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Mais investimentos pela  
segurança em Monte Alegre do Sul

 Uma das formas mais efi-
cazes de deixar a população mais 
segura é por meio da iluminação 
pública. Desde 2017, a adminis-
tração está trabalhando para 
evitar luzes queimadas nos pos-
tes e tem buscado alternativas 
para melhorar ainda mais a ilu-
minação.

 Por isso, a Prefeitura de 
Monte Alegre do Sul está subs-
tituindo a iluminação da Praça 

Bom Jesus. Agora, a praça será 
iluminada por lâmpadas de LED, 
mais econômicas, mais duráveis 
e muito mais potentes. As novas 
luminárias foram cedidas à Pre-
feitura, que não teve nenhum 
ônus para promover essa melho-
ria na iluminação.

 Outras melhorias estão 
sendo tomadas para promover 
mais segurança para quem tran-
sita pelas vias de Monte Alegre 

do Sul. Foram instaladas rotató-
rias que irão facilitar a circulação 
em cruzamentos da nossa cida-
de. 

 Na última semana, a Pre-
feitura também assinou contrato 
para o recapeamento das seguin-
tes vias: Alameda Prefeito José 
Batista Gonçalves, no bairro Fa-
brício; Ruas José de Paiva Castro 
e Oscar Moreira Godoy, no Girar-
delli; Trecho da Avenida Depu-

tado Narciso Pieroni, no Distrito 
das Mostardas; e Avenida Dr. Eu-
gênio Langoni, em Três Pontes. 
Este projeto foi viabilizado com 
recursos originados de convênio 
com a Secretaria de Planejamen-
to do Estado de São Paulo. 

 Os serviços devem ser 
iniciados os próximos dias e em 
breve a população terá mais con-
forto e segurança para transitar 
pela nossa cidade!
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PAT AMPARO 
Atualizado em 12/12/2018

•	 Auxiliar de limpeza industrial (ter 
experiência em carteira)

•	 Auxiliar de mecânico de autos (ter 
experiência em carteira, categoria 
de habilitação B e ensino médio 
completo)

•	 Barman (ter carta de referência re-
cente e ensino médio completo)

•	 Cozinheiro (a) geral (ter experiência 
em carteira, categoria de habilitação 
A/B, ter veículo próprio)

•	 Cuidador de idoso (ter carta de 
referência recente, categorias de 
habilitação A/B, trabalhará em Monte 
Alegre do Sul)

•	 Lavador de veículos (ter ensino médio 
completo)

•	 Manicure e pedicure

•	 Mecânico de motor a diesel (ter expe-
riência em carteira, categoria de habi-
litação B, disponibilidade p/ viagens e 
ensino fundamental completo)

•	 Motorista entregador (ter carta de 
referência recente, categorias de habi-
litação A/B e ensino médio completo)

•	 Motorista carreteiro (ter experiência 
em carteira ou carta de referência 
recente, categoria de habilitação “E” e 
condução própria)

•	 Pedreiro (ter experiência em carteira 
e ensino fundamental completo)

•	 Porteiro (ter experiência em carteira, 
bom conhecimento de informática e 
ensino médio completo)

•	 Serralheiro (ter experiência com solda 
mig, experiência em carteira ou carta 
de referência recente)

•	 Servente de obras (ter experiência 
em carteira e ensino fundamental 

completo)

•	 Técnico de serviços automotivos 
(ter experiência em carteira ou carta 
de referência recente, categoria de 
habilitação B e ensino fundamental 
completo)

•	 Tratorista agrícola (ter experiência 
em carteira, categoria de habilitação 
B)

•	 Vendedor(a) pracista (ter experiência 
em carteira, categorias de habilitação 
A/B, ensino médio completo e veículo 
próprio p/ trabalhar)

•	 Vendedor(a) pracista (ter carta de 
referência recente, categoria de 
habilitação B, ensino médio completo 
e carro p/ trabalhar)

Posto de Atendimento ao Trabalhador 
de Amparo (Av. Bernardino de Campos, 
705 - Ribeirão - Amparo/SP). 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.

Prefeitura Municipal da Estância  
Turística de Monte Alegre do Sul/SP

 Avenida João Girardelli, 500 - Centro 
CEP: 13820-000 - 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) 

 A Prefeitura Municipal 
recebeu, na tarde dessa segunda-
-feira (03/12) mais uma ambulân-
cia zero quilômetro. O veículo, 
totalmente equipado e adequa-
do para proporcionar o melhor 
atendimento à população, é a 

segunda ambulância recebida 
neste ano e, em alguns dias, deve 
começar a atender à população.

 A terceira ambulância já 
foi licitada. O veículo adquiri-
do passará por adaptação e será 
entregue aos monte-alegrenses 

no início de 2019. Este é apenas 
mais um passo para a melhoria 
da qualidade dos serviços pres-
tados à saúde, que já havia rece-
bido um veículo para transporte 
de pacientes de Monte Alegre do 
Sul.
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Aproveite essa oportunidade! 
Quite seus débitos com a Prefeitura

 A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de Monte 
Alegre do Sul, por meio da Lei 
Municipal nº 1.846, instituiu o 
Programa de Pagamento Incen-
tivado de Débitos Tributários, 
que dá aos munícipes a oportu-
nidade de regularização de dí-
vidas junto ao Poder Público. O 
período para adesão ao progra-
ma termina no próximo dia 27 
de dezembro. 

 A Prefeitura também in-
forma que, a partir deste mês, 
irá notificar e suspender o abas-
tecimento de água nas residên-
cias que não regularizarem as 
contas em atraso.  

 Aproveite esta oportu-
nidade! Você pode parcelar os 
valores devidos. Para isso, com-
pareça ao Setor de Tributos da 
Prefeitura Municipal, à Avenida 
João Girardelli, número 500.

Monte Alegre do Sul recebe mais uma ambulância

Expediente
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Vagas de 
emprego

 O Setor Odontológico informa que, devido à 
grande quantidade de pessoas que procuram pelo atendi-
mento deste setor no município, segue um protocolo para 
manter a qualidade dos serviços prestados.

 Os horários de atendimento de emergência 
odontológica são: de segunda a sexta-feira, às 07h e às 
13h, nos PSF Central, Limas e Mostardas.

