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 A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de Mon-
te Alegre do Sul está traba-
lhando para facilitar o acesso 
da população ao Poder Públi-
co. Por isso, nesse mês, foi ins-
talado um Gabinete no Distri-
to das Mostardas.

 Uma vez que o distrito 
e bairros do entorno têm cres-
cido, também aumentam as 
demandas dos moradores da 
região. Então, é fundamental 
que o Executivo esteja cada 
dia mais próximo da popula-
ção.

 O Gabinete está insta-
lado junto ao Posto de Aten-
dimento das Mostardas, que 
também receberá computado-
res do Programa Acessa Mon-
te Alegre e uma biblioteca. 

 O agendamento pode 
ser feito pessoalmente no Pos-
to de Atendimento, à Rua Be-
nedito Emílio Moreira, s/n;  ou 
pelo telefone (19) 3899-2915.

 Mesmo com a instalação 
deste novo Gabinete, o Gabi-
nete Central, no Paço Munici-
pal, continua à disposição dos 
moradores de todos os bairros.
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Imprensa Oficial 
disponível na internet

Com base na proposta de  
transparência, a atual gestão  

implantou a versão digital da Imprensa 
Oficial, disponível no site da Prefeitura  

www.montealegredosul.sp.gov.br. 

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

no jornal impresso.

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) 

Mais três veículos para a  
Saúde de Monte Alegre do Sul!
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 A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de Monte 
Alegre do Sul recebeu, no dia 02 
de abril, mais três veículos desti-
nados à saúde do município.  

 Os veículos, viabilizados 
por meio de emenda parlamen-
tar, serão devidamente empla-
cados e em alguns dias estarão a 
serviço da pupulação. 

 Cada automóvel ficará à 
disposição de uma unidade bá-
sica de saúde: Central, Limas e 
Mostardas. 

 A Prefeitura tem buscado 

renovar a frota municipal a fim 
de garantir melhores serviços e 
mais conforto a quem utiliza o 
atendimento público de saúde 
em Monte Alegre do Sul.

Expediente

Imprensa Oficial do Município de 
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PAT AMPARO
•	 Agente de vendas de emprésti-

mos e financiamentos (ter ex-
periência em carteira ou carta 
de referência recente e ensino 
médio completo)

•	 Ajudante de serralheiro (ter ex-
periência em carteira e categoria 
de habilitação “B”)

•	 Eletricista (ter experiência em 
carteira, ensino médio completo 
e disponibilidade p/ viajar)

•	 Embalador a mão

•	 Mecânico de empilhadeira (ter 
carta de referência recente, ca-
tegoria de habilitação “B” e dis-
ponibilidade p/ viagens)

•	 Motorista de caminhão guincho 
(ter carta de referência recente e 
categoria de habilitação “C”)

•	 Motorista de ônibus rodoviá-

rio (ter experiência em carteira, 
curso de transporte coletivo de 
passageiros, categorias de habi-
litação “D ou E”, trabalhará em 
Serra Negra)

•	 Motorista de ônibus rodoviá-
rio (ter experiência em carteira 
ou carta de referência recente, 
curso de transporte coletivo de 
passageiros, curso de transporte 
escolar, categorias de habilitação 
“D ou E”, trabalhará em Jaguari-
úna)

•	 Porteiro industrial (ter experi-
ência em carteira e ensino mé-
dio completo)

•	 Recepcionista atendente (ter ex-
periência em carteira e ensino 
médio completo)

•	 Serralheiro (ter experiência em 
carteira e categoria de habilita-

ção “B”)

•	 Supervisor de vendas de planos 
de telefonia, internet e tv a cabo 
(ter experiência em carteira ou 
carta de referência recente, en-
sino médio completo, categoria 
de habilitação B, disponibilidade 
p/ viajar)

•	 Técnico em fibras óticas (ter ex-
periência em carteira, ensino 
médio completo e categoria de 
habilitação B)

•	 Vendedor porta a porta de pla-
nos de telefonia, internet e tv a 
cabo (ter carta de referência re-
cente e disponibilidade p/ viajar)

Posto de Atendimento ao Trabalha-
dor de Amparo (Av. Bernardino de 
Campos, 705 - Ribeirão - Amparo/
SP). Telefones: (19) 3808-1204/3817-
9300 (ramal 9332).

