.08.00.00          Taxa de Utilização de Área - Feira                    0,00               28,00               28,00

 1.1.2.1.01.1.1.09.00.00          Taxa de Aprovação de Projetos                     1.673,68              413,47            2.087,15

 1.1.2.1.01.1.1.10.00.00          Taxa pelo Comércio Eventual e/ou Am                   0,00                0,00                0,00

 1.1.2.1.01.1.1.11.00.00          Taxa pela Fiscalização da Vigilânci               3.688,71            3.926,75            7.615,46

 1.1.2.1.01.1.2.12.00.00          Taxas de Inspeção                                   120,89               75,13              196,02

 1.1.2.1.01.1.3.12.00.00          Taxas de Inspeção                                   233,61               33,08              266,69

 1.1.2.1.01.1.4.12.00.00          Taxas de Inspeção                                   101,85               29,94              131,79

 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00          Taxa pela Remoção de Lixo (Resíduos             127.838,92           16.862,75          144.701,67

 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00          Taxa para Ligação de Água                         7.761,13            1.564,92            9.326,05

 1.1.2.2.01.1.1.03.00.00          Taxa para Ligação de Esgoto                         745,02              152,02              897,04

 1.1.2.2.01.1.1.04.00.00          Taxa para Rebaixo Guia e Sarjeta                      0,00                0,00                0,00

 1.1.2.2.01.1.2.05.00.00          Diversas Taxas de Serviços                        7.126,36            2.462,73            9.589,09

 1.1.2.2.01.1.3.05.00.00          Diversas Taxas de Serviços                       16.377,46            3.161,84           19.539,30

                                  TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00          Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - P           2.179.731,54          750.818,99        2.930.550,53

 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00          Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregu              82.039,73                0,00           82.039,73

 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00          Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregu                   0,00                0,00                0,00

 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00          Cota-Parte do ITR - Principal                       252,06               24,11              276,17

 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00          Transfe. Finan. ICMS Desoneração -                4.624,72            1.445,22            6.069,94

                                  TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00          Cota-Parte do ICMS - Principal                  971.922,93          451.518,26        1.423.441,19

 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00          Cota-Parte do IPVA - Principal                  810.354,33           46.899,65          857.253,98

 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00          Cota-Parte do IPI - Municípios - Pr              10.547,40            3.222,58           13.769,98

 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00          Cota-Parte Contri. Inter. Domínio E              13.080,88                0,00           13.080,88

                                       Total ..............:                    5.818.779,96        1.650.374,51        7.469.154,47

 Estado de Sao Paulo                               Artigo 162, Constituição Federal de 05.10.1988

 Unidade Gestora: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Natureza da Receita              Especificação                               Saldo Anterior               Junho               Total

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                  RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO

 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00          IRRF - Folha de Pagamento                        47.467,81           13.120,84           60.588,65

 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00          IRRF - Prestadores PF e PJ                        8.267,13                0,00            8.267,13

 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00          IPTU - Territorial                              651.125,29           59.331,88          710.457,17

 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00          IPTU - Predial                                  533.222,07           50.788,02          584.010,09

 1.1.1.8.01.1.2.03.00.00          IPTU - Outros                                     1.318,89              757,50            2.076,39

 1.1.1.8.01.1.3.03.00.00          IPTU - Outros                                   111.683,64            8.186,47          119.870,11

 1.1.1.8.01.1.4.03.00.00          IPTU - Outros                                    84.207,29            7.123,07           91.330,36

 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00          ITBI                                             94.981,85           13.261,69          108.243,54

 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00          ISS - SIMPLES NACIONAL                          135.635,32           29.399,09          165.034,41

 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00          ISS - Municipal                                  98.644,33           34.146,88          132.791,21

 1.1.1.8.02.3.2.03.00.00          ISS - Outros                                        755,37               88,32              843,69

 1.1.1.8.02.3.3.03.00.00          ISS - Outros                                      3.754,62               28,48            3.783,10

 1.1.1.8.02.3.4.03.00.00          ISS - Outros                                        861,28               20,77              882,05

 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00          Taxa de Licença para Funcionamento              127.874,23           23.396,36          151.270,59

 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00          Taxa de Licença para Publicidade                  9.006,03            1.650,34           10.656,37

 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00          Taxa de Licença para Funcionamento                9.332,52            2.143,93           11.476,45

 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00          Taxa de Licença para Execução de Ob              16.975,01            1.765,94           18.740,95

 1.1.2.1.01.1.1.05.00.00          Taxa de Utilização de Área - Festa                    0,00           17.397,25           17.397,25

 1.1.2.1.01.1.1.06.00.00          Taxa de Utilização de Área - Carnav              13.181,13              320,00           13.501,13

 1.1.2.1.01.1.1.07.00.00          Taxa de Utilização de Área - Festa                    0,00                0,00                0,00

 1.1.2.1.01.1.1.08.00.00          Taxa de Utilização de Área - Feira                   28,00                0,00               28,00

 1.1.2.1.01.1.1.09.00.00          Taxa de Aprovação de Projetos                     2.087,15              151,77            2.238,92

 1.1.2.1.01.1.1.10.00.00          Taxa pelo Comércio Eventual e/ou Am                   0,00                0,00                0,00

 1.1.2.1.01.1.1.11.00.00          Taxa pela Fiscalização da Vigilânci               7.615,46            1.773,52            9.388,98

 1.1.2.1.01.1.2.12.00.00          Taxas de Inspeção                                   196,02              131,39              327,41

 1.1.2.1.01.1.3.12.00.00          Taxas de Inspeção                                   266,69               15,35              282,04

 1.1.2.1.01.1.4.12.00.00          Taxas de Inspeção                                   131,79                7,49              139,28

 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00          Taxa pela Remoção de Lixo (Resíduos             144.701,67           12.696,55          157.398,22

 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00          Taxa para Ligação de Água                         9.326,05            1.693,67           11.019,72

 1.1.2.2.01.1.1.03.00.00          Taxa para Ligação de Esgoto                         897,04                0,00              897,04

 1.1.2.2.01.1.1.04.00.00          Taxa para Rebaixo Guia e Sarjeta                      0,00                0,00                0,00

 1.1.2.2.01.1.2.05.00.00          Diversas Taxas de Serviços                        9.589,09            1.683,93           11.273,02

 1.1.2.2.01.1.3.05.00.00          Diversas Taxas de Serviços                       19.539,30            4.062,91           23.602,21

                                  TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00          Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - P           2.930.550,53          662.008,33        3.592.558,86

 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00          Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregu              82.039,73                0,00           82.039,73

 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00          Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregu                   0,00                0,00                0,00

 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00          Cota-Parte do ITR - Principal                       276,17               56,32              332,49

 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00          Transfe. Finan. ICMS Desoneração -                6.069,94            1.156,18            7.226,12

                                  TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00          Cota-Parte do ICMS - Principal                1.423.441,19          270.773,97        1.694.215,16

 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00          Cota-Parte do IPVA - Principal                  857.253,98           33.945,09          891.199,07

 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00          Cota-Parte do IPI - Municípios - Pr              13.769,98            2.613,73           16.383,71

 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00          Cota-Parte Contri. Inter. Domínio E              13.080,88                0,00           13.080,88

                                       Total ..............:                    7.469.154,47        1.255.697,03        8.724.851,50

FINANCEIRO

ATOS OFICIAIS - CÂMARA MUNICIPAL


