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 Mais de 150 mil pessoas 
passaram pela cidade durante 
a 26ª Festa do Morango. Para os 
últimos três dias de festa (19 a 21 
de julho), a expectativa também 
é de grande público.

 Passados oito dias de Fes-
ta do Morango, o balanço é ex-
tremamente positivo. O evento, 
realizado pelo Departamento 
de Cultura, Esportes e Turismo, 

apresentou, em 2019, uma infra-
estrutura de qualidade e organi-
zação exemplar. 

 A Festa do Morango não 
é apenas cultura e gastronomia. 
Trata-se de um evento que mo-
vimenta a economia da cidade e 
da região. Participam do evento 
comerciantes e artistas de diver-
sas cidades do Circuito das Águas 
Paulista e arredores. Portanto, 
um evento desse porte tem po-
tencial para desenvolver e tam-
bém apresentar para os turistas 
toda a nossa região.

 E a festa atraiu mesmo a 
atenção do Brasil e do Mundo. 
Durante oito dias, o município já  
recebeu turistas de diversos es-
tados, como Rio de Janeiro, San-
ta Catarina, Minas Gerais, Bahia, 
Ceará, Paraná e até do Arizona, 

nos EUA, tornando a pequena e 
aconchegante Monte Alegre do 
Sul em um dos destinos mais pro-
curados do estado.

 Nos últimos três dias de 
festa, a cidade se prepara para 
repetir o sucesso! Nos dias 19 a 

21 de julho de 2019, a Festa do 
Morango continua a ser realiza-
da das 10h às 22h, no Centro His-
tórico de Monte Alegre do Sul. A 
entrada é gratuita. Mais infor-
mações estão disponíveis no site 
www.festadomorango.tur.br.
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 O mês de julho é especial 
em Monte Alegre do Sul. A estân-
cia do Circuito das Águas Paulista-
se transforma em um dos destinos 
mais procurados do estado. 

 Com a proposta de promo-
ver o encontro entre a gastrono-
mia, a agricultura e o turismo, a 
Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de Monte Alegre do Sul 
promove, nos dias 05 a 09, 12 a 14, 
e 19 a 21 de julho de 2019, a 26ª edi-
ção da Festa do Morango, no Cen-
tro Histórico de Monte Alegre do 
Sul. 

A Abertura Oficial é dia 05/07, às 
20h, na Praça Bom Jesus.

 Mesmo no inverno, a cida-
de que, no dia a dia, é pacata, mos-
tra que sabe como agradar os visi-
tantes. Para a população, o evento 
é mais que uma oportunidade de 
entretenimento pertinho de casa. 
A Festa do Morango movimenta 
toda a cidade e faz girar os diver-
sos setores da economia monte-
-alegrense, proporcionando um 
período de mobilização do muni-
cípio e, principalmente, geração de 
emprego e renda. 

Capacitação de  
produtores e comerciantes

 Com o sucesso da última 

edição da festa, que recebeu pú-
blico estimado de mais de 120 mil 
pessoas, Monte Alegre do Sul in-
veste em infraestrutura e qualida-
de para o ano de 2019. 

 A capacitação é fundamen-
tal. Tendo isso em vista, o municí-
pio firmou parceria, sem nenhum 
custo ao Poder Público, com o 
Sebrae, que oferececeu curso de 
manipulação de alimentos e aten-
dimento aos doceiros e demais co-
merciantes interessados. 

Concurso Rainha do Morango

 Monte Alegre do Sul re-
aliza, no dia 28 de junho, a partir 
das 20h, a escolha da rainha e das 
princesas da Festa do Morango 
2019.

 O evento tem entrada fran-
ca e será na Sociedade Recreativa 
1º de Outubro, à Rua João da Serra, 
nº 120, Centro. Após o concurso, 
haverá apresentação musical com 
Iuri Soul.

 O concurso é organizado 
pelo Departamento de Cultura, 
Esportes e Turismo. As eleitas irão 
promover o evento na região e du-
rante a Festa do Morango.

 Neste ano, também será 
realizada a escolhida a Rainha do 
Morango da 3ª Idade, com as parti-
cipantes do Grupo da Melhor Idade 
de Monte Alegre do Sul. A novida-
de, criada para a 25ª edição da festa, 
em 2018, será repetida e promete 
ser mais um grande sucesso!

Expediente
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PAT AMPARO 
(atualizado em 17/07/2019)

•	 Ajudante de carga e descarga de mer-
cadoria (vaga exclusiva para pessoas 
com deficiência)

•	 Auxiliar de logística (ter ensino fun-
damental completo)

•	 Auxiliar técnico em patologia clínica 
(ter ensino médio completo, categoria 
de habilitação “A/B” e experiência 
comprovada em carteira)

•	 Borracheiro (ter experiência em car-
teira e com veículos pesados, ensino 
fundamental completo)

•	 Eletricista (ter experiência compro-
vada na função e conhecimento em 
refrigeração, ensino médio completo, 
cursos NR10 e NR35)

•	 Encanador (ter experiência em car-
teira e ensino fundamental completo)

•	 Cuidadora de idosos (ter experiência 
comprovada na função em carteira 
ou carta de referência recente, cate-
goria de habilitação “B” e carro pró-
prio)

•	 Massoterapeuta (ter experiência em 
carteira, curso de massoterapia e en-
sino médio completo)

•	 Mecânico de manutenção de empi-
lhadeiras (ter experiência em carteira 
e ensino médio completo)

•	 Montador de estruturas metálicas 
(ter experiência em carteira e ensino 
fundamental completo)

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

•	 Motorista de ônibus rodoviário (ter 
experiência em carteira ou carta de 
referência recente, curso de trans-
porte coletivo de passageiros, curso 
de transporte escolar, categorias de 

habilitação “D ou E”, trabalhará em 
Jaguariúna)

•	 Operador de martelete (ter experiência 
em carteira e ensino médio completo)

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

•	 Servente de pedreiro (ter experiên-
cia comprovada em carteira, catego-
ria de habilitação “B” e ensino funda-
mental completo)

•	 Técnico em nutrição (ter curso técni-
co completo e experiência em cartei-
ra desejável em cozinha industrial)

•	 Técnico em nutrição ESTAGIÁRIO 
(estar cursando técnico em nutrição)

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

 Com a chegada de 
temperaturas mais baixas, 
a tendência é ocorrer um 
aumento na utilização de 
equipamentos elétricos nas 
residências. Aquecedores 

elétricos, torneiras elétricas 
e chuveiros potentes são al-
guns dos produtos mais utili-
zados nessa época. Tais equi-
pamentos, embora levem 
mais conforto, podem tam-
bém levar a uma sobrecarga 
elétrica, aquecer a fiação ra-
pidamente e provocar curto-
-circuito e até incêndios.

 Para evitar esses ti-
pos de acidentes recomen-
da-se a revisão da instalação 
elétrica de sua residência 
regularmente. Como as pes-
soas costumam comprar no-

vos equipamentos elétricos 
ao longo dos anos , o ideal é 
que as instalações recebam 
todas as adequações neces-
sárias para garantir mais se-
gurança. 

 Para fazer essas ade-
quações é aconselhável con-
tratar o serviço de um pro-
fissional especializado. Essa 
atitude pode ser fundamen-
tal para evitar curto circui-
tos e graves incêndios pro-
vocados por uma sobrecarga 
elétrica nos aparelhos de sua 
residência. 

Defesa Civil Informa: no inverno, sobrecarga 
elétrica aumenta riscos de incêndios    

 O Setor Odontológico informa que o Co-
nisca retomou os atendimentos aos pacientes 
para produção de Protese Parcial Removível. 

 Os pacientes que tiveram seus encami-
nhamentos retirados da fila de espera e que ain-
da tiverem interesse na viabilização do procedi-

mento devem procurar o posto de saúde em que 
estão cadastrados para que sejam reencaminha-
dos ao tratamento.

 Aqueles que necessitam desse tratamen-
to e ainda não foram encaminhadas devem agen-
dar consulta na unidade de saúde para avaliação.

Comunicado: Setor Odontológico
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 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

 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

Monte Alegre do Sul avança quase 250 
posições no Município VerdeAzul

 Monte Alegre do Sul tem 
adotado medidas constantes de 
preservação do meio ambiente, 
da conscientização da população, 
à articulação para viabilizar, jun-
to aos órgãos estaduais e federais 
competentes, o aporte de verbas 
para a implantação de um siste-
ma para tratamento do esgoto de 
todo o município. 

 Essas e outras ações resul-
taram em um salto no ranking do 
Programa Município VerdeAzul. 
A estância que, no ínício de 2017, 
ocupava a posição de nº 510 no 
Estado de São Paulo, ultrapassou 
244 cidades e agora ocupa a posi-
ção de nº 266 no ranking divul-
gado na última semana.

 A Prefeitura de Monte 
Alegre do Sul, por meio do De-
partamento de Agricultura e 
Meio Ambiente também implan-
tou pontos de coleta de resíduos 
eletroeletrônicos, lâmpadas, pi-
lhas e baterias, realiza ações de 
plantio e doação de mudas na-
tivas e promove campanhas de 
conscientização para o uso cons-
ciente dos recursos renováveis e 

não renováveis.

Sobre o Programa  
Município VerdeAzul

 Lançado em 2007 pelo 
Governo do Estado de São Paulo, 
por meio da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente, na época, o 
Programa Município VerdeAzul 
– PMVA tem o inovador propósi-
to de medir e apoiar a eficiência 
da gestão ambiental com a des-
centralização e valorização da 
agenda ambiental nos municí-
pios.
 Assim, o principal obje-
tivo do PMVA é estimular e au-
xiliar as prefeituras paulistas na 
elaboração e execução de suas 
políticas públicas estratégicas 
para o desenvolvimento susten-
tável do estado de São Paulo.