Vagas de 
emprego

 Remédios e produtos de limpeza de-
vem ser mantidos em locais trancados e as 
crianças nunca devem ficar sozinhas em 
casa. Não permita que crianças menores 
engatinhem pela cozinha, principalmente 
quando houver panelas no fogo.

 Não deixe fósforos ou isqueiros, lâ-
minas de barbear, facas, navalhas ou ou-
tros objetos cortantes ao alcance de crian-
ças.  Empinar pipas em cima de lajes, 
muros e em outros locais onde haja fiação 
elétrica é muito perigoso, pois choques 

elétricos podem provocar mutilações, 
queimaduras e até matar!

Defesa Civil Informa: com crianças  
em casa, todo cuidado é pouco!

Definição dos membros e eleição da  
diretoria do Conselho Municipal de Cultura

Local: Paço Municipal  
(Avenida João Girardelli, 500).

Data: 25 de abril

Horário: 18h 

Lei de  Diretrizes  
Orçamentárias 2020

Local: Câmara Municipal de Monte Alegre 
do Sul (Praça João Ferraz, nº 45, Centro)

Data: 26 de abril

Horário: 14h

Audiências Públicas



22 de abril: Dia da Terra

 O Dia da Terra ou Dia 
Mundial do Planeta Terra é co-
memorado 22 de abril em todo o 
mundo. A data representa a luta 
em defesa do meio ambiente, a 
partir do desenvolvimento de 
uma consciência ambiental.

 O planeta Terra é nossa 
casa. Por esse motivo, devemos 
cuidar e preservar os seus re-
cursos naturais. Sabemos que os 
recursos naturais são finitos. Por 
isso, eles devem ser explorados 
de forma sustentável.

Como surgiu a data?
 A data foi criada em um 
protesto ambiental no ano de 
1970, nas cidades de Washing-

ton, Nova York e Portland, nos 
Estados Unidos. As manifetações 
mobilizaram milhões de pesso-
as. Alguns dos temas abordados 
foram a poluição, destruição do 
ambiente, desmatamento e efei-
to estufa.

 Esse momento represen-
tou um marco da história da eco-
logia. A partir daí muitos encon-
tros, conferências, debates foram 
sendo criados em torno da ques-
tão ambiental, como a Conferên-
cia de Estocolmo (1972).

 No ano de 1992, na Confe-
rência Rio-92, foi proposta a cria-
ção da Carta da Terra, ratificada 
em 2000, cujos princípios básicos 

são: Respeitar e cuidar da comu-
nidade viva; manter e preservar 
a integridade ecológica; promo-
ver a justiça social e econômica e 
propor a democracia, a não vio-
lência e a paz.
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Cidade Sustentável

 Com a atualização do sis-
tema de administração interna da 
Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de Monte Alegre do Sul, 
a interface de alguns serviços mu-
dou. É o caso da Ouvidoria Muni-
cipal. 

 Para efetuar uma solici-
tação pelo site www.monteale-
gredosul.sp.gov.br, é necessário 
realizar um cadastro. Por meio 
desse cadastro, você pode acom-
panhar o andamento das suas so-
licitações.

•	 Clicando nos botões da Ou-
vidoria ou do e-sic, o usuário 
terá acesso ao sistema. Se for 
o primeiro acesso, clique em 
Cadastre-se. Caso contrário, 
basta inserir o Usuário e a Se-
nha.

•	 No cadastro, insira todas as 
informações.

•	 Uma vez realizado o cadastro, 
faça o login e envie sua solici-
tação. É possível optar por três 
tipos de solicitação: aberta 
(suas informações ficam dis-
poníveis ao setor que recebe 
a informação); sigilosa (você 
pode se identificar e solicitar 
acesso restrito a seus dados); e 
anônima (nesta opção, não é 
possível acompanhar o anda-
mento da solicitação).