 Após esse horário, apenas serão atendidos pa-
cientes com horário agendado previamente. 

 Os interessados em realizar algum tratamento 
devem comparecer ao posto de saúde em que estão cadas-
trados e solicitar mais informações.

 A partir de janeiro de 2019, o plantão noturno 
será suspenso por tempo indeterminado.

Comunicado: Setor Odontológico

Estimado (a) munícipe.

 Chegamos ao fim de mais 
um ano. Foram doze meses de 
muito trabalho e de constante 

luta para realizar uma transfor-
mação na nossa amada cidade.

 Temos a convicção de 
que foram muitas conquistas. Já 
superamos muitas barreiras e, a 
cada dia, estamos construindo 
uma cidade melhor. 

 Que este fim de ano seja 
de muita reflexão, de planeja-
mento para o ano que se inicia e, 
principalmente, de muita união.

 Fazemos os mais sinceros 
votos de que você e sua família 
tenham um fim de ano de ale-
grias e que 2019 chegue repleto 
de paz.

 Em 2019, a Prefeitura 
Municipal da Estância Turística 
de Monte Alegre do Sul continu-
ará trabalhando para promover a 
qualidade de vida e o bem estar 
de todos os monte-alegrenses! 

Feliz Natal e um excelente Ano Novo!



 Com a atualização do 
sistema de administração in-
terna da Prefeitura Munici-
pal da Estância Turística de 
Monte Alegre do Sul, a inter-
face de alguns serviços mu-
dou. É o caso da Ouvidoria 
Municipal. 

 Para efetuar uma so-
licitação pelo site www.mon-
tealegredosul.sp.gov.br, é ne-
cessário realizar um cadastro. 
Por meio desse cadastro, você 
pode acompanhar o anda-
mento das suas solicitações.

•	 Clicando nos botões da 
Ouvidoria ou do e-sic, o 
usuário terá acesso ao 
sistema. Se for o primei-
ro acesso, clique em Ca-
dastre-se. Caso contrário, 
basta inserir o Usuário e 
a Senha.

•	 No cadastro, insira todas 
as informações.

•	 Uma vez realizado o ca-
dastro, faça o login e 
envie sua solicitação. É 
possível optar por três ti-
pos de solicitação: aberta 
(suas informações ficam 
disponíveis ao setor que 
recebe a informação); si-
gilosa (você pode se iden-
tificar e solicitar acesso 
restrito a seus dados); e 
anônima (nesta opção, 
não é possível acompa-
nhar o andamento da so-
licitação).

Nova Ouvidoria  
Municipal

 A magia do Natal já tomou 
conta do centro histórico de Mon-
te Alegre do Sul que nessa época 
se torna o principal cartão postal 
com a tradicional decoração na 
Praça Bom Jesus. 
 O trabalho foi criado pela 
artista plástica Isabel Borella que, 
com talento e criatividade mais 
uma vez produziu uma decora-
ção que deixa a cidade ainda mais 
bela, atrai visitantes e impulsiona 
o comércio local. 
 A decoração da Praça é 
uma iniciativa da Prefeitura Mu-

nicipal por meio de seu depar-
tamento de Cultura, Esportes e 
Turismo e tem como objetivo pro-
porcionar um ambiente de lazer 
que reforça o espírito natalino a 
todos os moradores e visitantes. 

Decoração da Praça Bom Jesus  
envolve município na magia do Natal 
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Município recebe Orquestra Sinfônica Municipal de 
Americana para Concerto de Natal

 Monte Alegre do Sul rece-
be, hoje à noite, a Orquestra Sinfô-
nica Municipal de Americana, para 
o Concerto de Natal. Sob a regência 
do maestro Álvaro Peterlevitz, a 
orquestra promete uma noite de 
encanto. A apresentação será às 
20h30, no Santuário do Senhor 
Bom Jesus. A entrada é 1kg de ali-
mento não perecível (que será re-
vertido à Sociedade São Vicente de 
Paulo).
 No programa da apresenta-

ção, estão grandes composições da 
música clássica, como Ave Maria, 
de Charles Gounod; Bachianas nº 5 
(Cantilena), de Villa Lobos; e Allelu-
jah, de Handel. O concerto também 

contará com a participação do coro 
do Collegium Vocale Campinas e 
da soprano Marina Gabetta. 
 O Concerto de Natal é ide-
alizado e organizado por Marcelo 
Sanvido Cardozo e tem apoio da 
Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de Monte Alegre do Sul 
– Departamento de Cultura, Es-
portes e Turismo; do Conselho Mu-
nicipal de Turismo (COMTUR); do 
Santuário do Senhor Bom Jesus e 
do Circuito das Águas Paulista.

 O espírito natali-
no também alegrou muitas 
crianças na tarde de ontem. 
Foi realizado, no Ginásio de 
Esportes Engenio Angelo Bo-
rella, a tradicional Festa de 
Natal das Crianças.
 O evento ofereceu, 
para as crianças de Monte 

Alegre do Sul, brinquedos 
infláveis, cachorro-quente, 
refrigerante, algodão doce e 
muita diversão. Tudo isso de 
graça! 
 Como não podia faltar, 
o Papai Noel também esteve 
presente e entregou presen-
tes para centenas de crianças!

Monte Alegre do Sul realiza 
tradicional Festa de Natal das Crianças
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  A Prefeitura de Mon-
te Alegre do Sul adquiriu, com 
recursos próprios, um cardio-
tocógrafo, aparelho de última 
geração para realizar exames de 
avaliação das condições do feto 
em gestantes que completaram 
sete meses de gravidez (28 se-

manas). O aparelho poderá ser 
utilizado em  pacientes  das três 
unidades de saúde.  

 As principais indicações 
desse exame são para casos de 
diminuição da movimentação 
fetal e gestações de alto risco 
,como diabetes gestacional, hi-
potireoidismo pré-gestacional e 
gestacional, alterações pressóri-
cas, entre outras patologias.  

 Com a aquisição desse 
aparelho, as gestantes do Muni-
cípio não precisam mais se des-
locar até outro município e te-
rão mais conforto e agilidade no 
diagnóstico. 

Município adquire 
aparelho de última  

geração para exame 
em gestantes

 O escorpião é um animal 
que tem um ferrão na ponta da 
cauda e cujo veneno pode causar 
acidentes graves, principalmen-
te em crianças e idosos. 