 A participação de cada um 
dos municípios paulistas ocorre 
com a indicação de um interlo-
cutor e um suplente, por meio de 
ofício encaminhado a Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente.

 As ações propostas pelo 
PMVA compõem as dez Dire-

tivas norteadoras da agenda 
ambiental local, abrangendo os 
seguintes temas estratégicos: 
Município Sustentável, Estrutu-
ra e Educação Ambiental, Conse-
lho Ambiental, Biodiversidade, 
Gestão das Águas, Qualidade do 
Ar, Uso do Solo, Arborização Ur-
bana, Esgoto Tratado e Resíduos 
Sólidos.

 Para a consecução do seu 
objetivo, o PMVA oferece capaci-
tação técnica aos interlocutores 
indicados pela municipalidade e, 
ao final de cada ciclo anual, pu-
blica o “Ranking Ambiental dos 
municípios paulistas”.

 Tal Ranking resulta da 
avaliação técnica das informa-
ções fornecidas pelos municípios, 
com critérios pré-estabelecidos 
de medição da eficácia das ações 
executadas. A partir dessa avalia-
ção o Indicador de Avaliação Am-
biental – IAA é publicado para 
que o poder público e toda a po-
pulação possam utilizá-lo como 
norteador na formulação e apri-
moramento de políticas públicas 
e demais ações sustentáveis.
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LEI Nº 1873 DE 01 DE JULHO DE 2019
Adequa a Planta Genérica de Valores
O Prefeito Municipal de Monte Alegre do Sul, FAZ SA-
BER que a Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 
05 de junho de 2019, aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:
“ADEQUA A PLANTA GENÉRICA DE VALORES”
Art. 1º. Fica aprovada a planta genérica de valores constan-
te do Anexo I desta lei, que reenquadra para a cor verme-
lha os imóveis localizados na cor preta que sejam de mé-
dio/alto padrão em loteamentos a regularizar.
Art. 2º - Os valores estipulados permanecem aqueles fixa-
dos no Decreto Municipal nº 2149, de 02 de janeiro de 2019.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Monte Alegre do Sul, 01 de julho de 2019. 
EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 

Prefeito Municipal
Registrada em livro próprio e publicada em 01 de julho  

de 2019 
Luciana Maria Gonçalves Benedetti 

Diretora de Administração e Governo Municipal

LEI Nº 1874 DE 01 DE JULHO DE 2019
Dispõe sobre a Criação do Programa Social “Fábrica Muni-
cipal de Fraldas Maria Vitória Rossi”.
O Prefeito Municipal de Monte Alegre do Sul, FAZ SA-
BER que a Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 
05 de junho de 2019, aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL 
“FÁBRICA MUNICIPAL DE FRALDAS MARIA VITÓRIA 
ROSSI”.
Título I - O Programa
Art. 1º. O Programa Social Fábrica Municipal de Fraldas 
ficará vinculado junto ao Fundo Social de Solidariedade de 
Monte Alegre do Sul.
Art. 2º. O Programa Social se intitulará como “Fábrica Mu-
nicipal de Fraldas Maria Vitória Rossi”.
Art. 3º. O Programa consiste na confecção, produção, rece-
bimento e destinação de doações e levantamento de recur-
sos para custear o referido programa Social. 
Art. 4º. A produção consiste na confecção de fraldas infan-
tis, geriátricas e absorventes geriátricos.
Título II - Dos Beneficiários
Art. 5º. O Programa Social Fábrica Municipal de Fraldas 
atenderá exclusivamente munícipes de Monte Alegre do 
Sul com suas devidas documentações e comprovações, 
através de cadastro  e quando necessário através de ava-
liação Socioeconômica realizado pelo Departamento de 
Assistência e Desenvolvimento Social.  
Art. 6º. O Programa atenderá famílias de baixa renda, em 
estado de vulnerabilidade ou idosos conforme prevê o es-
tatuto do idoso. 
Título III - Do Voluntariado
Art. 7º. Pessoas e famílias assistidas deverão como contra-
partida prestar serviços voluntários junto ao programa, no 
que consiste na ajuda de confecção e armazenamento dos 
itens produzidos e atendidos.
Parágrafo único: São dispensadas pessoas que estiverem 
impossibilitadas de exercer o serviço voluntário, seja por 
motivo de saúde ou transporte. 
Art. 8º. Pessoas da sociedade civil, iniciativa privada, ongs e 
associações sem fins lucrativos também poderão se volun-
tariar a este programa social.
Título IV - Disposições Finais
Art. 9º. Os dias de produção e funcionamento da Fábrica 
serão fixados mediante decreto municipal.
Art. 10. O cadastramento para voluntariado ou para ser 
assistido junto ao programa será diretamente realizado na 
Fábrica Municipal de Fraldas. 
Art. 11. A programa será sediado em prédio público pró-
prio.
Art. 12. O Poder Executivo Municipal editará decreto para 
regulamentação do recebimento em relação à quantidade, 
destinação, cadastramento das famílias, bem como dos vo-
luntários do programa. 
Art. 13. As despesas decorrentes da presente lei correrão 
por conta de verbas próprias constantes no orçamento vi-
gente, suplementadas se necessário.
Art. 14. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Monte Alegre do Sul, 01 de julho de 2019. 
EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 

Prefeito Municipal
Registrada em livro próprio e publicada em 01 de julho  

de 2019 
Luciana Maria Gonçalves Benedetti 

Diretora de Administração e Governo Municipal

LEI Nº 1875 DE 01 DE JULHO DE 2019
“Dispõe sobre a denominação de da Avenida Cláudio Val-
dir Gritti “Canheta”, e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Monte Alegre do Sul, FAZ SA-
BER que a Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 
05 de junho de 2019, aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:
“DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE DA AVENIDA 
CLÁUDIO VALDIR GRITTI “CANHETA”, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.
Art. 1º Fica denominada a Via Municipal Central do Ponti-
lhão da Antiga Mogiana – Bairro dos Francos até a Rotató-
rio de entroncamento que dá acesso ao  Distrito das Mos-
tardas e ao Centro com limite na Avenida Horácio Daólio, 
como Avenida Cláudio Valdir Gritti “ Canheta”.
Art. 2º As despesas decorrentes da presente lei correrão 
por conta de verbas próprias constantes no orçamento 
vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Monte Alegre do Sul, 01 de julho de 2019. 
EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 

Prefeito Municipal
Registrada em livro próprio e publicada em 01 de julho  

de 2019 
Luciana Maria Gonçalves Benedetti 

Diretora de Administração e Governo Municipal

LEI Nº 1876 DE 01 DE JULHO DE 2019
“Dispõe sobre a denominação da Estrada Municipal MA-
-4J como Rua Francisco Degrade e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Monte Alegre do Sul, FAZ SA-
BER que a Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 
05 de junho de 2019, aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:
“DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DA ESTRADA MU-
NICIPAL MA-4J COMO RUA FRANCISCO DEGRADE E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Art. 1º Fica denominada a Estrada Municipal MA-4J do 
Distrito das Mostardas como Rua Francisco Degrande, 
estendendo a rua já existente que faz limite com a MA-4J 
denominada já como Rua Francisco Degrande.   
Art. 2º As despesas decorrentes da presente lei correrão 
por conta de verbas próprias constantes no orçamento 
vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Monte Alegre do Sul, 01 de julho de 2019. 
EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 

Prefeito Municipal
Registrada em livro próprio e publicada em 01 de julho  

de 2019 
Luciana Maria Gonçalves Benedetti 

Diretora de Administração e Governo Municipal

LEI Nº 1877 DE 01 DE JULHO DE 2019
“Dispõe sobre a padronização de sinalização de placas de 
nomenclaturas de ruas e da outras providências”.
O Prefeito Municipal de Monte Alegre do Sul, FAZ SA-
BER que a Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 
05 de junho de 2019, aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:
“DISPÕE SOBRE A PADRONIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO 
DE PLACAS DE NOMENCLATURAS DE RUAS E DA OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS”.
Art. 1º Fica Padronizado a Sinalização de Placas de Nomen-
claturas de Ruas em Monte Alegre do Sul.
Art. 2º Em Caso de Loteamentos ficará de responsabilidade 
do loteador a implantação da sinalização de ruas conforme 
exigências da municipalidade, no máximo em até 90 dias 
após a promulgação de lei intitulando o nome do logradou-
ro. 
Art. 3º As Placas Antigas serão substituídas conforme dis-
ponibilidade financeira e necessidade de substituição.
Art. 4º As Placas obedecerão ao seguinte layout e padro-
nização:
I - Tamanho 25x50 cm
II – Fonte do Texto: Arial Normal, tamanho 150pt,  disposto 
centralizado no canto esquerdo (3cm de afastamento da 
borda), cor branca. 
III – Cor de Fundo: Azul Escuro (#00008B)/RGB: (0,0,139).
IV - Brasão do Município na Cor Branca (tamanho 8cm), 
disposto no topo direito (2cm de afastamento da borda la-
teral e superior), com os dizeres MONTE ALEGRE DO SUL 
em branco (fonte Montserrat: tamanho 12pt).
V - Bandeira do Brasil tamanho 4,3x3cm no canto inferior 
direito (3cm de afastamento da borda lateral e 1 cm de afas-
tamento da borda inferior) nas cores oficiais da Bandeira.