Nova Ouvidoria  
Municipal

 A Prefeitura Mu-
nicipal da Estância Turís-
tica de Monte Alegre do 
Sul viabilizou a implanta-
ção de um posto de aten-
dimento provisório do 
Cartório Justiça Eleitoral 
no Paço Municipal, lo-
calizado à Avenida João 
Girardelli, número 500, 
Centro.

 O atendimento 
começou no dia 18 de 
abril, de segunda a sexta-
-feira, das 10h às 17h. 

 Para facilitar o 
atendimento da popula-
ção que não pode compa-
recer ao Cartório Eleitoral 
em horário comercial, no 

dia 11 de maio, também 
haverá atendimento. O 
horário de funcionamen-
to nesse dia será publica-
do no site da Prefeitura 
Municipal: www.monte-
alegrtedosul.sp.gov.br. 

 Além do cadas-
tramento biométrico 
obrigatório você também 
poderá emitir ou trans-
ferir seu título de eleitor. 
Compareça com um do-
cumento de identidade 
original, CPF e compro-
vante de endereço. Não 
deixe para a última hora! 
O eleitor que não fizer 
a biometria terá o título 
cancelado.

Faça o seu cadastramento  
biométrico em  

Monte Alegre do Sul

 Precisa pedir a troca de 
alguma  lâmpada queimada, os-
cilando ou  acesa durante o dia? 

 Ligue gratuitamente, a 
qualquer hora  do dia, para o nú-
mero 0800 033 1825.

 O contato também 
pode ser  feito pelo WhatsApp 
 (31) 99222-0496, ou pelo e-mail 
 vagalumeatendimento@gmail.
com.

 Caso a demanda não 
seja atendida no prazo estabe-
lecido, o cidadão pode, por meio 
da Ouvidoria Municipal, infor-
mar à Prefeitura, para que a ad-
ministração verifique e adote as 
medidas necessárias para o me-
lhor atendimento à população.

 Disque  
Iluminação Pública
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 A transparência no Poder 
Público é feita proporcionando o 
acesso dos cidadãos às informa-
ções governamentais, tornando 
mais democrática a relação entre 
o estado e a sociedade civil.

 Na Prefeitura Municipal, o 
acesso à informação foi facilitado. 
Além do Portal da Transparência, 
os atos oficiais, licitações e infor-
mes da Imprensa Oficial do Mu-

nicípio estão disponíveis pelo site 
www.montealegredosul.sp.gov.
br. O munícipe também pode pro-
tocolar pedidos de informações 
pela Ouvidoria Municipal.

 Além disso, cresce a par-
ticipação de representantes da 
sociedade nos diversos conselhos 
municipais, que discutem as prin-
cipais medidas do poder público 
para cada segmento.

Mais Transparência para a  
população de Monte Alegre do Sul

Orçamento Participativo
 No Departamento de 
planejamento e Desenvolvi-
mento Econômico,  você ci-
dadão, pode saber mais como 
participar do planejamento do 
município. 

 Por meio das audiências 
públicas, os monte-alegrenses 
podem definir a melhor forma 
de aplicação das verbas públi-
cas. Não deixe de participar.

Como contatar o Departamen-
to de Planejamento e Desen-
volvimento Econômico: na 
Avenida João Girardelli, nº 500, 
ou pelo telefone (19) 3899-9120.

Acesso à Informação e  
Portal da Transparência

 Todo cidadão tem o di-
reito de obter, gratuitamente, 
informações a respeito da ad-
ministração pública. 

 No site www.montea-
legredosul.sp.gov.br, acesse o 
Portal da Transparência. 

 Você também pode re-
querer informações pela Ouvi-
doria Municipal, no site oficial 

da Prefeitura, ou no Paço Mu-
nicipal (Avenida João Girar-
delli, nº 500).