 Os escorpiões não gostam 
de claridade. Durante o dia, pro-
curam lugares escuros e úmidos 
para se protegerem.

 Os escorpiões vivem em 
terrenos baldios com mato e lixo, 
embaixo de pedras, pilhas de tijo-
los, telhas e montes de lenha. No 
campo, vivem sob as cascas das 
arvores, cupinzeiros, barrancos e 
troncos apodrecidos.

 Dentro das casas são en-
contrados em lugares escuros 
e úmidos (buracos e frestas nas 
paredes, muros, rodapés soltos e 
forros de madeira).

 Os escorpiões se alimen-
tam de aranhas e insetos (bara-
tas, grilos, cupins entre outros). 
Para caçá-los, eles se utilizam das 
grandes pinças e do veneno que 
trazem na ponta da cauda.

Como prevenir acidentes?

 Mantenha sua moradia 
sempre limpa, livre de lixo acu-
mulado e entulho. Tape os bura-
cos e frestas das paredes, jane-
las, portas e rodapés. Verifique 
também o telhado.

 Sacuda roupas, sapatos e 
toalhas de banho antes de usá-
-los. Verifique colchões e roupas 
de cama antes de deitar, afas-
tando sempre as camas da pare-
de. 

 Sapos e galinhas são ini-
migos naturais dos escorpiões. 
Esses animais comem os escor-
piões e contribuem para a pre-
venção de acidentes.

E em caso de acidentes?

 Leve o acidentado ime-
diatamente ao hospital mais 
próximo para tomar o soro apro-
priado. Se possível, leve o escor-
pião para identificação, iss faci-
litará na hora do atendimento.

Como evitar acidentes 
com escorpiões?

Mais equipamentos para a saúde!
 O Departamento de Saú-
de também recebeu, nos últimos 
dias, diversos equipamentos que 
serão essenciais para o desenvil-
vimento da saúde da população 
monte-alegrense. 

 Entre os itens recebidos, 
estão eletrocardiógrafo, câma-
ras de conservação de vacinas, 
retroprojetores e armários. A 
verba para aquisição desses 
equipamentos é proveniente de 
emendas parlamentares. 

 Em breve, serão entre-
gues equipamentos odontológi-
cos, computadores e outros apa-
relhos que serão utilizados no 
atendimento à população e tam-
bém para melhorar os serviços 
dos processos administrativos 
do Departamento de Saúde.
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 O Conselho Municipal de 
Proteção dos Direitos dos Ani-
mais e o Conselho Municipal de 
Turismo estão realizando um 
chamado para os interessados em 
participar dos conselhos durante 
o biênio 2019/2020. 

 É importante se atentar às 
datas!

Conselho Municipal de Proteção 
dos Direitos dos Animais:

•	 Até 26/12/2018 - protoco-
lar, no Departamento Muni-
cipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, seu interesse em 
algum dos segmentos: mem-
bro de entidade de proteção 
animal sediada no municí-
pio; médico(a) veterinário(a) 
voluntário(a) residente no 
município e devidamente 
inscrito(a) no Conselho Re-
gional de Medicina Veteri-
nária (CRMV); representante 
da população; e advogado(a) 
voluntário(a) residente no 
município e devidamente 
inscrito(a) na OAB.

•	 27/12/2018, às 17h – os in-
teressados inscritos devem 

comparecer ao Departamen-
to Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente, para que 
cada segmento eleja os res-
pectivos titulares e suplentes.

•	 Até 04/01/2019 – os membros 
eleitos para compor o Con-
selho têm até esta data para 
protocolar, no Departamento 
Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente, seu interesse 
em concorrer à presidência 

•	 08/01/2019, às 19h – a eleição 
para o cargo de Presidente do 
Conselho será realizada no 
Paço Municipal (Avenida João 
Girardelli, 500, Centro). 

Conselho Municipal de Turismo:

•	 Até 26/12/2018 - protocolar, 
no Departamento Municipal 
de Cultura, Esportes e Turis-
mo, seu interesse em algum 
dos segmentos: representan-
te de Meios de Hospedagem; 
representantes de Produto-
res Rurais; representantes 
de Bares e Restaurantes; re-
presentante do Comércio; 
representante da Industria; 
representante dos Artistas e 

Artesãos; representante das 
Agentes de Viagem.

•	 27/12/2018, às 17h – os in-
teressados inscritos devem 
comparecer ao Departamento 
Municipal de Cultura, Espor-
tes e Turismo, para que cada 
segmento eleja os respectivos 
titulares e suplentes.

•	 Até 04/01/2019 – os membros 
eleitos para compor o Con-
selho têm até esta data para 
protocolar, no Departamento 
Municipal de Cultura, Espor-
tes e Turismo, seu interesse 

em concorrer à presidência.

•	 08/01/2019, às 17h – a eleição 
para o cargo de Presidente, 
Vice-Presidente, Secretário 
Executivo, Secretário Adjun-
to, Tesoureiro Executivo e Te-
soureiro Adjunto do Conselho 
será realizada no Paço Muni-
cipal (Avenida João Girardelli, 
500, Centro).

 Em ambos os conselhos, 
somente poderão votar os mem-
bros titulares ou, na ausência do 
titular, o suplente. 

Participe da definição dos membros  
de conselhos municipais

 A Comissão 
Especial para Acom-
panhamento de Re-
gularização de Lotea-
mentos do Município 
vem por meio deste 
sugerir aos interes-

sados em adquirir 
terrenos em lotea-
mentos do município 
para que compare-
çam ao Departamen-
to de Obras a fim de 
certificar-se de que os 

terrenos são regulari-
zados. 

 A Comissão 
informa que a Pre-
feitura Municipal 
da Estância Turística 
de Monte Alegre do 

Sul não se responsa-
biliza por terrenos 
adquiridos em áre-
as irregulares, sem 
o atendimento às 
exigências previstas 
pela lei.

Comunicado: Comissão de Regularização  
de Loteamentos de Monte Alegre Do Sul
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 Entre os dias 5 e 15/12 , a 
Prefeitura de Monte Alegre do 
Sul, por meio do Departamento-
de Educação, realizou as soleni-
dades de formatura de 103 alunos 
da Rede Municipal de Ensino, que 
compreende Ensino Infantil (Pré-

-Escola), Ensino Fundamental (9º 
anos) e EJA (Educação de Jovens 
e Adultos). As solenidades acon-
teceram nas unidades escolares 
e no Ginásio de Esportes, no caso 
dos formandos do Distrito das 
Mostardas.