VI - Linha branca de espessura 0,5cm com 5cm de afas-
tamento da borda inferior, separando o nome da Rua e a 
Bandeira do Brasil. 
VII – Chapa Galvanizada 18 no mínimo com vincos ou 
outros elementos garantindo sua estabilidade física e resis-
tência em ventos fortes e atos de vandalismo e acabamen-
to de pintura poliuretana nas duas faces.
Art. 5º As Placas devem ser instaladas  em Poste de Aço 
Galvanizado com altura de 3metros com seção circular de 
diâmetro de 2 polegadas e meia e fechamento em sua parte 
superior evitando acúmulo de água e deterioração. 
Parágrafo Único: Em Casos específicos deverá ser aprova-
do pelo Departamento de Obras da Municipalidade. 
Art. 6º As despesas decorrentes da presente lei correrão 
por conta de verbas próprias constantes no orçamento 
vigente, suplementadas se necessário.
Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Monte Alegre do Sul, 01 de julho de 2019. 
EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 

Prefeito Municipal
Registrada em livro próprio e publicada em 01 de julho  

de 2019 
Luciana Maria Gonçalves Benedetti 

Diretora de Administração e Governo Municipal

LEI Nº 1878 DE 01 DE JULHO DE 2019
“Institui nos termos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho 
de 2017 o Programa de Regularização Fundiária de Interes-
se Social (Reurb-S) e Programa de Regularização Fundiária 
de Interesse Específico (Reurb-E).
O Prefeito Municipal de Monte Alegre do Sul, FAZ SA-
BER que a Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 
05 de junho de 2019, aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:
“INSTITUI NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.465, DE 
11 DE JULHO DE 2017 O PROGRAMA DE REGULARI-
ZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL (REURB-S) 
E PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE 
INTERESSE ESPECÍFICO (REURB-E)
TÍTULO I - DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBA-
NA
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I - Da Regularização Fundiária Urbana
Art.1º Ficam instituídas nos termos da Lei Federal nº 
13.465, de 11 de julho de 2017 as normas gerais, procedi-
mentos aplicáveis, e o Programa Especial Municipal para 
Regularização Fundiária de Interesse Social (Reurb-S) e o 
Programa de Regularização Fundiária de Interesse Especí-
fico (Reurb-E) no território do Município de Monte Alegre 
do Sul, cujo qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, 
ambientais e sociais que visam à regularização de núcleos 
urbanos informais.
Parágrafo único. O poder público municipal fica autoriza-
do a formular e desenvolver no espaço urbano as políticas 
de suas competências de acordo com os princípios de com-
petitividade, sustentabilidade econômica, social e ambien-
tal, ordenação territorial, eficiência energética e complexi-
dade funcional, buscando que o solo se ocupe de maneira 
eficiente,  combinando  seu  uso  de  forma funcional.
Art. 2º.  Constituem objetivos do Programa a serem obser-
vados pelo Município de Monte Alegre do Sul:
I - identificar os núcleos urbanos informais que devam ser 
regularizados, organizá-los e assegurar a prestação de ser-
viços públicos aos seus ocupantes, de modo a melhorar as 
condições urbanísticas e ambientais em relação à situação 
de ocupação informal anterior;
II - criar unidades imobiliárias compatíveis com o ordena-
mento territorial urbano e constituir sobre elas direitos 
reais em favor dos seus ocupantes;
III - ampliar o acesso à terra urbanizada pela população 
de baixa renda, de modo a priorizar a permanência dos 
ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais regu-
larizados;
IV - promover a integração social e a geração de emprego 
e renda;
V - estimular a resolução extrajudicial de conflitos, em 
reforço à consensualidade e à cooperação entre Estado e 
sociedade;
VI - garantir o direito social à moradia digna e às condições 
de vida adequadas;
VII - garantir a efetivação da função social da propriedade;
VIII - ordenar o pleno desenvolvimento das funções so-
ciais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes; 
IX - concretizar o princípio constitucional da eficiência na 
ocupação e no uso do solo;
X - prevenir e desestimular a formação de novos núcleos 
urbanos informais; 
XI - conceder direitos reais, preferencialmente em nome 
da mulher;
XII - franquear participação dos interessados nas etapas do 
processo de regularização fundiária. 

Art. 3º Para fins desta Lei, consideram-se:
I -núcleo urbano: assentamento humano, com uso e carac-
terísticas urbanas, constituído por unidades imobiliárias 
de área inferior à fração mínima de parcelamento prevista 
na Lei Federal nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972, inde-
pendentemente da propriedade do solo, ainda que situado 
em área qualificada ou inscrita como rural;
II -núcleo urbano informal: aquele clandestino, irregular 
ou no qual não foi possível realizar, por qualquer modo, a 
titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legisla-
ção vigente à época de sua implantação ou regularização;
III -núcleo urbano informal consolidado: aquele de difícil 
reversão, considerados o tempo da ocupação, a natureza 
das edificações, a localização das vias de circulação e a pre-
sença de equipamentos públicos, entre outras circunstân-
cias a serem avaliadas pelo Município;
IV -demarcação urbanística: procedimento destinado a 
identificar os imóveis públicos e privados abrangidos pelo 
núcleo urbano informal e a obter a anuência dos respecti-
vos titulares de direitos inscritos na matrícula dos imóveis 
ocupados, culminando com averbação na matrícula destes 
imóveis da viabilidade da regularização fundiária, a ser 
promovida a critério do Município;
V -Certidão de Regularização Fundiária (CRF): documen-
to expedido pelo Município ao final do procedimento da 
Reurb, constituído do projeto de regularização fundiária 
aprovado, do termo de compromisso relativo a sua execu-
ção e, no caso da legitimação fundiária e da legitimação de 
posse, da listagem dos ocupantes do núcleo urbano infor-
mal regularizado, da devida qualificação destes e dos direi-
tos reais que lhes foram conferidos;
VI -legitimação de posse: ato do poder público destinado a 
conferir título, por meio do qual fica reconhecida a posse 
de imóvel objeto da Reurb, conversível em aquisição de 
direito real de propriedade na forma desta Lei, com a iden-
tificação de seus ocupantes, do tempo da ocupação e da 
natureza da posse;
VII -legitimação fundiária: mecanismo de reconhecimen-
to da aquisição originária do direito real de propriedade 
sobre unidade imobiliária objeto da Reurb;
VIII - ocupante: aquele que mantém poder de fato sobre 
lote ou fração ideal de terras públicas ou privadas em nú-
cleos urbanos informais. 
§1º Para fins da Reurb, o Município de Monte Alegre do Sul 
poderá dispensar as exigências relativas ao percentual e às 
dimensões de áreas destinadas ao uso público ou ao tama-
nho dos lotes regularizados, assim como a outros parâme-
tros urbanísticos e edilícios. 
§2º Constatada a existência de núcleo urbano informal si-
tuado, total ou parcialmente, em área de preservação per-
manente ou em área de unidade de conservação de uso 
sustentável ou de proteção de mananciais definidas pela 
União, Estados ou Municípios, a Reurb observará, tam-
bém, o disposto nos arts. 64 e 65 da Lei Federal nº 12.651, de 
25 de maio de 2012, hipótese na qual se torna obrigatória 
a elaboração de estudos técnicos, no âmbito da Reurb, que 
justifiquem as melhorias ambientais em relação à situação 
de ocupação informal anterior, inclusive por meio de com-
pensações ambientais, quando for o caso. 
§3º No caso de a Reurb abranger área de unidade de con-
servação de uso sustentável que, nos termos da Lei Federal 
nº 9.985, de 18 de julho de 2000, admita regularização, será 
exigida também a anuência do órgão gestor da unidade, 
desde que estudo técnico comprove que essas interven-
ções de regularização fundiária implicam a melhoria das 
condições ambientais em relação à situação de ocupação 
informal anterior.
§4º Na Reurb cuja ocupação tenha ocorrido às margens 
de reservatórios artificiais de água destinados à geração 
de energia ou ao abastecimento público, a faixa da área 
de preservação permanente consistirá na distância entre 
o nível máximo operativo normal e a cota máxima maxi-
morum. 
§5º Esta Lei não se aplica aos núcleos urbanos informais 
situados em áreas indispensáveis à segurança nacional ou 
de interesse da defesa, assim reconhecidas em decreto do 
Poder Executivo federal.
§6º Aplicam-se as disposições desta Lei aos imóveis locali-
zados em área rural, desde que a unidade imobiliária tenha 
área inferior à fração mínima de parcelamento prevista na 
Lei Federal nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972. 
Art. 4º.  A aprovação municipal da Reurb de que trata o art. 
2º corresponde à aprovação urbanística do projeto de re-
gularização fundiária, bem como à aprovação ambiental.
§1º Os estudos referidos no art. 3º deverão ser elaborados 
por profissional legalmente habilitado, compatibilizar-se 
com o projeto de regularização fundiária e conter, confor-
me o caso, os elementos constantes dos arts. 64 ou 65 da Lei 
no 12.651, de 25 de maio de 2012.
§2º Os estudos técnicos referidos no art. 3º aplicam-se so-
mente às parcelas dos núcleos urbanos informais situados 
nas áreas de preservação permanente, nas unidades de 
conservação de uso sustentável ou nas áreas de proteção 
de mananciais e poderão ser feitos em fases ou etapas, sen-
do que a parte do núcleo urbano informal não afetada por 
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esses estudos poderá ter seu projeto aprovado e levado a 
registro separadamente.
Art. 5º.  A Reurb compreende duas modalidades:
I -Reurb de Interesse Social (Reurb-S) - regularização fun-
diária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados 
predominantemente por população de baixa renda, assim 
declarado em ato do Poder Executivo municipal; e
II -Reurb de Interesse Específico (Reurb-E) - regularização 
fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupa-
dos por população não qualificada na hipótese de que trata 
o inciso I deste artigo. 
§1º Serão isentos de custas e emolumentos, entre outros, os 
seguintes atos registrais relacionados à Reurb-S:
I - o primeiro registro da Reurb-S, o qual confere direitos 
reais aos seus beneficiários;
II - o registro da legitimação fundiária;
III - o registro do título de legitimação de posse e a sua con-
versão em título de propriedade;
IV - o registro da CRF e do projeto de regularização fundiá-
ria, com abertura de matrícula para cada unidade imobili-
ária urbana regularizada;
V - a primeira averbação de construção residencial, desde 
que respeitado o limite de até setenta metros quadrados;
VI - a aquisição do primeiro direito real sobre unidade imo-
biliária derivada da Reurb-S;
VII - o primeiro registro do direito real de laje no âmbito da 
Reurb-S; e
VIII - o fornecimento de certidões de registro para os atos 
previstos neste artigo.  
§2º Os atos de que trata este artigo independem da com-
provação do pagamento de tributos ou penalidades tribu-
tárias, sendo vedado ao oficial de registro de imóveis exigir 
sua comprovação. 
§3º O disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo aplica-se também 
à Reurb-S que tenha por objeto conjuntos habitacionais ou 
condomínios de interesse social construídos pelo poder 
público, diretamente ou por meio da administração pú-
blica indireta, que já se encontrem implantados em 22 de 
dezembro de 2016. 
§4º Na Reurb, o Município poderá admitir o uso misto de 
atividades como forma de promover a integração social e 
a geração de emprego e renda no núcleo urbano informal 
regularizado. 
§5º A classificação do interesse visa exclusivamente à iden-
tificação dos responsáveis pela implantação ou adequação 
das obras de infraestrutura essencial e ao reconhecimento 
do direito à gratuidade das custas e emolumentos notariais 
e registrais em favor daqueles a quem for atribuído o domí-
nio das unidades imobiliárias regularizadas.  
§6º Os cartórios que não cumprirem o disposto neste arti-
go, que retardarem ou não efetuarem o registro de acordo 
com as normas previstas nesta Lei, por ato não justificado, 
ficarão sujeitos às sanções previstas no art. 44 da Lei Fede-
ral nº 11.977, de 7 de julho de 2009, observado o disposto 
nos §§ 3º-A e 3º-B do art. 30 da Lei Federal no 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973.
§7º A partir da disponibilidade de equipamentos e infraes-
trutura para prestação de serviço público de abastecimen-
to de água, coleta de esgoto, distribuição de energia elétrica, 
ou outros serviços públicos, é obrigatório aos beneficiários 
da Reurb realizar a conexão da edificação à rede de água, 
de coleta de esgoto ou de distribuição de energia elétrica e 
adotar as demais providências necessárias à utilização do 
serviço, salvo disposição em contrário na legislação muni-
cipal.
Seção II - Dos Legitimados para Requerer a Reurb
Art. 6º.  Poderão requerer a Reurb:
I – a União, os Estados, e o Município de Monte Alegre do 
Sul, diretamente ou por meio de entidades da administra-
ção pública indireta;
II - os seus beneficiários, individual ou coletivamente, di-
retamente ou por meio de cooperativas habitacionais, as-
sociações de moradores, fundações, organizações sociais, 
organizações da sociedade civil de interesse público ou 
outras associações civis que tenham por finalidade ativi-
dades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regulari-
zação fundiária urbana;
III - os proprietários de imóveis ou de terrenos, loteadores 
ou incorporadores;
IV - a Defensoria Pública, em nome dos beneficiários hi-
possuficientes; e
V - o Ministério Público. 
§1º Os legitimados poderão promover todos os atos neces-
sários à regularização fundiária, inclusive requerer os atos 
de registro.
§2º  Nos casos de parcelamento do solo, de conjunto habi-
tacional ou de condomínio informal, empreendidos por 
particular, a conclusão da Reurb confere direito de regres-
so àqueles que suportarem os seus custos e obrigações con-
tra os responsáveis pela implantação dos núcleos urbanos 
informais. 
§3º O requerimento de instauração da Reurb por proprie-

