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 A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de Monte 
Alegre do Sul recebeu, no últi-
mo fim de semana, mais uma 
ambulância zero quilômetro (a 
terceira desde 2018). O veículo 
é totalmente equipado e ade-

quado para proporcionar o me-
lhor atendimento à população. 
Ele será emplacado e, em alguns 
dias estará a serviço dos monte-
-alegrenses.

 Desde 2017, a Prefeitura 
Municipal iniciou um trabalho 

de renovação da frota munici-
pal, atendendo principalmente 
a área da saúde. Desde então, 
foram viabilizados, além das 
ambulâncias mais 4 veículos 0 
km para atendimento das três 
unidades de saúde e transporte 

de pacientes.

 A Prefeitura ainda adqui-
riu um veículo e o nono, desti-
nado ao Conselho Tutelar, já foi 
liberado e, em poucas semanas 
também vai estar circulando 
pelo município.
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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) 

A partir de 06/05 haverá  
alterações na coleta de lixo
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 A partir do dia 06 de 
maio, mudanças serão implan-
tadas para melhorar o serviço 
de coleta de lixo em Monte Ale-
gre do Sul.

 A principal mudança exe-
cutada será a alteração do ho-
rário de coleta na área urbana, 
realizada no período noturno, a 
partir das 18h. Nessas áreas, não 
haverá alterações nos dias em 
que a coleta é realizada.

 Na área rural, a coleta 
será feita aos sábados, ao longo 
do dia.  

 Além da mudança de ho-

rário, a implantação deste servi-
ço prevê a utilização de um ve-
ículo novo, que garantirá mais 
segurança, menos transtornos e 
mais agilidade na coleta do lixo, 
além de reduzir o impacto ao 
meio ambiente. Também haverá 
economia aos cofres públicos.

 Ao longo das próximas 
semanas, a implantação do ser-
viço será avaliada pelo Depar-
tamento de Agricultura e Meio 
Ambiente. 

 Para mais informações e 
sugestões, entre em contato pelo 
telefone: (19) 3899-1046.

Expediente

Imprensa Oficial do Município de 
MONTE ALEGRE DO SUL

PAT AMPARO 
(atualizado em 15/05/2019)

•	 Auxiliar de cozinha em 
restaurante industrial 
(ter experiência em car-
teira ou carta de referên-
cia recente e ensino fun-
damental completo)

•	 Farmacêutico (ter cur-
so superior de farmácia 
completo)

•	 Garçom (ter experiência 
em carteira e ensino mé-

dio completo)

•	 Massoterapeuta (ter ex-
periência em carteira, 
curso de massoterapia e 
ensino médio completo)

•	 Mordomo de hotel (ter 
experiência em carteira e 
ensino médio completo)

•	 Motorista de ônibus ro-
doviário (ter experiência 
em carteira ou carta de 
referência recente, cur-
so de transporte coletivo 

de passageiros, curso de 
transporte escolar, cate-
gorias de habilitação “D 
ou E”, trabalhará em Ja-
guariúna)

•	 Trabalhador rural (ter ex-
periência em carteira ou 
carta de referência recente)

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

Vagas de 
emprego

 Remédios e produtos de lim-
peza devem ser mantidos em locais 
trancados e as crianças nunca de-
vem ficar sozinhas em casa. Não 
permita que crianças menores en-
gatinhem pela cozinha, principal-
mente quando houver panelas no 
fogo.

 Não deixe fósforos ou isquei-
ros, lâminas de barbear, facas, na-
valhas ou outros objetos cortantes 
ao alcance de crianças.  Empinar 
pipas em cima de lajes, muros e em 
outros locais onde haja fiação elé-
trica é muito perigoso, pois cho-
ques elétricos podem provocar mu-
tilações, queimaduras e até matar!