 A primeira formatura foi 
da Pré-Escola da EMEIEF Prof. 
Raul de Paiva Castro, realizada na 
quarta-feira (05/12). No sábado 
(08/12), os alunos da Pré-Escola 
EMEIEF Dr. Ananias Ribeiro Ma-
chado receberam seus diplomas e 
na terça-feira (11/12) foi a vez dos 
estudantes da Pré-Escola EMEIEF 
Antônio Bruno Daólio receberem 
os certificados . Na sexta-feira 
(14/12) aconteceram as formatu-
ras dos 9º anos da Profª. Esther Sil-
va Valente e dos alunos do EJA – 
Educação para Jovens e Adultos. 

 O encerramento ocorreu 
no sábado (15/12), com a forma-

tura dos alunos dos 9º anos da 
EMEIEF Prof. Raul de Paiva Cas-
tro. 

 As solenidades foram 
marcadas por momentos de mui-
ta alegria e emoção por meio de 
homenagens a pais, professores 
e autoridades, além da apresen-
tação de números artístico-cul-
turais por formandos do ensino 
infantil.

 As cerimônias contaram 
com a presença de familiares, co-
munidade, professores, diretores, 
e representantes do Executivo e 
Legislativo municipal.

Formaturas da Rede Municipal de Ensino 
marcam encerramento do ano letivo

 O Papai Noel fez uma vi-
sita especial às creches e pré-es-
colas da Rede Municipal de En-
sino. Por onde passou espalhou 
a magia do Natal e encantou as 
crianças. 

 A visita foi organiza-

da pela Prefeitura Municipal 
por meio do Departamento de 
Educação. O objetivo foi levar 
a alegria e o espírito do Natal 
para as crianças, em uuma das 
atividades de encerramento do 
ano letivo.

Papai Noel visita creches 
e pré-escolas municipais
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PORTARIAS ASSINADAS PELO  
EXMO. SR. PREFEITO

PORTARIA N° 345 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018
NOMEAR para ocupar o emprego público no município do Monte Ale-
gre do Sul, nos ditames do Concurso Público n° 01/2018, a servidora 
abaixo descrita para o cargo concursado:
Nome/Admissão/RG/CPF/Cargo
Marciele de Fátima da Silva Rodri-
gues/10.12.2018/43.423.824-7/344.435.298-02/Técnica de Enferma-
gem

PORTARIA N° 346 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018
Designar LUIZ ANTONIO SILVA SIQUEIRA, RG. 7.988.147-6, ocupante 
do emprego público de provimento permanente, na função de Enge-
nheiro Agrônomo, para desempenhar acumuladamente a função de 
Diretor de Agricultura e Meio Ambiente em substituição ao ocupante 
do emprego, em decorrência do gozo de férias pelo ocupante do empre-
go Oliton Amador Siqueira, no período de 01/12/2018 à 30/12/2018. 

PORTARIA N° 347 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018
EXONERAR, de emprego público por tempo determinado, oriundos 
do processo seletivo n.º 001-2017 com término previsto para o dia 
14.12.2018, os servidores descritos no quadro abaixo: 
NOME/FUNÇÃO/RG/TÉRMINO/Nº PROCESSO SELETIVO
ARIANA CAMPOS BALDON/Professor PEB I/48.984.658-
0/14.12.2018/001-2017
BARBARA ANNUNCIATTA DELLA ROZA NEVES NIGRA/Professor 
PEB II/28.467.545-3/14.12.2018/001-2017
CELIA MORAES DE CASTILHO HADDAD/Professor PEB 
I/18.169.669-1/14.12.2018/001-2017
DAMARIS ROSÁRIO NOGUEIRA/Professor PEB I1/48.143.243-
7/14.12.2018/001-2017
ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA/Professor PEB I/47.680.193-
-X/14.12.2018/001-2017
ELIANE DE FATIMA GODOI/Professor PEB I/28.922.414-
7/14.12.2018/001-2017
FERNANDA BUENO MOREIRA/Professor PEB II/29.954.074-
1/14.12.2018/001-2017
GABRIELLE COTRIM FORATTO/Professor PEB I/48.886.113-
5/14.12.2018/001-2017
GISELE OLIVEIRA DA SILVA/Professor PEB II/43.183.381-
3/14.12.2018/001-2017
HOSANA CELIA DE AZEVEDO DA SILVA/Professor PEB 
I/22.372.212-1/14.12.2018/001-2017
ILMA FERREIRA SILVA DO AMARAL/Professor PEB II/18.298.757-
7/14.12.2018/001-2017
ISABELA GUAIUME PADULA/Professor PEB I/49.019.317-
1/14.12.2018/001-2017
JULIANA APARECIDA BICIGO OLIVEIRA/Professor PEB 
I/32.214.623-9/14.12.2018/001-2017
LARISSA ACCORSI/Professor PEB I/44.691.760-6/14.12.2018/001-
2017
LAURA SARAGIOTTO/Professor PEB I/33.729.648/14.12.2018/001-
2017
LUCÉLIA SANTOS LIBERATO ARASUELO/Professor PEB 
I/35.119.743-6/14.12.2018/001-2017
MICHELE ANDRESSA DE OLIVEIRA/Professor PEB II/40.604.007-
2/14.12.2018/001-2017
PRISCILA BARBARESCO ZANELLA/Professor PEB I/35.191.934-
-X/14.12.2018/001-2017
SIMONE CONESSA CRAVEIRO BOROTTI/Professor PEB I/10.716.726-
8/14.12.2018/001-2017
SIMONE CRISTINA MARTINELLE/Professor PEB I/29.362.007-
6/14.12.2018/001-2017
SONIA DE FATIMA LUCAS/Professor PEB I/41.116.114-
3/14.12.2018/001-2017
VALDIRENE FERREIRA PINTO/Professor PEB I/63.633.120-
9/14.12.2018/001-2017

DECRETOS ASSINADOS PELO  
EXMO. SR. PREFEITO

DECRETO N° 2.140 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2.018
Dispõe sobre as normas gerais exclusivas para contagem de pontos 
para atribuição de classes de professores da rede de ensino municipal e 
dá outras providências. Registrado em livro próprio e publicado em 12 
de dezembro de 2018. A municipalidade informa que a íntegra deste 
Decreto encontra-se disponível no saguão do Paço Municipal e no site 
www.montealegredosul.sp.gov.br.