tários de terreno, loteadores e incorporadores que tenham 
dado causa à formação de núcleos urbanos informais, ou 
os seus sucessores, não os eximirá de responsabilidades 
administrativa, civil ou criminal. 
CAPÍTULO II - DOS INSTRUMENTOS DA REURB
Seção I - Disposições Gerais
Art. 7º.  Poderão ser empregados, no âmbito da Reurb, sem 
prejuízo de outros que se apresentem adequados, os se-
guintes institutos jurídicos:
I - a legitimação fundiária e a legitimação de posse, nos ter-
mos desta Lei;
II - a usucapião, nos termos dos arts. 1.238 a 1.244 da Lei Fe-
deral no10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), dos 
arts. 9o a 14 da Lei Federal no 10.257, de 10 de julho de 2001, 
e do art. 216-A da Lei Federal no 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973; 
III - a desapropriação em favor dos possuidores, nos termos 
dos §§ 4o e 5o do art. 1.228 da Lei Federal no 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil); 
IV - a arrecadação de bem vago, nos termos do art. 1.276 
da Lei Federal no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código 
Civil); 
V - o consórcio imobiliário, nos termos do art. 46 da Lei Fe-
deral no 10.257, de 10 de julho de 2001;  
VI - a desapropriação por interesse social, nos termos do in-
ciso IV do art. 2o da Lei no 4.132, de 10 de setembro de 1962;  
VII - o direito de preempção, nos termos do inciso I do art. 
26 da Lei Federal no 10.257, de 10 de julho de 2001;  
VIII - a transferência do direito de construir, nos termos do 
inciso III do art. 35 da Lei Federal no 10.257, de 10 de julho 
de 2001; 
IX - a requisição, em caso de perigo público iminente, nos 
termos do § 3o do art. 1.228 da Lei Federal no 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 (Código Civil); 
X - a intervenção do poder público em parcelamento clan-
destino ou irregular, nos termos do art. 40 da Lei Federal 
no 6.766, de 19 de dezembro de 1979; 
XI - a alienação de imóvel pela administração pública dire-
tamente para seu detentor, nos termos da alínea f do inciso 
I do art. 17 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993; 
XII - a concessão de uso especial para fins de moradia; 
XIII - a concessão de direito real de uso; 
XIV - a doação; e 
XV - a compra e venda. 
Art. 8º.  Na Reurb-E, promovida sobre bem público, haven-
do solução consensual, a aquisição de direitos reais pelo 
particular ficará condicionada ao pagamento do justo va-
lor da unidade imobiliária regularizada, a ser apurado na 
forma estabelecida em ato do Poder Executivo titular do 
domínio, sem considerar o valor das acessões e benfeito-
rias do ocupante e a valorização decorrente da implanta-
ção dessas acessões e benfeitorias.  
Parágrafo único.  As áreas de propriedade do poder públi-
co registradas no Registro de Imóveis, que sejam objeto de 
ação judicial versando sobre a sua titularidade, poderão 
ser objeto da Reurb, desde que celebrado acordo judicial 
ou extrajudicial, na forma desta Lei, homologado pelo juiz.
Art. 9º. Na Reurb-S promovida sobre bem público, o regis-
tro do projeto de regularização fundiária e a constituição 
de direito real em nome dos beneficiários poderão ser fei-
tos em ato único, a critério do ente público promovente.
Parágrafo único.  Nos casos previstos no caput deste artigo, 
serão encaminhados ao cartório o instrumento indicativo 
do direito real constituído, a listagem dos ocupantes que 
serão beneficiados pela Reurb e respectivas qualificações, 
com indicação das respectivas unidades, ficando dispensa-
das a apresentação de título cartorial individualizado e as 
cópias da documentação referente à qualificação de cada 
beneficiário. 
Art. 10º.  O Município poderá instituir como instrumento 
de planejamento urbano Zonas Especiais de Interesse So-
cial (ZEIS), no âmbito da política municipal de ordenamen-
to de seu território. 
§ 1o  Para efeitos desta Lei, considera-se ZEIS a parcela de 
área urbana instituída pelo plano diretor ou definida por 
outra lei municipal, destinada preponderantemente à 
população de baixa renda e sujeita a regras específicas de 
parcelamento, uso e ocupação do solo. 
§ 2o  A Reurb não está condicionada à existência de ZEIS. 
Seção II - Da Demarcação Urbanística
Art. 11.  O Município de Monte Alegre do Sul poderá utili-
zar o procedimento de demarcação urbanística, com base 
no levantamento da situação da área a ser regularizada e 
na caracterização do núcleo urbano informal a ser regula-
rizado.  
§ 1o  O auto de demarcação urbanística deve ser instruído 
com os seguintes documentos: 
I - planta e memorial descritivo da área a ser regularizada, 
nos quais constem suas medidas perimetrais, área total, 
confrontantes, coordenadas georreferenciadas dos vérti-
ces definidores de seus limites, números das matrículas ou 
transcrições atingidas, indicação dos proprietários identi-