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



22 de maio: Dia Internacional da Biodiversidade

 O Dia Internacional da 
Biodiversidade é comemorado 
em 22 de maio em todo o mun-
do. Criada pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), a data 
visa conscientizar a população 
mundial sobre a importância da 
diversidade biológica, além da 
necessidade da proteção da bio-
diversidade em todos os ecossis-
temas do planeta.

 A data é uma homenagem 
ao dia em que foi aprovado o tex-
to final da Convenção da Diversi-
dade Biológica, intitulado: “Nai-
robi Final Act of the Conference 
for the Adoption of the Agreed 
Text of the Convention on Biolo-
gical Diversity”.
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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 
Municipal da Estân-
cia Turística de Mon-
te Alegre do Sul via-
bilizou a implantação 
de um posto de aten-
dimento provisório 
do Cartório da Justi-
ça Eleitoral no Paço 
Municipal, localizado 
à Avenida João Gi-
rardelli, número 500, 
Centro.

 O atendimen-
to começou no dia 18 
de abril, de segunda a 
sexta-feira, das 10h às 
17h e irá até o início 

do segundo semestre 
de 2019.

 Além do cadas-
tramento biométrico 
obrigatório, você tam-
bém poderá emitir ou 
transferir seu título 
de eleitor. Compareça 
com um documento 
de identidade origi-
nal, CPF e compro-
vante de endereço. 

 O eleitor que 
descumprir o prazo 
da Justiça Eleitoral 
perderá o título de 
eleitor, e poderá ter o 
CPF 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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Monte Alegre do Sul recebe a campeã  
mundial e pan-americana Fabiana Murer

 O Ginásio Poliesportivo Eugê-
nio Ângelo Borella recebeu, na última 
terça-feira, às 15h, a ex-atleta Fabiana 
Murer. Com um dos currículos mais 
vitorioso do atletismo nacional, é cam-
peã mundial, pan-americana, recordis-
ta brasileira e sul-americana do salto 
com vara.

 O encontro foi realizado pelo 
SESC e Prefeitura Municipal da Estân-
cia Turística de Monte Alegre do Sul, 
por meio do Departamento de Cultura, 
Esportes e Turismo, com apoio do Cir-
cuito das Águas Paulista. Na visita, Fa-
biana fez palestra sobre sua carreira e 
ainda promoveu vivência de atletismo 
a crianças da Rede Municipal de Ensi-
no.

 O maior destaque de Fabiana 
em competições foi a medalha de ouro 
no Mundial de Daegu, na Coréia do Sul, 
em 2011. Com a marca de 4,85 m, Fa-
biana conquistou um título inédito no 
atletismo brasileiro.

 A estância de Monte Alegre do Sul tem 
agenda cheia de competições nos próximos me-
ses. 

 Na última quarta-feira, o Grupo da Me-
lhor Idade de Monte Alegre do Sul iniciou sua 
participação nos Jogos Regionais do Idoso, o 
JORI, na cidade de São João da Boa Vista. O mu-
nicípio compete com  26 atletas,  que disputam 

as modalidades coreografia, bocha, damas, tru-
co, buraco, dominó e dança de salão. 

 Amanhã, os jovens atletas de  futsal ini-
cial sua participação, na cidade de Socorro, nos 
Jogos Regionais do Circuito das Águas. No do-
mingo, será iniciado o Campeonato de Futebol 
Amador de Monte Alegre do Sul, com equipes 
do município e de outras cidades da região, em 
homenagem a Cristiano Portilho, o Filé.  

 No fim de semana também será realiza-
da a quinta rodada da 9ª Copa Monte-Alegren-
se, evento que envolve quase 900 atletas. 

 Além disso,  O departamento também 
iniciou os preparativos para a realização de um 
torneio regional de Bocha. E está dando conti-
nuidade à Copa Monte Alegrense, que chega à 
sua 5ª rodada.

Agenda cheia de competições regionais 
para Monte Alegre do Sul
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Festival de Música Sertaneja de Raiz  
movimenta o município

 O Fundo Social de Solidariedade, 
em parceria com o Departamento de 
Cultura, Esportes e Turismo, volta a pro-
mover, após 10 anos, o Festival de Músi-
ca Sertaneja de Raiz de Monte Alegre do 
Sul.