DECRETO N° 2141 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018
Dispõe sobre permissão de uso provisório de espaço de próprio muni-
cipal, para Rádio e TV Bandeirantes de Campinas S. A., conforme espe-
cifica e dá outras providências.  Registrado em livro próprio e publicado 
em 18 de dezembro de 2018. A municipalidade informa que a íntegra 
deste Decreto encontra-se disponível no saguão do Paço Municipal e 
no site www.montealegredosul.sp.gov.br.

LEI MUNICIPAL Nº 1.854 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018
Dispõe sobre a orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2019 
e dá outras providências.
O Prefeito Municipal da Estância Turística de Monte Alegre do Sul, no 
uso de suas atribuições, FAZ SABER que a Câmara Municipal em ses-
são realizada no dia 05 de dezembro de 2018 aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
Art. 1.° - O Orçamento Geral do Município de Monte Alegre do Sul 
para o exercício de 2019 estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 
32.537.430,00 (Trinta e Dois Milhões Quinhentos e Trinta Mil Quatro-
centos e Trinta Reais), descriminadas pelos anexos integrantes desta 
Lei.

DOS ORÇAMENTOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO
Art. 2.° - O Orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2019 es-
tima a Receita em R$ 32.537.430,00 (Trinta e Dois Milhões Quinhentos 
e Trinta Mil Quatrocentos e Trinta Reais) e fixa a Despesa para o Poder 
Legislativo em R$ 1.400.000,00 (Um Milhão e Quatrocentos Mil) e em 
R$ 31.137.430,00 (Trinta e Um Milhão Cento e Trinta e Sete Mil e Qua-
trocentos e Trinta Reais) para o Poder Executivo.
§ 1.°- A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de 
tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da 
legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte  
desdobramento.
ESPECIFICAÇÃO/VALOR
1. RECEITAS CORRENTES/31.137.430.00
1.1. Receita Tributária/5.087.500,00
1.2. Receita de Contribuições/432.000,00
1.3. Receita Patrimonial/281.700,00
1.4. Receita de Serviços/1.280.000,00
1.5. Transferências Correntes/23.296.230,00
1.6. Outras Receitas Correntes/50.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL/2.110.000,00
2.4. Transferências de Capital/1.910.000,00
TOTAL/31.137.430,00
§ 2. ° - A Despesa dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas 
segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo 
à classificação institucional, funcional-programática e natureza econô-
mica, distribuídas da seguinte maneira:
I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
ESPECIFICAÇÃO/VALOR
02.01 – GABINETE DO PREFEITO/1.170.400,00
02.02 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO /285.000,00
02.03 – DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVI-
MENTO ECONÔMICO/222.000,00
02.04 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO MU-
NICIPAL/905.654,80
02.05 - DEPARTAMENTO DA FAZENDA PÚBLICA E FINAN-
ÇAS/3.095.000,00
02.06 – DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PATRIMO-
NIO/468.000,00
02.07 – DEPARTAMENTO DE OBRAS /3.317.000,00
02.08 – DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS/1.134.000,00
02.09 – DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTES E TURIS-
MO/2.744.000,00
02.10 – DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN-
TE/516.000,00
02.11 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO/10.891.730,00
02.12 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE/5.753.000,00
02.13 – DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL/635.645,20
TOTAL/31.137.430,00
II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
ESPECIFICAÇÃO/VALOR
04 – ADMINISTRAÇÃO/4.573.054,80
08 - ASSISTENCIA SOCIAL / 858.645,20
10 – SAUDE/5.753.000,00
12 – EDUCAÇÃO/10.891.730,00
13 – CULTURA/46.000,00
15 – URBANISMO/5.769.000,00
17 – SANEAMENTO/864.000,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL/270.000.00
20 – AGRICULTURA /246.000.00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS/182.000,00
26 – TRANSPORTE/95.000,00
27 – DESPORTO E LAZER/239.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS/1.150.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA/200.000,00
TOTAL/31.137.430,00
III – CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO/VALOR
04.062 – ASSISTÊNCIA JUDICIAL/285.000,00
04.122 – ASSISTÊNCIA GERAL/4.058.054,80
04.123 – GESTÃO POLITICA ADMINISTRATIVO/230.000,00
08.000 –ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/90.000,00
08.244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA/768.645,20
10.000 – SAUDE/5.753.000,00
12.306 – ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO/350.730,00
12.361 – ENSINO FUNDAMENTAL/7.913.000,00
12.364 – ENSINO SUPERIOR/200.000,00
12.365 – EDUCAÇÃO INFANTIL/2.392.000,00
12.367 – EDUCAÇÃO ESPECIAL/36.000,00
13.000 – CULTURA/46.000,00
15.000 – URBANISMO/5.769.000,00
17.000 – SANEAMENTO/864.000,00
18.000 – GESTÃO AMBIENTAL/270.000,00
20.000 – AGRICULTURA/246.000,00
23.000 – COMÉRCIO E SERVIÇOS/182.000,00
26.000 – TRANSPORTE/95.000,00
27.000 – DESPORTO E LAZER/239.000,00
28.000 – ENCARGOS ESPECIAIS/1.150.000,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA/200.000,00
TOTAL/31.137.430,00
IV - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
ESPECIFICAÇÃO/VALOR
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES/27.759.030,00
3.1.90.00 – Pessoal e Encargos Sociais/15.797.400,00
3.3.00.00  - Outras Despesas Correntes/10.644.030,00
3.3.71.00 -  Transf. a Consórcios Públicos/1.562.000,00
3.3.90.00 – Aplicações Diretas/8.619.000,00
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL/4.495.000,00
4.4.90.00 – Investimentos/4.495.000,00
4.6.90.00 – Amortização da Divida/800.000,00
9.9.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA/200.000,000

 Para a alegria da garota-
da, as férias chegaram e, com 
ela, a garantia de muita diver-
são. Para completar, o play-
ground da Praça Sebastião Silva 
foi reaberto após reforma.