Participe dos  
conselhos municipais

 Os conselhos municipais 
dão mais poder de tomada de 
decisões à população. Informe-
-se sobre cada um deles:

•	 Conselho Municipal de Tu-
rismo - COMTUR (Departa-
mento de Cultura, Esportes 
e Turismo - 3899-2247);

•	 Conselho de Segurança Pú-
bloca - CONSEG (Polícia Ci-
vil - 3899-1231);

•	 Conselho de Alimentação 
Escolar, Conselho do FUN-
DEB, e Conselho Municipal 
de Educação (Departamen-
to de Educação - 3899-9142);

•	 Conselhos Escolares (infor-
mações em cada uma das 
unidades de ensino);

•	 Conselho de Defesa e Direi-
tos dos Animais, Conselho 
de Agricultura - CMDR,  e 
Conselho de Meio Ambien-
te - CMMA  (Agricultura 

e Meio Ambiente - 3899-
1046);

•	 Conselho da Criança e do 
Adolescente - CMDCA, e 
Conselho e Assistência So-
cial - CMAS (Departamento 
de Assistência  e Desenvol-
vimento Social - 3899-1066);

•	 Conselho de Saúde (Depar-
tamento de Saúde - 3899-
1092);

•	 Conselho do Fundo Social 
de Solidariedade (Fundo So-
cial de Solidariedade - 3899-
1045).

Gabinete Itinerante
 A administração já es-
teve  em vários bairros, ouvin-
do as principais exigências da 
população. A partir de maio 
de 2019, mais reuniões serão 
agendadas. 

 Se tiver interesse em 
agendar uma visita ao seu bair-
ro, entre em contato pelo te-
lefone (19) 3899-9120, ou pelo 
e-mail prefeito@montealegre-
dosul.sp.gov.br. 

Diário Oficial 
Impresso e Digital

 Em 2017, a administra-
ção trouxe mais uma garantia 
de transparência à população. 

 Além da publicação or-
ganizada de todos os atos ofi-
ciais, separados por categorias, 
o que facilita a busca pela in-
formação, a versão digital das 
edições da Imprensa Oficial do 
Município estão disponíveis no 
site oficial da Prefeitura: www.
montealegredosul.sp.gov.br. 

 As edições impressas  
também são distribuídas em lo-
cais de fácil acesso à população. 

Sala de Controle Interno
 A Controladoria Muni-
cipal está instalada no segun-
do andar do Paço Municipal. 
Você, cidadão, pode ser aten-
dido pessoalmente ou requerer 
qualquer informação presen-
cialmente no Paço Municipal 
(Avenida João Girardelli, 500, 
Centro), via protocolo, pela Ou-
vidoria Municipal ou no site da 
Prefeitura Municipal.
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A Copa Monte- 
Alegrense começou!

 Diante do sucesso da 8º 
Copa Monte-Alegrense, realiza-
da em 2018, a edição desse ano da 
competição cresceu. São 34 equi-
pes e quase 900 atletas das cate-
gorias sub 11, 13, 15 e 17 de cidades 
do Circuito das Águas Paulista e 
demais regiões do Estado.  

 A competição reunirá atle-
tas de municípios como Amparo, 
Serra Negra, Socorro, Lindoia, Bra-

gança Paulista, Piracaia, Pedreira, 
entre outros.

 A grande novidade da 
edição de 2019 é a utilização de 2 
gramados. O Estádio Municipal 
Liduíno Truzzi recebe partidas no 
Centro, enquanto o Estádio Catan-
duva, no Distrito das Mostardas, 
também sedia confrontos. Veja as 
partidas que serão disputadas nos 
dias 27 e 28 de abril.

Judocas de Monte Alegre do Sul se  
destacam em competição regional

 Os atletas da equipe de 
judô de Monte Alegre do Sul ob-
tiveram  grandes resultados em 
competição realizada no muni-
cípio de Serra Negra.  Ao todo, 
22 atletas do município partici-
param e conquistaram 12 me-
dalhas: duas de ouro, com Ema-
nuelle e Kaike; uma de prata, 

com Guilherme Ferreira; e nove 
de bronze, como Pedro, Daniel, 
Brenda, Cauan, Sara, Ana Júlia, 
Pietra, Gabriel e Guilherme.