 O festival traz uma programação 
com  shows de modas de viola e duplas 
sertanejas da cidade e região. Haverá 
concurso para escolha das melhores  
apresentações sertanejas. 

 As etapas classificatória e final se-
rão realizadas a partir das 13h nos dias 
25 e 26 de maio na Praça Bom Jesus. A 
Abertura oficial será na sexta-feira, 
24/05, a partir das 20h.

 Para inscrições e mais informa-
ções, os artistas podem ir ao Departa-
mento de Cultura, Esportes e Turismo 
(Rua Capitão José Inácio, 91, Centro), 
pelo e-mail turismo@montealegredosul.
sp.gov.br, ou pelo telefone (19) 3899-2247.



 O Brechó do Fundo Social 
de Solidariedade já está funcio-
nando em novo endereço, agora 
na Rua Capitão José Inácio, nº 91 
(antigo prédio da Prefeitura Muni-
cipal).

 Nas araras e prateleiras, há 
uma ampla oferta de peças como 
roupas, calçados e acessórios de 

boa qualidade e com preços acessí-
veis. Implantado pela atual gestão, 
o brechó se tornou um dos princi-
pais responsáveis pela arrecada-
ção de recursos do Fundo Social, 
que utiliza a verba na aquisição de 
equipamentos e apoio às famílias 
do município, portanto se consoli-
da como uma das principais ações 
de solidariedade no Município.

 Além da venda de roupas 
e acessórios, o Fundo Social ain-
da realiza o Cabide Solidário, ação 
de doação de roupas em diversos 
bairros da cidade.

 Mais informações pelo te-
lefone:  (19) 3899-1045.
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Escolas Municipais realizam 
Feiras Cientifico-Culturais e Mostras de Artes

 “Numa folha qualquer, eu 
desenho um sol amarelo. E com 
cinco ou seis retas, é fácil fazer um 
castelo. Corro o lápis em torno da 
mão e me dou uma luva. E se faço 
chover com dois riscos, tenho um 

guarda-chuva”.

 Esse primeiro verso da can-
ção Aquarela, do cantor e compo-
sitor Toquinho, que se tornou um 
hino não oficial da infância e fonte 
de inspiração para atividades peda-

gógicas no Brasil inteiro retrata a 
importância de motivar estudan-
tes  desde a pré-escola  a  usar a sua 
criatividade  como uma oportuni-
dade para expor suas ideias  que 
no futuro  podem ser aplicadas em 
inovações nas mais  diversas áreas, 
inclusive no empreendedorismo.

 E por falar em empreende-
dorismo, em 2017, a Prefeitura por 
meio de um convênio  com o Sebrae   
implantou  o projeto “Jovens Em-
preendedores  Primeiros Passos” 
que desenvolve  o comportamento  
empreendedor dos estudantes por  
meio de ações interdisciplinares. 

 E é com esse objetivo que a 
Prefeitura Municipal por meio do 
Departamento de Educação, pro-
move  mais uma edição das Feiras 
Científico-Culturais e Mostras de 
Artes nas escolas  municipais de 

Monte Alegre do Sul.

 Os eventos estarão abertos 
à visitação, conforme programa-
ção:

17/05
EMEIEF “Antonio Bruno Daólio”: 
das  17h às 19h;

EMEIEF “Dr. Ananias Américo Ri-
beiro Machado: das  17h às 21h;

EMEF “Profa Esther Silva Valente: 
das 19h às 21h;

24/05
EMEIEF “Prof. Raul de Paiva Cas-
tro”: das 19 às 21h;

30/05
CIMEI “Artimede Alves da Cunha”: 
das 19h às 21h .