 Instalado ao lado do Bal-
neário Municipal, um dos prin-
cipais pontos turísticos da cida-
de, esse  parque infantil é uma 

das áreas de lazer mais procura-
da por moradores e visitantes.

 A reforma, executada 
com recursos próprios, contem-
pla reparos nos brinquedos, pin-
tura de piso e bancos e também 
jardinagem. 

 O objetivo é oferecer um 
espaço de lazer  mais apropriado 
e seguro para as crianças!

Plauground da Praça Sebastião 
Silva reabre após reforma

 No último dia 7, foi realiza-
da a segunda cerimônia de troca 
de faixas da escolinha municipal 
de judô, com alunos do Centro e 
das Mostardas. O evento, sediado 
no Centro Esportivo João Daólio, 
e celebrou a conquista de uma 
nova etapa na aprendizagem da 

arte marcial ensinada pelo pro-
fessor sensei Pietro Alexandre. 

 A cerimônia contou com 
a participação do sensei Ademir 
Nora e foi prestigiada por pais, fa-
miliares e representantes do Exe-
cutivo e Legislativo Municipal.

Cerimônia reúne judocas do 
município para troca de faixas

PORTARIAS

DECRETOS

LEIS MUNICIPAIS
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TOTAL/31.137.430,00
V - CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA (CÂMARA)
ESPECIFICAÇÃO/VALOR
LEGISLATIVO/1.400.000,00
TOTAL/1.400.000,00
VI – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA (CÂMARA)
ESPECIFICAÇÃO/VALOR
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES/460.000,00
3.1.90.00 – Pessoal e Encargos Sociais/458.000,00
3.3.90.00 – Outras Despesas Correntes/149.000,00
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL/188.000,00
4.4.90.00 – Investimentos/188.000,00
TOTAL/1.400.000,00
Art.5° - Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - abrir créditos adicionais suplementares com os recursos provenien-
tes de superávit financeiro, nos termos do artigo 43, § 1º, I, da Lei Fede-
ral nº 4.320, de 17 de março de 1964;
II – abrir créditos adicionais com recursos da Reserva de Contingência, 
no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), precedido de Nota 
Técnica do departamento competente que demonstre não haver pre-
visão de ocorrência de passivos contingentes ou riscos fiscais.
III - abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do total da despesa, provenientes do excesso de arre-
cadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 
17 de março de 1964; 
IV - abrir créditos adicionais suplementares com recursos financeiros 
não previstos na presente lei, provenientes de convênios, contratos, 
repasses, transferências ou congêneres, até o limite dos valores con-
veniados.
V – abrir créditos entre as atividades ou projetos de um mesmo progra-
ma, no âmbito de cada órgão e, obedecida a distribuição por grupo de 
categoria econômica.
Art. 6º. O Poder Executivo fica ainda, autorizado, por decreto, a desdo-
brar as dotações, do orçamento de 2019, segundo a proposta do projeto 
AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como 
reintegrá-las quando necessário desde que preservado o valor global 
de cada dotação e, observado o equilíbrio das contas, por fontes.
Parágrafo Único – A fonte 01 – Tesouro, poderá ser desdobrada em 
quantas fontes forem necessárias, enquanto que os desdobramentos 
das fontes 02 – Transferências e Convênios Estaduais – Vinculados e 
fonte 05 – Transferências e Convênios Federais - Vinculados, somente 
poderão ocorrer entre ambas.
Art. 7°. Os Projetos, Atividades ou Operações Especiais priorizados nes-
ta lei com recursos de transferências voluntárias da União e do Estado, 
Operações de Crédito, Alienação de Ativos e outras, só serão executa-
dos e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu 
ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou 
garantido.
Parágrafo único - A Apuração do excesso de arrecadação de que trata 
o art. 43, § 3º da Lei 4.320/64 será realizado em cada fonte de recur-

sos e códigos de aplicações identificados nos orçamentos da Receita e 
Despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou 
especiais, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único e 50, 
I da LRF.
Art. 8º. Durante o exercício de 2.019 o Executivo Municipal poderá re-
alizar Operações de Crédito para financiamento de programas priori-
zados nesta lei, ou antecipação da Receita até o limite estabelecido pela 
legislação em vigor.
Art. 9º. Ficam convalidados na Lei nº 1792/2017 – PPA e na Lei nº 
1843/2018 – LDO, os valores das Ações ora contemplados na presente 
lei.
Art. 10º. A presente Lei vigorará durante o exercício de 2.019, a partir 
de 1° de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

Monte Alegre do Sul, 12 de dezembro de 2018. 
EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 

Prefeito Municipal
Registrada em livro próprio e publicada em 12 de dezembro de 2018

Luciana Maria Gonçalves Benedetti 
Diretora de Administração e Governo Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Processo Administrativo nº 2650/2018 

Tomada de Preços nº 003/2018 
Objeto: “Contratação de empresa especializada para a execução de 
obras de infraestrutura urbana, em recapeamento asfáltico de ruas 
do município de Monte Alegre do Sul, com recurso originados do 
Convênio da Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo n° 
1244/2018, de acordo com o Anexo I – Memorial Descritivo, Orçamen-
to, Cronograma Físico e Financeiro”.
Considerando os despachos e elementos constantes dos presentes 
autos HOMOLOGO o procedimento do objeto da presente licitação às 
seguintes Empresas: 
PAVINC PAVIMENTAÇAO INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇAO 
CIVIL LTDA, CNPJ. 14.062.611/0001-79, com proposta de preço total de 
R$ 344.344,43 (trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e quarenta 
e quatro reais e quarenta e três centavos)
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes, 
em especial àquelas tocantes a prazos legais.