 Para se inscrever e parti-
cipar das aulas de judô, entre em 
contato com o Departamento de 
Assist. e Desenvolvimento So-
cial, pelo telefone (19) 3899-1066.
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População de Monte Alegre do Sul tem 
50% de desconto no Balneário Municipal

 A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Monte Ale-
gre do Sul, por meio do Decreto 
Nº  2.179 assegura o benefício de 
50% de desconto nas tarifas dos 
banhos do Balneário Municipal 

aos munícipes de Monte Alegre 
do Sul com documento de com-
provação.

 O desconto também é ga-
rantido às pessoas com sessenta 

anos ou mais, nos termos do Es-
tatuto do Idoso e para os servido-
res públicos municipais de Mon-
te Alegre do Sul.

 O Balneário Municipal 
fica na Praça Rinaldo Godoy Bor-
giani, s/nº e funciona de quarta a 
sexta-feira, das 14h às 20h; e sá-
bado, das 09h às 12h e das 14h às 
19h. O telefone de contato é (19) 
3899-2246.

Sobre o Balneário Municipal

 Com sua edificação neoco-
lonial clássica, do final da década 
de 1940, o Balneário da Estância 
de Monte Alegre do Sul está cer-
cado por natureza exuberante, e 
é reconhecido como um dos me-
lhores de toda a região, oferecen-
do serviços de qualidade aos tu-
ristas e a população da Estância 
de Monte Alegre do Sul.

Semana Santa: turismo é garantia 
de desenvolvimento econômico

 A manutenção e amplia-
ção de eventos tradicionais em 
Monte Alegre do Sul trouxeram 
grande fluxo de turistas e visi-
tantes à estância e apresentam 
um cenário de recuperação eco-
nômica no município, com previ-
são de crescimento da economia 
local.  

 Durante o feriado da Se-
mana Santa, cerca de 10 mil pes-
soas aproveitaram as atrações 
promovidas pelo Departamento 
de Cultura, Esportes e Turismo e 
pela iniciativa privada.

 Na Sexta-feira Santa, o 
Centro Histórico e os alambi-
ques receberam milhares de vi-

sitantes na 71ª edição do  Fecha 
Corpo. No sábado, a 32ª edição 
da Mini Maratona de Aleluia re-
cebeu mais de 250 inscritos (os 
resultados estão no site: www.
corpuseventos.com.br). À noite, 
o show com o grupo “Velha Arte 
do Samba” encerrou a programa-
ção com boa música e diversão 
na Praça Bom Jesus.
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 A 21ª Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra a Gripe, 
iniciada no dia 10 de abril, para 
crianças, gestantes e puérperas, 
continua, agora também com a 
imunicação de todo o público-
-alvo (trabalhadores da saúde, 
povos indígenas, idosos, profes-
sores de escolas públicas e priva-
das, pessoas com comorbidades 
e outras condições clínicas espe-
ciais, adolescentes e jovens de 12 
a 21 anos sob medidas socioedu-
cativas, funcionários do sistema 
prisional e pessoas privadas de 
liberdade).

 A vacina contra gripe é 
segura e reduz as complicações 
que podem produzir casos gra-
ves da doença, internações ou, 
até mesmo, óbitos. Ela protege 
contra os três subtipos do vírus 
da gripe que mais circularam no 
último ano no Hemisfério Sul (A/
H1N1; A/H3N2 e influenza B).

 Durante o período de 
campanha, a vacinação será de 
segunda a sexta, das 8h às 16h, 
em todas as unidades de saúde. 

A doença

 A influenza é uma doen-
ça mais comum no inverno. No 
Brasil, devido a diferenças climá-
ticas e geográficas, podem ocor-
rer diferentes intensidades de 
sazonalidade da influenza e em 
diferentes períodos.