ficados e ocorrência de situações de domínio privado com 
proprietários não identificados em razão de descrições im-
precisas dos registros anteriores;  
II - planta de sobreposição do imóvel demarcado com a si-
tuação da área constante do registro de imóveis.   
§ 2o  O auto de demarcação urbanística poderá abranger 
uma parte ou a totalidade de um ou mais imóveis inseridos 
em uma ou mais das seguintes situações:   
I - domínio privado com proprietários não identificados, 
em razão de descrições imprecisas dos registros anteriores; 
II - domínio privado objeto do devido registro no registro de 
imóveis competente, ainda que de proprietários distintos; 
ou 
III - domínio público. 
§ 3o  Os procedimentos da demarcação urbanística não 
constituem condição para o processamento e a efetivação 
da Reurb.   
Art. 12.  O Município de Monte Alegre do Sul notificará os 
titulares de domínio e os confrontantes da área demarca-
da, pessoalmente ou por via postal, com aviso de recebi-
mento, no endereço que constar da matrícula ou da trans-
crição, para que estes, querendo, apresentem impugnação 
à demarcação urbanística, no prazo comum de trinta dias. 
§ 1o  Eventuais titulares de domínio ou confrontantes não 
identificados, ou não encontrados ou que recusarem o re-
cebimento da notificação por via postal, serão notificados 
por edital, para que, querendo, apresentem impugnação à 
demarcação urbanística, no prazo comum de trinta dias. 
§ 2o  O edital de que trata o § 1o deste artigo conterá resu-
mo do auto de demarcação urbanística, com a descrição 
que permita a identificação da área a ser demarcada e seu 
desenho simplificado.  
§ 3o  A ausência de manifestação dos indicados neste artigo 
será interpretada como concordância com a demarcação 
urbanística.  
§ 4o  Se houver impugnação apenas em relação à parcela 
da área objeto do auto de demarcação urbanística, é facul-
tado ao poder público prosseguir com o procedimento em 
relação à parcela não impugnada.  
§ 5o  A critério do poder público municipal, as medidas de 
que trata este artigo poderão ser realizadas pelo registro de 
imóveis do local do núcleo urbano informal a ser regula-
rizado. 
§ 6o  A notificação conterá a advertência de que a ausência 
de impugnação implicará a perda de eventual direito que o 
notificado titularize sobre o imóvel objeto da Reurb. 
Art. 13.  Na hipótese de apresentação de impugnação, po-
derá ser adotado procedimento extrajudicial de composi-
ção de conflitos.  
§ 1o Caso exista demanda judicial de que o impugnante 
seja parte e que verse sobre direitos reais ou possessórios 
relativos ao imóvel abrangido pela demarcação urbanís-
tica, deverá informá-la ao poder público, que comunicará 
ao juízo a existência do procedimento de que trata o caput 
deste artigo.  
§ 2o  Para subsidiar o procedimento de que trata o caput 
deste artigo, será feito um levantamento de eventuais pas-
sivos tributários, ambientais e administrativos associados 
aos imóveis objeto de impugnação, assim como das posses 
existentes, com vistas à identificação de casos de prescri-
ção aquisitiva da propriedade. 
§ 3o  A mediação observará o disposto na Lei Federal no 
13.140, de 26 de junho de 2015, facultando-se ao município 
promover a alteração do auto de demarcação urbanística 
ou adotar qualquer outra medida que possa afastar a opo-
sição do proprietário ou dos confrontantes à regularização 
da área ocupada. 
§ 4o  Caso não se obtenha acordo na etapa de mediação, 
fica facultado o emprego da arbitragem. 
Art. 14.  Decorrido o prazo sem impugnação ou caso supe-
rada a oposição ao procedimento, o auto de demarcação 
urbanística será encaminhado ao registro de imóveis e 
averbado nas matrículas por ele alcançadas.  
§ 1o  A averbação informará: 
I - a área total e o perímetro correspondente ao núcleo ur-
bano informal a ser regularizado;  
II - as matrículas alcançadas pelo auto de demarcação ur-
banística e, quando possível, a área abrangida em cada 
uma delas; e 
III - a existência de áreas cuja origem não tenha sido iden-
tificada em razão de imprecisões dos registros anteriores.  
§ 2o  Na hipótese de o auto de demarcação urbanística in-
cidir sobre imóveis ainda não matriculados, previamente 
à averbação, será aberta matrícula, que deverá refletir a 
situação registrada do imóvel, dispensadas a retificação do 
memorial descritivo e a apuração de área remanescente.  
§ 3o  Nos casos de registro anterior efetuado em outra cir-
cunscrição, para abertura da matrícula de que trata o § 2o 
deste artigo, o oficial requererá, de ofício, certidões atuali-
zadas daquele registro.  
§ 4o  Na hipótese de a demarcação urbanística abranger 
imóveis situados em mais de uma circunscrição imobili-
ária, o oficial do registro de imóveis responsável pelo pro-

cedimento comunicará as demais circunscrições imobiliá-
rias envolvidas para averbação da demarcação urbanística 
nas respectivas matrículas alcançadas.  
§ 5o  A demarcação urbanística será averbada ainda que a 
área abrangida pelo auto de demarcação urbanística supe-
re a área disponível nos registros anteriores.  
§ 6o  Não se exigirá, para a averbação da demarcação ur-
banística, a retificação da área não abrangida pelo auto de 
demarcação urbanística, ficando a apuração de remanes-
cente sob a responsabilidade do proprietário do imóvel 
atingido. 
Seção III - Da Legitimação Fundiária
Art. 15.  A legitimação fundiária constitui forma originária 
de aquisição do direito real de propriedade conferido por 
ato do poder público, exclusivamente no âmbito da Reurb, 
àquele que detiver em área pública ou possuir em área 
privada, como sua, unidade imobiliária com destinação ur-
bana, integrante de núcleo urbano informal consolidado 
existente em 22 de dezembro de 2016.  
§ 1o  Apenas na Reurb-S, a legitimação fundiária será con-
cedida ao beneficiário, desde que atendidas as seguintes 
condições: 
I - o beneficiário não seja concessionário, foreiro ou pro-
prietário de imóvel urbano ou rural; 
II - o beneficiário não tenha sido contemplado com legi-
timação de posse ou fundiária de imóvel urbano com a 
mesma finalidade, ainda que situado em núcleo urbano 
distinto; e 
III - em caso de imóvel urbano com finalidade não residen-
cial, seja reconhecido pelo poder público o interesse públi-
co de sua ocupação.  
§ 2o  Por meio da legitimação fundiária, em qualquer das 
modalidades da Reurb, o ocupante adquire a unidade 
imobiliária com destinação urbana livre e desembaraçada 
de quaisquer ônus, direitos reais, gravames ou inscrições, 
eventualmente existentes em sua matrícula de origem, 
exceto quando disserem respeito ao próprio legitimado.  
§ 3o  Deverão ser transportadas as inscrições, as indispo-
nibilidades ou os gravames existentes no registro da área 
maior originária para as matrículas das unidades imobili-
árias que não houverem sido adquiridas por legitimação 
fundiária.  
§ 4o  Na Reurb-S de imóveis públicos, a União, os Estados, 
o Distrito Federal e o Município de Monte Alegre do Sul, e 
as suas entidades vinculadas, quando titulares do domínio, 
ficam autorizados a reconhecer o direito de propriedade 
aos ocupantes do núcleo urbano informal regularizado 
por meio da legitimação fundiária.
§ 5o  Nos casos previstos neste artigo, o poder público en-
caminhará a CRF para registro imediato da aquisição de 
propriedade, dispensados a apresentação de título indivi-
dualizado e as cópias da documentação referente à qualifi-
cação do beneficiário, o projeto de regularização fundiária 
aprovado, a listagem dos ocupantes e sua devida qualifica-
ção e a identificação das áreas que ocupam. 
§ 6o  Poderá o poder público atribuir domínio adquirido 
por legitimação fundiária aos ocupantes que não tenham 
constado da listagem inicial, mediante cadastramento 
complementar, sem prejuízo dos direitos de quem haja 
constado na listagem inicial.  
Art. 16.   Nos casos de regularização fundiária urbana pre-
vistos na Lei Federal no 11.952, de 25 de junho de 2009, o 
Município de Monte Alegre do Sul poderá utilizar a legi-
timação fundiária e demais instrumentos previstos nesta 
Lei para conferir propriedade aos ocupantes.
Seção IV - Da Legitimação de Posse
Art. 17.  A legitimação de posse, instrumento de uso exclu-
sivo para fins de regularização fundiária, constitui ato do 
poder público destinado a conferir título, por meio do qual 
fica reconhecida a posse de imóvel objeto da Reurb, com a 
identificação de seus ocupantes, do tempo da ocupação e 
da natureza da posse, o qual é conversível em direito real 
de propriedade, na forma desta Lei.
§ 1o A legitimação de posse poderá ser transferida por cau-
sa mortis ou por ato inter vivos.  
§ 2o  A legitimação de posse não se aplica aos imóveis ur-
banos situados em área de titularidade do poder público.  
Art. 18. Sem prejuízo dos direitos decorrentes do exercício 
da posse mansa e pacífica no tempo, aquele em cujo favor 
for expedido título de legitimação de posse, decorrido o 
prazo de cinco anos de seu registro, terá a conversão auto-
mática dele em título de propriedade, desde que atendidos 
os termos e as condições do art. 183 da Constituição Fede-
ral, independentemente de prévia provocação ou prática 
de ato registral.
§ 1o Nos casos não contemplados pelo art. 183 da Consti-
tuição Federal, o título de legitimação de posse poderá ser 
convertido em título de propriedade, desde que satisfeitos 
os requisitos de usucapião estabelecidos na legislação em 
vigor, a requerimento do interessado, perante o registro de 
imóveis competente.
§ 2o  A legitimação de posse, após convertida em proprie-
dade, constitui forma originária de aquisição de direito 
real, de modo que a unidade imobiliária com destinação 
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urbana regularizada restará livre e desembaraçada de 
quaisquer ônus, direitos reais, gravames ou inscrições, 
eventualmente existentes em sua matrícula de origem, 
exceto quando disserem respeito ao próprio beneficiário.  
Art. 19.  O título de legitimação de posse poderá ser cance-
lado pelo poder público emitente quando constatado que 
as condições estipuladas nesta Lei deixaram de ser satisfei-
tas, sem que seja devida qualquer indenização àquele que 
irregularmente se beneficiou do instrumento. 
CAPÍTULO III - DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATI-
VO
Seção I - Disposições Gerais
Art. 20.  A Reurb obedecerá às seguintes fases: 
I - requerimento dos legitimados; 
II - processamento administrativo do requerimento, no 
qual será conferido prazo para manifestação dos titulares 
de direitos reais sobre o imóvel e dos confrontantes; 
III - elaboração do projeto de regularização fundiária; 
IV - saneamento do processo administrativo;   
V - decisão da autoridade competente, mediante ato for-
mal, ao qual se dará publicidade; 
VI - expedição da CRF pelo Município; e 
VII - registro da CRF e do projeto de regularização fundi-
ária aprovado perante o oficial do cartório de registro de 
imóveis em que se situe a unidade imobiliária com desti-
nação urbana regularizada. 
Art. 21.  A fim de fomentar a efetiva implantação das medi-
das da Reurb, o Município de Monte Alegre do Sul poderá 
celebrar convênios ou outros instrumentos congêneres 
com o Ministério das Cidades, com vistas a cooperar para a 
fiel execução do disposto nesta Lei. 
Art. 22.  Compete ao Município de Monte Alegre do Sul 
informar quais os núcleos urbanos informais serão regu-
larizados e: 
I - classificar, caso a caso, as modalidades da Reurb; 
II - processar, analisar e aprovar os projetos de regulariza-
ção fundiária; e 
III - emitir a CRF. 
§ 1o  Na Reurb requerida pela União ou pelos Estados, a 
classificação prevista no inciso I do caput deste artigo será 
de responsabilidade do ente federativo instaurador.  
§ 2o  O Município deverá classificar e fixar, no prazo de até 
cento e oitenta dias, uma das modalidades da Reurb ou in-
deferir, fundamentadamente, o requerimento.  
§ 3o  A inércia do Município implica a automática fixação 
da modalidade de classificação da Reurb indicada pelo legi-
timado em seu requerimento, bem como o prosseguimen-
to do procedimento administrativo da Reurb, sem prejuízo 
de futura revisão dessa classificação pelo Município, me-
diante estudo técnico que a justifique. 
Art. 23.  Instaurada a Reurb, o Município deverá proceder 
às buscas necessárias para determinar a titularidade do 
domínio dos imóveis onde está situado o núcleo urbano 
informal a ser regularizado. 
§ 1o  Tratando-se de imóveis públicos ou privados, caberá 
aos Municípios notificar os titulares de domínio, os res-
ponsáveis pela implantação do núcleo urbano informal, 
os confinantes e os terceiros eventualmente interessados, 
para, querendo, apresentar impugnação no prazo de trinta 
dias, contado da data de recebimento da notificação.  
§ 2o  Tratando-se de imóveis públicos municipais, o Mu-
nicípio deverá notificar os confinantes e terceiros even-
tualmente interessados, para, querendo, apresentar 
impugnação no prazo de trinta dias, contado da data de 
recebimento da notificação. 
§ 3o Na hipótese de apresentação de impugnação, será 
iniciado o procedimento extrajudicial de composição de 
conflitos de que trata esta Lei.  
§ 4o  A notificação do proprietário e dos confinantes será 
feita por via postal, com aviso de recebimento, no ende-
reço que constar da matrícula ou da transcrição, conside-
rando-se efetuada quando comprovada a entrega nesse 
endereço.  
§ 5o  A notificação da Reurb também será feita por meio 
de publicação de edital, com prazo de trinta dias, do qual 
deverá constar, de forma resumida, a descrição da área a 
ser regularizada, nos seguintes casos: 
I - quando o proprietário e os confinantes não forem en-
contrados; e 
II - quando houver recusa da notificação por qualquer mo-
tivo.   
§ 6o  A ausência de manifestação dos indicados referidos 
nos §§ 1o e 4o deste artigo será interpretada como concor-
dância com a Reurb. 
§ 7o  Caso algum dos imóveis atingidos ou confinantes não 
esteja matriculado ou transcrito na serventia, o Município 
de Monte Alegre do Sul realizará diligências perante as ser-
ventias anteriormente competentes, mediante apresenta-
ção da planta do perímetro regularizado, a fim de que a sua 
situação jurídica atual seja certificada, caso possível.  
§ 8o  O requerimento de instauração da Reurb ou, na for-
ma de regulamento, a manifestação de interesse nesse 