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

PREFEITO MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO PEB I – ANO DE 2019
Classificação/Professor/Pontos/Reforço/Carga Suplementar
1/Ana Maria Negrão Monteiro de Barros/118.919/-/-
2/Elaine Assulfi/113.203/-/-
3/Maria Emília Borella Marques Miguel/109.114/-/-
4/Valdete Aparecida Daólio Ávila/106.686/-/-

5/Lázara Edméia Toricelli/103.624/-/-
6/Beatriz Ribeiro dos Santos Gonçalves/98.687/-/-
7/Ângela Adriana Lopes/88.531/-/-
8/Rosamaria Dalonso Cagnacci/85.952/MT/Ciências, Mat. E Arte
9/Elenice Cavalcanti/84.989/LP-MT/-
10/Elyana Aparecida Otaviano de Almeida/83.690/-/-
11/Jaqueline Cristina Antonazzi Perez de Barros/82.457/MT/-
12/Paula Chebel/81.056/-/-
13/Lucélia Maria de Souza Lavelli/79.328/-/-
14/Delma Rita Ferraço Coutinho/78.051/LP-MT/Arte
15/Patrícia Helena Lino de Almeida/75.081/-/-
16/Fátima Elisa de Oliveira Moraes/72.695/-/-
17/Maria Solange do Nascimento/69.564/-/-
18/Marta Regina Goulart/67.569/-/-
19/Sônia Vilma de Souza/64.900/-/-
20/Juliana Rodrigues de Alcântara/63.326/-/-
21/Maria de Lourdes Silotto Godoy da Luz/61.493/-/-
22/Nilze Aparecida Romeiro Arsulfi/59.459/-/-
23/Patrícia P.de Lima Mendes dos Anjos/58.526/-/-
24/Daniela V. Fraindeberg Paris/54.240/LP-MT/Ciências , Matemáti-
ca e Informática
25/Solange Maria Galego Moscão Conti/53.963/-/-
26/Marisa da Costa Rodrigues/50.280/LP-MT/-
27/Regina Martins Baldi da Silva/48.798/-/-
28/Evelyn Tatiane da Silva/47.833/-/-
29/Lidiana Gomes Carneiro/44.474/-/-
30/Esmeralda Maria de Àvila/38.460/LP-MT/Língua Portuguesa e 
Arte
31/Elaine Urbano/34.500/-/-
32/Anne Beatriz M. da Silva/33.305/-/-
33/Laila Proença/29.064/-/-
34/Diana Ap. Giovanini Silva/28.533/LP-MT/Arte
35/Irene Alves Correa/23.390/LP-MT/Arte
36/Mírian Helena Ferreira de Lima/23.243/LP-MT/Arte
37/Valéria Rúbio/22.726/-/-
38/Natália Aparecida C. Coudo Alberto/20.654/-/-
39/Denise Montini Ribeiro/19.832/-/-
40/Adriana Augusta da S. Righetti Marinho/19.403/-/-
41/Elizângela da Costa Rodrigues/18.256/-/-
42/Consuelo Mazetto Daólio/17.116/-/-
43/Priscila Nunciaroni Alves/15.266/-/-
44/Cássia Efigênia de Oliveira/11.114/LP-MT/Língua Portuguesa
Monte Alegre do Sul, 19 de dezembro de 2.018.

Monte Alegre do Sul, 19 de dezembro de 2018. 
Departamento de Educação

CLASSIFICAÇÃO PEB II – ANO DE 2019
Classificação/Professor(a)/Pontos
1/Luciana Campos Lemos da Silva/66.241
2/Édson Acácio Gritti/53.966
3/Adriana de Kássia Cavalcanti/52.755
4/Renata Silotto de Godoy Riccieri/50.432
5/Vânia Lúcia Aparecida Mozer/49.269
6/Luciano Gomes Carneiro/44.717
7/Viviani Aparecida Viali/43.665
8/Carina Sartorelli Arantes/41.708
9/Isabel Aparecida Bonaldo Cardoso/37.940
10/Jussara Peterlini/33.170
11/Patrícia Godoy Pavani/32.293
12/Adriana Oliveira Silva/25.715
13/Sandra Helena Freitas Fornari/24.119
14/Ewânio de Castro Rück/19.789
15/Maria Emília Mozer/19.207
16/Cláudia Maria Borella Leite/19.096
17/Diogo de Mello Alves Ferreira/18.605
18/Airton Casotto de Santi/15.264
19/Zélia Aparecida G. Luiz/3.147
20/Mateus Roncada Nardini/2.708
21/Alda Aparecida Azevedo Portas/1.266
22/Ronaldo Farias Gonçalves/0.965

Monte Alegre do Sul, 19 de dezembro de 2018. 
Departamento de Educação

ATA 026/2018 – CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE MONTE ALEGRE DO SUL-SP

No dia 06 de dezembro de 2018, às 17 horas, reuniram-se no Paço 
Municipal da Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Sul, localiza-
do à Avenida João Girardelli, 500 – Centro, os seguintes membros do 
COMTUR, Elisa Francisca Gritti Buzo (Representante do Departamen-
to de Cultura, Esportes e Turismo), Lázara Augusta Bueno (Represen-
tante do Gabinete), Oliton Siqueira (Representante do Departamento 
de Agricultura e Meio Ambiente), Márcia Aparecida Salzani (Repre-
sentante do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Eco-
nômico, César Catapano (Representante dos Chalés e Pousadas), Eni 
Peterlini (Representante do Comércio), Valdeci José da Silva e Bruno 
Oliveira Gonçalves (Representantes da Indústria), o Exmo. Prefeito 
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha, a Exma. Vice-Prefeita, Maria Élida 
Ap. de Godoi Panegassi, e demais presentes conforme lista de presença.
Abrindo a reunião, o presidente do COMTUR agradeceu a presença 
de todos, aproveitou para agradecer todos que contribuíram durante 
seu mandato que se encerra neste mês, ressaltou o grande feito de ter 
aprovado a nova Lei do COMTUR na Câmara com apoio do executivo, 
e passou a palavra ao Prefeito Municipal de Monte Alegre do Sul.
O Prefeito agradeceu a todos pela contribuição junto ao Turismo de 
Monte Alegre do Sul e mencionou que o COMTUR deverá continuar 
sendo apolítico para ter o apoio da municipalidade de forma a desen-
volver o turismo de Monte Alegre do Sul. 
Os membros do COMTUR definiram e aprovaram que a votação para a 
nova diretoria do COMTUR será feita, como prevê a lei do conselho, na 
primeira reunião de 2019. Ficou definido que será tornado público um 