Dia D

 O “Dia D” da Campanha 
de Vacinação contra a Gripe será 
realizado em 4 de maio, das 8h 
às 17h, em todas as unidades de 
saúde de Monte Alegre do Sul.

Campanha de prevenção  
contra o Câncer Bucal

 Ao longo da campanha de 

vacinação contra a gripe e tam-
bém no “Dia D”, dentistas irão re-
alizar, nas três unidades de saúde, 
exames de prevenção ao câncer 
bucal em pessoas com idade a par-
tir dos 20 anos, com atendimento 
preferencial aos idosos com mais 
de 60 anos. Quem tiver algum 
tipo de lesão suspeita na boca 

pode passar pelo exame. Du-
rante a semana, os dentis-
tas também orientarão sobre 
formas de prevenção simples e 
que podem ser feitas em casa, no 
dia a dia.

 O horário de atendimento 
será das 07h às 11h e das 13h às 
17h.

Campanha de vacinação contra 
a gripe: ”Dia D” será em 04 de maio

 

A partir de agora, os munícipes poderão con-

sultar e retirar a 2ª via das contas de água di-
retamente no site da Prefeitura Municipal. 
Para isso, deve-se clicar no botão 2ª Via Conta 
de Água no site da Prefeitura: www.montea-
legredosul.sp.gov.br.

Na janela que abrir, digite o ID Eletrônico dis-
ponível na sua conta de água no espaço in-

dicado e clique em Acessar. Serão exibidas as 
seguintes opções. Para fazer o download ou 
imprimir suas faturas em aberto, clique em 
Débitos.

Segunda via da conta de água é disponibilizada no site da Prefeitura



08 QUARTA-FEIRA 
24 DE ABRIL DE 2019

DECRETO N° 2179 DE 16 DE ABRIL DE 2019
Fixa preços e o horário de atendimento do Balneário 
Municipal e dá outras providências. Registrado em livro 
próprio e publicado em 16 de abril de 2019. A municipa-
lidade informa que a íntegra deste Decreto encontra-se 
disponível no saguão do Paço Municipal e no site www.
montealegredosul.sp.gov.br.

DECRETO N° 2.180 DE 16 DE ABRIL DE 2.019
Dispõe sobre a permissão de uso do espaço público, re-
voga o Decreto nº 2.148/21018 e dá outras providências. 
Registrado em livro próprio e publicado em 16 de abril de 
2019. A municipalidade informa que a íntegra deste De-
creto encontra-se disponível no saguão do Paço Munici-
pal e no site www.montealegredosul.sp.gov.br.

DECRETO N° 2181 DE 16 DE ABRIL DE 2019
Fixa o horário de atendimento do Balneário Municipal 
durante o feriado da Semana Santa  e dá outras provi-
dências. Registrado em livro próprio e publicado em 16 
de abril de 2019. A municipalidade informa que a íntegra 
deste Decreto encontra-se disponível no saguão do Paço 
Municipal e no site www.montealegredosul.sp.gov.br.

PORTARIA N° 384 DE 10 DE ABRIL DE 2019
EXONERAR do Cargo Coordenador Pedagógico a partir 
de 8 de abril de 2019 a servidora ADRIANA OLIVEIRA 
SILVA, RG. 45.165.499-7, retornando automaticamente ao 

seu cargo de origem de professor de Ensino Fundamental 
II, com jornada de 12 (doze) horas semanais, nos termos da 
Lei Complementar n° 03/2017 e alterações posteriores.

PORTARIA N° 385 DE 10 DE ABRIL DE 2019
Fica REDESIGNADA do cargo comissionado de Coorde-
nadora de Departamento para Assessora de Departa-
mento, a servidora abaixo descrita, em cumprimento aos 
termos da Lei Complementar n° 03 de 15 de dezembro de 
2017 e alterações posteriores:
GABINETE - BEATRIZ APARECIDA BABLER GRITTI, 
RG. n.º 49.849.209-6,  CPF n.º 443.053.298-24

PORTARIA N° 386 DE 10 DE ABRIL DE 2019
NOMEAR para o cargo comissionado de Coordenador de 
Departamento o senhor PEDRO ANDRÉ RAMOS, RG. n.º 
47.021.821-6  CPF n.º 216.915.328-43, lotado nos termos 
dos Anexos V e VII da Lei Complementar n° 03/2017 e 
alterações posteriores.