sentido por parte de qualquer dos legitimados garantem 
perante o poder público aos ocupantes dos núcleos urba-
nos informais situados em áreas públicas a serem regula-
rizados a permanência em suas respectivas unidades imo-
biliárias, preservando-se as situações de fato já existentes, 
até o eventual arquivamento definitivo do procedimento. 
§ 9o  Fica dispensado o disposto neste artigo, caso adotados 
os procedimentos da demarcação urbanística.  
Art. 24.  A Reurb será instaurada por decisão do Município, 
por meio de requerimento, por escrito, de um dos legitima-
dos de que trata esta Lei.  
Parágrafo único.  Na hipótese de indeferimento do reque-
rimento de instauração da Reurb, a decisão do Município 
deverá indicar as medidas a serem adotadas, com vistas à 
reformulação e à reavaliação do requerimento, quando for 
o caso. 
Art. 25.  Instaurada a Reurb, compete ao Município apro-
var o projeto de regularização fundiária, do qual deverão 
constar as responsabilidades das partes envolvidas.  
Parágrafo único.  A elaboração e o custeio do projeto de re-
gularização fundiária e da implantação da infraestrutura 
essencial obedecerão aos seguintes procedimentos: 
I - na Reurb-S: 
a) operada sobre área de titularidade do Município de 
Monte Alegre do Sul, caberá a este a responsabilidade de 
elaborar o projeto de regularização fundiária nos termos 
do ajuste que venha a ser celebrado e a implantação da 
infraestrutura essencial, quando necessária; e 
b) operada sobre área titularizada por particular, caberá 
ao Municípiode Monte Alegre do Sul a responsabilidade 
de elaborar e custear o projeto de regularização fundiária 
e a implantação da infraestrutura essencial, quando ne-
cessária;  
II - na Reurb-E, a regularização fundiária será contratada e 
custeada por seus potenciais beneficiários ou requerentes 
privados;  
III - na Reurb-E sobre áreas públicas, se houver interesse 
público, o Município poderá proceder à elaboração e ao 
custeio do projeto de regularização fundiária e da implan-
tação da infraestrutura essencial, com posterior cobrança 
aos seus beneficiários.  
Art. 26.  O Município poderá criar câmaras de prevenção e 
resolução administrativa de conflitos, no âmbito da admi-
nistração local, inclusive mediante celebração de ajustes 
com os Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as quais 
deterão competência para dirimir conflitos relacionados à 
Reurb, mediante solução consensual.   
§ 1o  O modo de composição e funcionamento das câma-
ras de que trata o caput deste artigo será estabelecido em 
ato do Poder Executivo municipal e, na falta do ato, pelo 
disposto na Lei Federal no 13.140, de 26 de junho de 2015.  
§ 2o  Se houver consenso entre as partes, o acordo será re-
duzido a termo e constituirá condição para a conclusão da 
Reurb, com consequente expedição da CRF.   
§ 3o  O Município de Monte Alegre do Sul poderá instau-
rar, de ofício ou mediante provocação, procedimento de 
mediação coletiva de conflitos relacionados à Reurb.
§ 4o  A instauração de procedimento administrativo para 
a resolução consensual de conflitos no âmbito da Reurb 
suspende a prescrição.   
§ 5o  O Município poderá, mediante a celebração de convê-
nio, utilizar os Centros Judiciários de Solução de Conflitos 
e Cidadania ou as câmaras de mediação credenciadas nos 
Tribunais de Justiça. 
Seção II - Do Projeto de Regularização Fundiária
Art. 27.  O projeto de regularização fundiária conterá, no 
mínimo: 
I - levantamento planialtimétrico e cadastral, com geor-
referenciamento, subscrito por profissional competente, 
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), que 
demonstrará as unidades, as construções, o sistema viário, 
as áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais ele-
mentos caracterizadores do núcleo a ser regularizado;  
II - planta do perímetro do núcleo urbano informal com 
demonstração das matrículas ou transcrições atingidas, 
quando for possível; 
III - estudo preliminar das desconformidades e da situação 
jurídica, urbanística e ambiental;  
IV - projeto urbanístico; 
V - memoriais descritivos; 
VI - proposta de soluções para questões ambientais, urba-
nísticas e de reassentamento dos ocupantes, quando for o 
caso; 
VII - estudo técnico para situação de risco, quando for o 
caso;  
VIII - estudo técnico ambiental, para os fins previstos nesta 
Lei, quando for o caso; 
IX - cronograma físico de serviços e implantação de obras 
de infraestrutura essencial, compensações urbanísticas, 
ambientais e outras, quando houver, definidas por ocasião 
da aprovação do projeto de regularização fundiária; e 