chamamento para que os interessados em participar da nova diretoria 
possam apresentar formalmente seu desejo. Sendo que até 26/12/18 
deve ser protocolado no Departamento de Turismo o interesse in-
dividuais de cada seguimento conforme prevê a Lei, no dia 27/12/18 
será realizado no Departamento de Turismo a eleição dos Titulares e 
Suplentes para o mandato de  2019 / 2020 as 17h, e até 04/01/19 os Ti-
tulares poderão manifestar seu interesse para Presidência, Vice, Secre-
tário Executivo, Secretário Adjunto, Tesoureiro Executivo, Tesoureiro 
Adjunto para a eleição que deverá ocorrer em 08/01/19 as 17:00hs no 
Paço Municipal.
O Prefeito Informou que após a eleição os membros do COMTUR de-
vem redigir e estabelecer o regimento interno bem como estabelecer 
o procedimento para a viabilização do FUMTUR, reunindo-se com o 
mesmo para planejamento financeiro e propostas de ações para o trade 
auxiliar no fomento do Fundo Municipal.
Foi discutido vários assuntos referente a necessidades para investi-
mentos com recursos do DADETUR 2019 e o COMTUR por sua vez 
aprovou os seguintes pleitos por unanimidade:
PLEITO 1: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONFERÊNCIA E 
EVENTOS NO PARQUE CAMANDUCAIA, no valor estimado de R$ 
800.000,00 (oitocentos mil reais). 
PLEITO 2: INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 
CÂMERAS NAS ENTRADAS DO MUNICÍPIO, PRAÇAS, RUAS E 
ATRATIVOS TURÍSTICOS, no valor estimado de R$ 300.000,00 (tre-
zentos mil reais). 
PLEITO 3: CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CALÇAMEN-
TOS EM RUAS DO MUNICÍPIO COM MURO DE CONTENÇÃO EM 
ALGUMAS ÁREAS no valor estimado de R$ 250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais). 
PLEITO 4: CONSTRUÇÃO DE ÁREA COBERTA COM LOUNGE NA 
ÁREA CENTRAL INCLUINDO DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, no 
valor estimado de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). OBS: 
caso o pleito não passe no COC fica aprovado que o valor será utilizado 
para custeio conforme lei do DADETUR para realização de eventos, 
promoção, entre outros que prevê a Lei.
PLEITO 5: REVITALIZAÇÃO DO LAGO DOS PATOS, no valor estima-
do de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
PLEITO 6: CONSTRUÇÃO DE TREVO NA RODOVIA PROFESSORA 
MARIA PEDRINA SILVA VALENTE LIGANDO 4 ROTAS TURÍSTI-
CAS, no valor estimado de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 
PLEITO 7: CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND E ÁREA DE LAZER 
NO DISTRITO DAS MOSTARDAS, no valor estimado de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais). 
O valor estimado do total dos projetos é de R$ 2.450.000,00 (dois mi-
lhões, quatrocentos e cinquenta mil reais). 
O COMTUR aprova ainda que o executivo solicite o saldo de restos a 
pagar de anos anteriores do DADETUR de forma a propor que o mes-
mo abata esse saldo a receber dos valores que o município deve pelos 
desvios cometidos pela gestão anterior, ficando evidentemente do Es-
tado e do Ministério Público responsabilizar o ordenador da despesa 
que cometeu tais atos na forma da lei. O prefeito Informou que todas as 
ações civis públicas já estão em andamento.
Sendo assim, eu, Elisa Francisca Gritti Buzo, redijo a presente ATA, 
onde abaixo assino em conjunto com o PRESIDENTE do COMTUR. 

Monte Alegre do Sul, 06 de dezembro de 2018.
Valdeci José da Silva

Presidente do COMTUR
Elisa Francisca Gritti Buzo

Diretora de Turismo

DEFERIMENTO
Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária

Laboratórios Clínicos 
Nº do processo: 1700/2018 
Nº CEVS: 353120901-864-000001-1-6 
Razão social: Monteiro & Carmona – Laboratórios de Análises Clínicas 
Ltda. 
Responsável legal/técnico: Roberta Cristiane Carmona Lopes
Atividade Odontológico – Estabelecimento 
Nº do processo: 2635/2018 
Nº CEVS: 353120901-863-000036-1-1 
Razão social: Ana Cristina Paiva Tedeschi de Godoy 
Responsável legal/técnico: Ana Cristina Paiva Tedeschi de Godoy
Atividade Odontológico – Equipamento 
Nº do processo: 2635/2018 
Nº CEVS: 353120901-863-000004-1-8 
Razão social: Ana Cristina Paiva Tedeschi de Godoy 
Responsável legal/técnico: Ana Cristina Paiva Tedeschi de Godoy
Atividades de Profissionais da Área de Saúde não Especificadas 
Anteriormente 
Nº do processo: 2957/2018 
Nº CEVS: 353120901-865-000005-1-5 
Razão social: Larissa Demate 
Responsável legal/técnico: Larissa Demate
Padaria e Confeitaria com Predominância de Revenda 
Nº do processo: 2964/2018 
Nº CEVS: 353120901-472-000047-1-5 
Razão social: Lucimeire Teles Rici Fanti MEI 
Responsável legal/técnico: Lucimeire Teles Rici Fanti
Os responsáveis técnicos acima mencionados deverão se apresentar 
nesta Vigilância Sanitária de Monte Alegre do Sul, sito à Praça Rinaldo 
Godoy Borgiane - Piso Superior, Balneário municipal no prazo de 05 
(cinco) dias a contar desta publicação para retirada de documentos.
Ligar (19) 9 97180767 ou (19) 3899 3153 para agendar a retirada.
A não retirada da Licença de funcionamento no prazo de 30 dias acar-
retará no cancelamento da mesma.

Monte Alegre do Sul 19 de dezembro de 2018. 
Juliana Franco De Lima                                                                                                               

Chefe da ViSa/VE

Comunicado - Seção de Fiscalização
A Seção de Fiscalização da Prefeitura Municipal da Estância Turística de 
Monte Alegre do Sul informa que os interessados em obter licenças para 
atuar como taxista têm até o dia 27/12/2018 para comparecer a esta se-
ção e reiterar a solicitação. Esta determinação também se aplica àqueles 
que já protocolaram tal solicitação. Os interessados que não atenderem a 
este comunicado terão seu pedido automaticamente declinado. 

Monte Alegre do Sul, 19 de dezembro de 2018 
Seção de Fiscalização

LICITAÇÕES

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

COMUNICADO - FISCALIZAÇÃO

COMTUR