PORTARIA N° 387 DE 17 DE ABRIL DE 2019
INSTAURAR Processo Administrativo Disciplinar para 
apuração dos fatos narrados através do Inquérito Policial 
nº 2093827-61.2018.070114, conforme descrito no pro-
cesso administrativo 959/2019, portanto terá sua condu-
ção em segredo de justiça.

PORTARIA N° 388 DE 17 DE ABRIL DE 2019
INSTAURAR Processo Administrativo Disciplinar para 
apuração dos fatos narrados através da Sindicância n.º 
3221/2018 em face dos apontamentos elencados pela atu-

al administração sobre as transferências de corpos no Ce-
mitério Municipal em período de decomposição vez que o 
mesmo se encontra sobre Inquérito Civil.

RATIFICAÇÃO DE CONTRATO  
POR INEXIGIBILIDADE N.º 005/2019

Processo Adm. 542/2019
EM CONFORMIDADE COM QUE DETERMINA O AR-
TIGO 25, INCISO III, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E AL-
TERAÇÕES POSTERIORES, E COM BASE NO PARECER 
DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CONSTANTE 
NO PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE N.º 
005/2019, TORNO PÚBLICO QUE APÓS O COMPLETO 
ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO VIGENTE RATIFI-
CO O OBJETIVO CONSTANTE NO MESMO QUE É A 
“CONTRATAÇÃO DE 18 APRESENTAÇÕES MUSICAIS 
DA CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA CECÍLIA, PARA 
AS FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS DO 
MUNICÍPIO PREVISTO PARA O ANO DE 2019”, ATRA-
VÉS DA CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA CECILIA, 
INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 51.883.684/0001-58 COM 
SEDE A PRAÇA SEBASTIÃO DE CARVALHO, 39, CEN-
TRO, MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL/SP, 
NESTE ATO REPRESENTADO PELO SENHOR ANTO-
NIO CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA, PORTADOR 
DO RG. 25.236.662-X, CPF Nº 274.462.758-55, NO VALOR 
TOTAL DE R$ 43.200,00 (QUARENTA E TRÊS MIL E DU-
ZENTOS REAIS).

Monte Alegre do Sul, 12 de abril de 2019 
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha 

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de Monte Alegre do Sul, a seguinte licitação:
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2019 
OBJETO: Credenciamento e seleção de OSC – Organi-
zação da Sociedade Civil, visando o estabelecimento 
de Termo de Colaboração para execução do Serviço de 
Acolhimento Institucional - Modalidade Abrigo Institu-
cional para crianças e adolescentes com idade entre 0 e 
17 anos e 11 meses a ser financiado durante o exercício de 
2019, pelo prazo de 06 (seis) meses conforme, Termo de 
Referência Anexo I, Plano de Trabalho Anexo II e demais 
anexos.
Entrega dos documentos: de 22/04/2019 à 22/05/2019 
das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 16:30h junto ao setor de 
protocolos da prefeitura municipal
Data da abertura dos envelopes: 23/05/2019
Horário de início da sessão: 13:30h00min
Local: Sala de Licitações da Prefeitura de Monte Alegre 
do Sul. 
O Edital na íntegra encontra-se disponível no site oficial 
da Prefeitura: www.montealegredosul.sp.gov.br e tam-
bém pode ser solicitado no Departamento Administrati-
vo desta Prefeitura. 