X - termo de compromisso a ser assinado pelos responsá-
veis, públicos ou privados, pelo cumprimento do cronogra-
ma físico definido no inciso IX deste artigo. 
Parágrafo único.  O projeto de regularização fundiária de-
verá considerar as características da ocupação e da área 
ocupada para definir parâmetros urbanísticos e ambien-
tais específicos, além de identificar os lotes, as vias de circu-
lação e as áreas destinadas a uso público, quando for o caso.  
Art. 28.  O projeto urbanístico de regularização fundiária 
deverá conter, no mínimo, indicação: 
I - das áreas ocupadas, do sistema viário e das unidades 
imobiliárias, existentes ou projetadas; 
II - das unidades imobiliárias a serem regularizadas, suas 
características, área, confrontações, localização, nome do 
logradouro e número de sua designação cadastral, se hou-
ver; 
III - quando for o caso, das quadras e suas subdivisões em 
lotes ou as frações ideais vinculadas à unidade regulariza-
da; 
IV - dos logradouros, espaços livres, áreas destinadas a 
edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, quando 
houver; 
V - de eventuais áreas já usucapidas;  
VI - das medidas de adequação para correção das descon-
formidades, quando necessárias; 
VII - das medidas de adequação da mobilidade, acessibi-
lidade, infraestrutura e relocação de edificações, quando 
necessárias; 
VIII - das obras de infraestrutura essencial, quando neces-
sárias; 
IX - de outros requisitos que sejam definidos pelo Municí-
pio. 
§ 1o  Para fins desta Lei, considera-se infraestrutura essen-
cial os seguintes equipamentos:  
I - sistema de abastecimento de água potável, coletivo ou 
individual; 
II - sistema de coleta e tratamento do esgotamento sanitá-
rio, coletivo ou individual; 
III - rede de energia elétrica domiciliar; 
IV - soluções de drenagem, quando necessário; e 
V - outros equipamentos a serem definidos pelos Muni-
cípios em função das necessidades locais e características 
regionais.  
§ 2o  A Reurb pode ser implementada por etapas, abran-
gendo o núcleo urbano informal de forma total ou parcial.  
§ 3o  As obras de implantação de infraestrutura essencial, 
de equipamentos comunitários e de melhoria habitacio-
nal, bem como sua manutenção, podem ser realizadas 
antes, durante ou após a conclusão da Reurb.  
§ 4o  O Município definirá os requisitos para elaboração do 
projeto de regularização, no que se refere aos desenhos, ao 
memorial descritivo e ao cronograma físico de obras e ser-
viços a serem realizados, se for o caso.  
§ 5o  A planta e o memorial descritivo deverão ser assina-
dos por profissional legalmente habilitado, dispensada a 
apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(Crea) ou de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) 
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), quando 
o responsável técnico for servidor ou empregado público. 
Art. 29.  Na Reurb-S, caberá ao poder público competente, 
diretamente ou por meio da administração pública indire-
ta, implementar a infraestrutura essencial, os equipamen-
tos comunitários e as melhorias habitacionais previstos 
nos projetos de regularização, assim como arcar com os 
ônus de sua manutenção.  
Art. 30.  Na Reurb-E, o Município deverá definir, por oca-
sião da aprovação dos projetos de regularização fundiária, 
nos limites da legislação de regência, os responsáveis pela: 
I - implantação dos sistemas viários;  
II - implantação da infraestrutura essencial e dos equipa-
mentos públicos ou comunitários, quando for o caso; e  
III - implementação das medidas de mitigação e compensa-
ção urbanística e ambiental, e dos estudos técnicos, quan-
do for o caso.   
§ 1o  As responsabilidades de que trata o caput deste artigo 
poderão ser atribuídas aos beneficiários da Reurb-E.  
§ 2o  Os responsáveis pela adoção de medidas de mitigação 
e compensação urbanística e ambiental deverão celebrar 
termo de compromisso com as autoridades competentes 
como condição de aprovação da Reurb-E.   
Art. 31.  Para que seja aprovada a Reurb de núcleos urba-
nos informais, ou de parcela deles, situados em áreas de 
riscos geotécnicos, de inundações ou de outros riscos espe-
cificados em lei, estudos técnicos deverão ser realizados, a 
fim de examinar a possibilidade de eliminação, de correção 
ou de administração de riscos na parcela por eles afetada.  
§ 1o  Na hipótese do caput deste artigo, é condição indis-
pensável à aprovação da Reurb a implantação das medidas 
indicadas nos estudos técnicos realizados.  
§ 2o  Na Reurb-S que envolva áreas de riscos que não com-

portem eliminação, correção ou administração, os Muni-
cípios deverão proceder à realocação dos ocupantes do 
núcleo urbano informal a ser regularizado.
Seção III - Da Conclusão da Reurb
Art. 32.  O pronunciamento da autoridade competente que 
decidir o processamento administrativo da Reurb deverá: 
I - indicar as intervenções a serem executadas, se for o caso, 
conforme o projeto de regularização fundiária aprovado; 
II - aprovar o projeto de regularização fundiária resultante 
do processo de regularização fundiária; e 
III - identificar e declarar os ocupantes de cada unidade 
imobiliária com destinação urbana regularizada, e os res-
pectivos direitos reais.  
Art. 33.  A Certidão de Regularização Fundiária (CRF) é o 
ato administrativo de aprovação da regularização que de-
verá acompanhar o projeto aprovado e deverá conter, no 
mínimo:    
I - o nome do núcleo urbano regularizado;  
II - a localização; 
III - a modalidade da regularização;    
IV - as responsabilidades das obras e serviços constantes 
do cronograma;    
V - a indicação numérica de cada unidade regularizada, 
quando houver;    
VI - a listagem com nomes dos ocupantes que houverem 
adquirido a respectiva unidade, por título de legitimação 
fundiária ou mediante ato único de registro, bem como o 
estado civil, a profissão, o número de inscrição no cadastro 
das pessoas físicas do Ministério da Fazenda e do registro 
geral da cédula de identidade e a filiação. 
CAPÍTULO IV - DO REGISTRO DA REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA
Art. 34.  O registro da CRF e do projeto de regularização 
fundiária aprovado será requerido diretamente ao oficial 
do cartório de registro de imóveis da situação do imóvel e 
será efetivado independentemente de determinação judi-
cial ou do Ministério Público.  
Parágrafo único.  Em caso de recusa do registro, o oficial do 
cartório do registro de imóveis expedirá nota devolutiva 
fundamentada, na qual indicará os motivos da recusa e 
formulará exigências nos termos desta Lei.  
Art. 35.  Na hipótese de a Reurb abranger imóveis situados 
em mais de uma circunscrição imobiliária, o procedimento 
será efetuado perante cada um dos oficiais dos cartórios de 
registro de imóveis.  
Parágrafo único.  Quando os imóveis regularizados esti-
verem situados na divisa das circunscrições imobiliárias, 
as novas matrículas das unidades imobiliárias serão de 
competência do oficial do cartório de registro de imóveis 
em cuja circunscrição estiver situada a maior porção da 
unidade imobiliária regularizada.  
Art. 36.  Recebida a CRF, cumprirá ao oficial do cartório 
de registro de imóveis prenotá-la, autuá-la, instaurar o 
procedimento registral e, no prazo de quinze dias, emitir a 
respectiva nota de exigência ou praticar os atos tendentes 
ao registro.  
§ 1o  O registro do projeto Reurb aprovado importa em: 
I - abertura de nova matrícula, quando for o caso; 
II - abertura de matrículas individualizadas para os lotes 
e áreas públicas resultantes do projeto de regularização 
aprovado; e 
III - registro dos direitos reais indicados na CRF junto às 
matrículas dos respectivos lotes, dispensada a apresenta-
ção de título individualizado. 
§ 2o  Quando o núcleo urbano regularizado abranger mais 
de uma matrícula, o oficial do registro de imóveis abrirá 
nova matrícula para a área objeto de regularização, con-
forme previsto no inciso I do § 1o deste artigo, destacando a 
área abrangida na matrícula de origem, dispensada a apu-
ração de remanescentes. 
§ 3o  O registro da CRF dispensa a comprovação do paga-
mento de tributos ou penalidades tributárias de responsa-
bilidade dos legitimados.  
§ 4o  O registro da CRF aprovado independe de averbação 
prévia do cancelamento do cadastro de imóvel rural no 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (In-
cra).  
§ 5o  O procedimento registral deverá ser concluído no 
prazo de sessenta dias, prorrogável por até igual período, 
mediante justificativa fundamentada do oficial do cartório 
de registro de imóveis. 
§ 6o  O oficial de registro fica dispensado de providenciar a 
notificação dos titulares de domínio, dos confinantes e de 
terceiros eventualmente interessados, uma vez cumprido 
esse rito pelo Município, conforme o disposto no art. 31 
desta Lei. 
§ 7o  O oficial do cartório de registro de imóveis, após o 
registro da CRF, notificará o Incra, o Ministério do Meio 
Ambiente e a Secretaria da Receita Federal do Brasil para 
que esses órgãos cancelem, parcial ou totalmente, os res-
pectivos registros existentes no Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) e nos demais cadastros relacionados a imóvel rural, 
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relativamente às unidades imobiliárias regularizadas. 
Art. 37.  Quando se tratar de imóvel sujeito a regime de 
condomínio geral a ser dividido em lotes com indicação, 
na matrícula, da área deferida a cada condômino, o Mu-
nicípio poderá indicar, de forma individual ou coletiva, as 
unidades imobiliárias correspondentes às frações ideais 
registradas, sob sua exclusiva responsabilidade, para a es-
pecialização das áreas registradas em comum. 
Parágrafo único.  Na hipótese de a informação prevista no 
caput deste artigo não constar do projeto de regularização 
fundiária aprovado pelo Município, as novas matrículas 
das unidades imobiliárias serão abertas mediante reque-
rimento de especialização formulado pelos legitimados de 
que trata esta Lei, dispensada a outorga de escritura públi-
ca para indicação da quadra e do lote. 
Art. 38.  Para atendimento ao princípio da especialidade, 
o oficial do cartório de registro de imóveis adotará o me-
morial descritivo da gleba apresentado com o projeto de 
regularização fundiária e deverá averbá-lo na matrícula 
existente, anteriormente ao registro do projeto, indepen-
dentemente de provocação, retificação, notificação, uni-
ficação ou apuração de disponibilidade ou remanescente. 
§ 1o  Se houver dúvida quanto à extensão da gleba matri-
culada, em razão da precariedade da descrição tabular, o 
oficial do cartório de registro de imóveis abrirá nova matrí-
cula para a área destacada e averbará o referido destaque 
na matrícula matriz.  
§ 2o  As notificações serão emitidas de forma simplificada, 
indicando os dados de identificação do núcleo urbano a 
ser regularizado, sem a anexação de plantas, projetos, me-
moriais ou outros documentos, convidando o notificado a 
comparecer à sede da serventia para tomar conhecimento 
da CRF com a advertência de que o não comparecimento e 
a não apresentação de impugnação, no prazo legal, impor-
tará em anuência ao registro. 
§ 3o  Na hipótese de o projeto de regularização fundiária 
não envolver a integralidade do imóvel matriculado, o re-
gistro será feito com base na planta e no memorial descri-
tivo referentes à área objeto de regularização e o destaque 
na matrícula da área total deverá ser averbado.  
Art. 39.  Os padrões dos memoriais descritivos, das plantas 
e das demais representações gráficas, inclusive as escalas 
adotadas e outros detalhes técnicos, seguirão as diretrizes 
estabelecidas pela autoridade municipal ou distrital com-
petente, as quais serão consideradas atendidas com a emis-
são da CRF.  
Parágrafo único.  Não serão exigidos reconhecimentos de 
firma nos documentos que compõem a CRF ou o termo 
individual de legitimação fundiária quando apresentados 
pelo Município ou entes da administração indireta. 
Art. 40.  O registro da CRF produzirá efeito de instituição 
e especificação de condomínio, quando for o caso, regido 
pelas disposições legais específicas, hipótese em que fica 
facultada aos condôminos a aprovação de convenção con-
dominial.   
Art. 41.  O registro da CRF será feito em todas as matrículas 
atingidas pelo projeto de regularização fundiária aprova-
do, devendo ser informadas, quando possível, as parcelas 
correspondentes a cada matrícula.  
Art. 42.  Nas matrículas abertas para cada parcela, deverão 
constar dos campos referentes ao registro anterior e ao 
proprietário:  
I - quando for possível, a identificação exata da origem da 
parcela matriculada, por meio de planta de sobreposição 
do parcelamento com os registros existentes, a matrícula 
anterior e o nome de seu proprietário;  
II - quando não for possível identificar a exata origem da 
parcela matriculada, todas as matrículas anteriores atingi-
das pela Reurb e a expressão “proprietário não identifica-
do”, dispensando-se nesse caso os requisitos dos itens 4 e 5 
do inciso II do art. 167 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973.  
Art. 43.  Qualificada a CRF e não havendo exigências nem 
impedimentos, o oficial do cartório de registro de imóveis 
efetuará o seu registro na matrícula dos imóveis cujas áre-
as tenham sido atingidas, total ou parcialmente.   
Parágrafo único.  Não identificadas as transcrições ou as 
matrículas da área regularizada, o oficial do cartório de 
registro abrirá matrícula com a descrição do perímetro do 
núcleo urbano informal que constar da CRF e nela efetu-
ará o registro.   
Art. 44.  Registrada a CRF, será aberta matrícula para cada 
uma das unidades imobiliárias regularizadas.  
Parágrafo único. Para os atuais ocupantes das unidades 
imobiliárias objeto da Reurb, os compromissos de com-
pra e venda, as cessões e as promessas de cessão valerão 
como título hábil para a aquisição da propriedade, quando 
acompanhados da prova de quitação das obrigações do ad-
quirente, e serão registrados nas matrículas das unidades 
imobiliárias correspondentes, resultantes da regularização 
fundiária. 
Art. 45.  Com o registro da CRF, serão incorporados auto-
maticamente ao patrimônio público as vias públicas, as 
áreas destinadas ao uso comum do povo, os prédios pú-
blicos e os equipamentos urbanos, na forma indicada no 