Brechó do Fundo Social reabre no 
antigo prédio da Prefeitura
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 O Departamento de As-
sistência e Desenvolvimento So-
cial (DADS) realizou, na tarde de 
ontem (09/05), uma tarde de ho-
menagem às mães junto a grupo 
da Melhor Idade de Monte Ale-
gre do Sul. 

 O encontro, realizado na 
Sede da Terceira Idade - Luzia 
Salzani, reuniu mais de 60 par-
ticipantes. A homenagem é ape-
nas uma das ações desenvolvidas 
pelo DADS. O grupo da Melhor 
Idade de Monte Alegre do Sul se 
reúne periodicamente e desen-
volve atividades que promovem 
o bem estar dos idosos e sua efe-
tiva participação na sociedade.

Assistência e Desenvolvimento Social 
homenageia mães do Grupo da Melhor Idade

  O Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente de Monte 
Alegre do Sul/SP abriu inscri-
ções para a função de Conse-
lheiro Tutelar do Município.

 As inscrições vão até 
o dia 06 de junho de 2019 e 
podem ser feitas das 8h às 
11h e das 13h às 16h, no De-
partamento de Assistência e 
Desenvolvimento Social (Rua 

Coronel Luiz Leite n° 255, 
Centro).

 Edital e mais infor-
mações estão disponíveis no 
site www.montealegredosul.
sp.gov.br.

Inscrições abertas para processo seletivo do Conselho Tutelar de Monte Alegre do Sul

Mais serviços para Monte Alegre do Sul

 Nas últimas semanas, os de-
partamentos de Obras e de Servi-
ços Públicos realizaram uma série 
de melhorias no município. 

 Foi concluído calçamento 
com paralelepípedos e construído 
um muro de pedra na entrada da 
unidade de educação pré-escolar 
no Distrito das Mostardas. Tam-
bém está à disposição da população 
o ponto de ônibus no Bairro Jardim 
Heli.

 Os servidores do município 
também realizaram a retirada de 
lombadas sentido Pinhalzinho e 
na área central; construíram, nas 
Mostardas, canaleta de cimento 
para o escoamento adequado de 
águas pluviais; e realizaram a lim-

peza do terreno da ETA. 

 Quanto às obras, foi realiza-
da, na última semana, uma opera-
ção tapa-buracos na estada sentido 
Pinhalzinho; está avançada a cons-
trução do Portal Turístico das Mos-
tardas, bem como dos Sanitários 
Públicos e do Terminal Rodoviário.

 Estas melhorias viabiliza-
das pela Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Monte Alegre 
do Sul irão oferecer mais seguran-
ça e conforto aos moradores de di-
versos bairros de Monte Alegre do 
Sul.
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DECRETO Nº 2.183 DE 06 DE MAIO DE 2019

Nomeia membros do CMDR – Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Rural, revoga o Decreto nº 
2092/2018 e dá outras providências.  Registrado em 
livro próprio e publicado em 06 de maio de 2019. A 
municipalidade informa que a íntegra deste Decre-
to encontra-se disponível no saguão do Paço Muni-
cipal e no site www.montealegredosul.sp.gov.br.

DECRETO N° 2.184 DE 07 DE MAIO DE 2019

DISPÕE SOBRE PERMISSÃO DE USO POR PRAZO 
DETERMINADO DE ESPAÇO DE PRÓPRIO MU-
NICIPAL, PARA FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA 
– CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCA-
TIVAS, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  Registrado em livro próprio e pu-
blicado em 07 de maio 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.

DECRETO N° 2.185 DE 14 DE MAIO DE 2.019

Dispõe sobre a 26ª Festa do Morango e a 146° Festa 
do Padroeiro Sr. Bom Jesus e dá outras providências. 
Registrado em livro próprio e publicado em 14 de 
maio de 2019. A municipalidade informa que a ínte-
gra deste Decreto encontra-se disponível no saguão 
do Paço Municipal e no site www.montealegredo-
sul.sp.gov.br.