Monte Alegre do Sul, 18 de abril de 2019 
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha 

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de Monte Alegre do Sul, a seguinte licitação:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 (REGISTRO DE 
PREÇOS) 
OBJETO: “Registro de Preços para fornecimento parce-
lado de produtos químicos destinados ao tratamento de 
água ETA – Estação de Tratamento de Água do município, 
pelo período de 12 (doze) meses, do tipo menor preço por 
item, em conformidade com o Anexo I, integrante deste 
Edital”
Sessão de entrega de envelopes: 08 de maio de 2019 até às 
14:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura de Monte 
Alegre do Sul. 
O Edital na íntegra encontra-se disponível no site oficial 
da Prefeitura: www.montealegredosul.sp.gov.br e tam-
bém pode ser solicitado no Departamento Administrati-
vo desta Prefeitura. 

Monte Alegre do Sul, 24 de abril de 2019 
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha 

Prefeito Municipal

DEFERIMENTO
Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária

CABELEIREIROS, MANICURE,  
PEDICURE E BARBEARIA

Nº do processo: 0507/19

Nº CEVS: 353120901-960-000041-1-1
Razão social: André Luís Franco
Responsável legal/técnico: André Luís Franco

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM 
GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E 
ARMAZÉNS

Nº do processo: 00755/2019
Nº CEVS: 353120901-471-000031-1-5
Razão social: A. R. P. Comercio LTDA. ME.
Responsável legal/técnico: Amazil Rodrigues Pereira

Nº do processo: 001054/2019
Nº CEVS: 353120901-471-000007-1-0
Razão social: Conti & Morandin LTDA. ME.
Responsável legal/técnico: Natalina Aparecida Moran-
dim Conti

SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO
Nº do processo: 001007/2019
Nº CEVS: 353120901-561-000198-1-0
Razão social: Gabriela Carolina Ribeiro da Costa Silva
Responsável legal/técnico: Gabriela Carolina Ribeiro da 
Costa Silva/ Joice Aparecida Martins Pereira

RESTAURANTES E SIMILARES
Nº do processo: 000966/2019
Nº CEVS: 353120901-561-000175-1-5
Razão social: Pousada Villa Cottage LTDA ME.
Responsável legal/técnico: Marta Sochan

FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS  
E PRATOS PRONTOS

Nº do processo: 000869/2019
Nº CEVS: 353120901-109-000020-1-1
Razão social: A.L.Braz Alimentos LTDA
Responsável legal/técnico: Antonio João Zanata Junior/ 
Lair Aparecida Dearo Peral Zanata

COMÉRCIO ATACADISTA  
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

Nº do processo: 000871/2019
Nº CEVS: 353120901-463-000011-1-2
Razão social: Arrico Agronegocio em Benef. e Comercio 
de Vegetais LTDA ME
Responsável legal/técnico: Rodrigo Pinto Lima/ Lair 
Aparecida Dearo Peral Zanata

Os responsáveis técnicos acima mencionados deverão se 
apresentar nesta Vigilância Sanitária de Monte Alegre 
do Sul, sito à Avenida João Girardelli, 500 – Centro, no 
prazo de 05 (cinco) dias a contar desta publicação para 
retirada de documentos.
Ligar (19) 3899 9120 ou (19) 99718-0767 para agendar a 
retirada.
A não retirada da Licença de funcionamento no prazo de 
30 dias acarretará no cancelamento da mesma.

DIVERSOS
Nº do processo: 00976/2019
Requerente: Valquíria H. Marques

INDEFERIMENTO E CANCELAMENTO 
CABELEIREIROS, MANICURE,  

PEDICURE E BARBEARIA
Nº do processo: 0684/2019
Nº CEVS: 353120901-960-000048-1-2
Razão social: Cleiton Gomes de Moraes

ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL E À 
SAÚDE A PORTADORES DE DISTÚRBIOS PSÍQUICOS, 
DEFICIÊNCIA MENTAL E DEPENDÊNCIA QUÍMICA E 

GRUPOS SIMILARES NÃO ESPECIFICADA ANTERIOR-
MENTE

Nº do processo: 1578094201831
Nº CEVS: 353120901-872-000004-1-8
Razão social: Centro de Reabilitação Travessia EIRELI - 
EPP

Monte Alegre do Sul 24 de abril 2019 
Juliana Franco de Lima 
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