PORTARIA N° 395 DE 07 DE MAIO DE 2019

NOMEAR e REENQUADRAR, ao cargo comissio-
nado de Coordenadora Pedagógica a Sra. ROSAMA-
RIA DALONSO CAGNACCI, RG. 19.701.788-5, antes 
lotada como Vice-Diretora da EMEF Esther Silva 
Valente, nos termos dos Anexos VIII e IX da Lei 
Complementar n° 03/2017, a partir de 06/05/2019.

PORTARIA N° 396 DE 07 DE MAIO DE 2019

NOMEAR para ocuparem os cargos comissionados 
designados de acordo com as unidades escolares 
os servidores abaixo, nos termos dos Anexos VIII 
e IX da Lei Complementar n° 03/2017, a partir de 
06/05/2019:

CASSIA EFIGENIA DE OLIVEIRA, RG 29.029.993-7 
– Vice-Diretora da EMEF Prof.ª “Esther Silva Valen-
te”

PRICILA NUNCIARONI ALVES, RG 42.869.197-3 – 
Coordenadora Pedagógica

PORTARIA N° 397 DE 13 DE MAIO DE 2019

NOMEAR par ocupar cargo comissionado desig-
nado de acordo com a unidade escolar a servidora 
abaixo, nos termos dos Anexos VIII e IX da Lei Com-
plementar n° 03/2017, a partir de 13/05/2019:

DELMA RITA FERRAÇO COUTINHO, RG 
20.551.439 – Vice-Diretora da EMEIF “Antonio Bru-
no Daólio”

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 003/2019

PROCESSO: 934/2019 

Objeto: Permissão de uso, remunerada e em cará-
ter precário, de 01(uma) sala com área construída 
exclusiva de 19,43m2, localizado no Balneário Mu-
nicipal, sito a Praça Rynaldo Godoy Borgiani, cen-
tro, neste município que se destina a “instalação e 
exploração de massoterapia em geral”, por pessoas 
físicas ou jurídicas, para funcionamento mínimo as 
sextas-feiras, sábados, domingos e feriados das 9:00 
às 18:00 horas.

O Prefeito Municipal torna público que, na sessão 
realizada no dia 08/05/2019 às 09:00h, não houve 
apresentação de propostas no certame licitatório 
em epígrafe, sendo declarado DESERTO. 

Monte Alegre do Sul, 08 de maio de 2019. 

Edson Rodrigo de Oliveira Cunha - Prefeito 
Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

Tendo em vista que a sessão prevista para o dia 
08/05/19 do presente certame restou DESERTO, 
resolve reagendar nova data para a sessão de aber-
tura:  

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal da Es-
tância Turística de Monte Alegre do Sul, a seguinte 
licitação:

Concorrência Pública nº 03/2019

Tipo: Maior oferta

Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e alte-
rações posteriores, Lei Orgânica do Município e 
Decreto Municipal nº 2.175 de 28 de março de 2019.

Data de entrega dos envelopes: Até o dia 19/06/2.019 
às 14:00 horas.

Data de abertura dos envelopes: Dia 19/06/2.019 às 
14:00 horas.

Local: Departamento Administrativo, sito à Aveni-
da João Girardelli, nº 500 – Centro – Monte Alegre 
do Sul – Tel.: 19-3899-9120.

Objeto: Permissão de uso, remunerada e em caráter 
precário, de 01(uma) sala com área construída ex-
clusiva de 19,43m2, localizado no Balneário Muni-
cipal, sito a Praça Rynaldo Godoy Borgiani, centro, 
neste município.

O Edital na íntegra encontra-se disponível no site 
oficial da Prefeitura: www.montealegredosul.
sp.gov.br e também pode ser solicitado no Departa-
mento Administrativo desta Prefeitura. 

Monte Alegre do Sul, 17 de maio de 2019 
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha  

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal da Es-
tância Turística de Monte Alegre do Sul, a seguinte 
licitação:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2019 

OBJETO: PERMISSÃO DE USO, REMUNERADA E 
EM CARÁTER PRECÁRIO, de 01 (UM) 01(um) imó-
vel de propriedade da Municipalidade, com 97,11 
m², localizado no Mirante do Cristo, com acesso pela 
Rua Prefeito José Amaral, para instalação e explo-
ração de elaboração e fornecimento de alimentação 
(como sugestão de culinária italiana) por pessoas 
jurídicas interessadas”, em conformidade com a Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Or-
gânica do Município, Decreto Municipal nº 2160 de 
07 de fevereiro de 2019 e elementos constantes do 
Processo Administrativo nº 1292/2019

Data de entrega dos envelopes: Até o dia 19/06/2019 
às 09h.

Data de abertura dos envelopes: Dia 19/06/2.019 às 
09:00 horas.

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 também pode ser solicitado no Departa-
mento Administrativo desta Prefeitura. 

Monte Alegre do Sul, 17 de maio de 2019 
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha 

Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2019 
PROCESSO: 931/2019 

Objeto: PERMISSÃO DE USO, REMUNERADA E 
EM CARÁTER PRECÁRIO, de 01 (UM) box com 
área construída exclusiva de 12,50m2, identificado 
como n.º 06 (seis), que constitui o Espaço “Francisco 
Elias Luiz” – Chico Dimas”. 

Considerando os despachos e elementos constantes 
dos presentes autos HOMOLOGO o procedimento 
e ADJUDICO o objeto da presente licitação a licitan-
te RONALDO APARECIDO PENTEADO BRAGA, 

CPF/MF 332.160.428-04, RG 32.999.257-0 pelo va-
lor mensal de R$ 400,80 (QUATROCENTOS REAIS 
E OITENTA CENTAVOS).

Ciências aos interessados observam as prescrições 
legais pertinentes, em especial àquelas tocantes a 
prazos legais.

Monte Alegre do Sul, 15 de maio de 2019. 
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha  

PREFEITO MUNICIPAL

O Departamento de Educação de Monte Alegre do 
Sul declara os horários de trabalho dos professores 
da rede municipal de ensino  para fins de acúmulo 
de cargos:

VALÉRIA RUBIO, RG nº 22.371.007-6 - SSP/SP, 
Educação Básica I na EMEIEF “Prof. Raul de Paiva 
Castro”,de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h.
HTPC às terças-feiras, das 18h30 às 20h30.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
 DE SANEAMENTO BÁSICO DA 

REGIÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS 

TERMO DE CONTRATO 
INSTRUMENTO Nº 003/2019

OBJETO: Contratação de empresa para prestar ser-

viços de instalação e monitoramento eletrônico 
com fornecimento de material, visando à proteção 
contra invasões e roubos, de acordo com o Processo 
Nº 010/2019.

CONTRATADA: Jaguar Sistema de Segurança e 
Monitoramento EIRELI  
VIGÊNCIA: 12 meses - VALOR: R$ 3.800,00

Monte Alegre do Sul (SP), 21 de março de 2019. 
André Eduardo Bozola de Souza Pinto 

Presidente

TERMO DE CONTRATO 
INSTRUMENTO Nº 04/2016 
ADITAMENTO Nº 004/2019

OBJETO: Contratação de empresa para a execução 
de serviços de transporte e destinação final de resí-
duos sólidos urbanos domiciliares, com equipamen-
tos, veículos e funcionários de sua responsabilidade, 
em aterro sanitário ou usina de tratamento devi-
damente licenciados pela CETESB, pelo regime de 
empreitada por preço unitário e tipo menor preço 
unitário (tonelada), conforme Edital e Anexos.

CONTRATADA: Estre SPI Ambiental S/A

VIGÊNCIA: 12 meses 
VALOR ESTIMADO: R$ 2.996.245,08

Monte Alegre do Sul (SP), 18 de fevereiro de 2019. 
André Eduardo Bozola de Souza Pinto 

Presidente

DECRETOS

PORTARIAS

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CISBRA

LICITAÇÕES