projeto de regularização fundiária aprovado. 
Parágrafo único.  A requerimento do Município, o oficial 
de registro de imóveis abrirá matrícula para as áreas que 
tenham ingressado no domínio público. 
Art. 46. As unidades desocupadas e não comercializadas 
alcançadas pela Reurb terão as suas matrículas abertas em 
nome do titular originário do domínio da área. 
Parágrafo único.  As unidades não edificadas que tenham 
sido comercializadas a qualquer título terão suas matrícu-
las abertas em nome do adquirente, conforme procedi-
mento previsto nos arts. 84 e 99 da Lei federal 13.465/2017. 
CAPÍTULO V - DO DIREITO REAL DE LAJE
Art.  47. Na Reurb, as unidades imobiliárias autônomas 
situadas em uma mesma área, sempre que se constatar a 
impossibilidade de individualização de  lotes, a  sobreposi-
ção ou  a solidariedade de edificações ou terrenos, poderão 
ser regularizadas por meio da instituição do direito real de 
laje, previsto no  art. 1.510-A da Lei nº 10.406, de 2002 - Có-
digo Civil.
CAPÍTULO IX - DA ARRECADAÇÃO DE IMÓVEIS 
ABANDONADOS
Art. 48.  Os imóveis urbanos privados abandonados cujos 
proprietários não possuam a intenção de conservá-los em 
seu patrimônio ficam sujeitos à arrecadação pelo Municí-
pio de Monte Alegre do Sul na condição de bem vago. 
§ 1o  A intenção referida no caput deste artigo será presu-
mida quando o proprietário, cessados os atos de posse so-
bre o imóvel, não adimplir os ônus fiscais instituídos sobre 
a propriedade predial e territorial urbana, por cinco anos. 
§ 2o  O procedimento de arrecadação de imóveis urbanos 
abandonados obedecerá ao disposto em ato do Poder Exe-
cutivo municipal ou distrital e observará, no mínimo: 
I - abertura de processo administrativo para tratar da ar-
recadação; 
II - comprovação do tempo de abandono e de inadimplên-
cia fiscal; 
III - notificação ao titular do domínio para, querendo, apre-
sentar impugnação no prazo de trinta dias, contado da 
data de recebimento da notificação. 
§ 3o  A ausência de manifestação do titular do domínio 
será interpretada como concordância com a arrecadação.  
§ 4o  Respeitado o procedimento de arrecadação, o Muni-
cípio poderá realizar, diretamente ou por meio de terceiros, 
os investimentos necessários para que o imóvel urbano 
arrecadado atinja prontamente os objetivos sociais a que 
se destina.  
§ 5o  Na hipótese de o proprietário reivindicar a posse do 
imóvel declarado abandonado, no transcorrer do triênio 
a que alude o art. 1.276 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 (Código Civil), fica assegurado ao Poder Executivo 
municipal ou distrital o direito ao ressarcimento prévio, e 
em valor atualizado, de todas as despesas em que eventu-
almente houver incorrido, inclusive tributárias, em razão 
do exercício da posse provisória. 
Art. 49.  Os imóveis arrecadados pelo Município de Monte 
Alegre do Sul poderá ser destinados aos programas habi-
tacionais, à prestação de serviços públicos, ao fomento da 
Reurb-S ou serão objeto de concessão de direito real de uso 
a entidades civis que comprovadamente tenham fins fi-
lantrópicos, assistenciais, educativos, esportivos ou outros, 
no interesse do Município ou do Distrito Federal. 
CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS DA REGULARI-
ZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA
Art. 50.   As glebas  parceladas  para  fins  urbanos  anterior-
mente  a  19  de dezembro  de  1979,  que  não  possuírem  
registro,  poderão  ter  a  sua  situação jurídica  regularizada  
mediante  o  registro  do  parcelamento,  desde  que  esteja 
implantado  e  integrado  à  cidade,  podendo,  para  tanto,  
se  utilizar  dos instrumentos previstos nesta lei e na Lei 
federal 13.465/2017.
Art.  51.   As unidades derivadas da regularização fundiária 
de conjuntos habitacionais serão atribuídas aos ocupantes 
reconhecidos.
Parágrafo único.  Se demonstrado pelo ente público pro-
motor do programa habitacional, durante o processo da 
regularização fundiária, que há   obrigações pendentes em 
alguma unidade, será apurada a titularidade desta unida-
de imobiliária regularizada, sem prejuízo da regularização 
das demais.
Art. 52.   As disposições da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro 
de 1979, não se aplicam à Reurb, exceto quanto ao disposto 
nos arts. 37, 38, 39 no caput e nos §§ 1º, 2º, 3º, 4º do art. 40 
e nos arts. 41,42, 44, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 da referida Lei.
Art.  53.   Para fins da Reurb, ficam dispensadas a desafeta-
ção e as exigências previstas no inciso I do caput do art. 17 
da Lei nº 8.666, de 1993.
Art. 54. Os núcleos urbanos regularizados  nos  termos  
desta  Lei  não integrantes de zona urbana ou de expansão 
urbana do Município de Monte Alegre do Sul não serão 
computados,  pelo prazo de cinco anos, contado a partir de 
22 de dezembro de 2016, na formulação do Índice de De-
senvolvimento Humano Municipal, para fins de  cálculo  
do  coeficiente  de  participação  no  Fundo  de  Participação  

dos Municípios.
Art. 55. Não serão regularizadas as ocupações que incidam 
sobre áreas objeto de demanda  judicial  que  versem  so-
bre  direitos  reais  de  garantia  ou constrições judiciais, 
bloqueios e indisponibilidades, até o trânsito em julgado da 
decisão, ressalvadas a hipótese de o objeto da demanda não  
impedir a análise da regularização da ocupação pela admi-
nistração pública e a hipótese de acordo judicial.
Art. 56. Compete à Procuradoria do Município de Monte 
Alegre do Sul implantar e coordenar com a cooperação e 
participação das demais departamentos e órgãos munici-
pais os programas elencados no Art.1º da presente lei.
Art. 57. Fica criada Comissão do Programa Especial Mu-
nicipal para Regularização Fundiária de Interesse Social 
(Reurb-S) e o Programa de Regularização Fundiária de In-
teresse Específico (Reurb-E) – (Regulariza Monte Alegre do 
Sul) que será composta pelo Procurador Geral do Municí-
pio, e membros das seguintes secretarias, até:
Quantidade/Departamento
2 (dois)/Procuradoria
2 (dois)/Departamento de Fazenda Pública e Finanças
1 (um)/Departamento de Planejamento e Desenvolvimen-
to Econômico
2 (dois)/Departamento de Obras
2 (dois)/Departamento de Agricultura e Meio Ambiente
Art. 58. A comissão nomeada nos termos do artigo anterior 
deverá ser preenchida por pelo menos 50% (cinqüenta por 
cento) de servidores efetivos e ocupantes dos quadros téc-
nicos de suas respectivas departamentos, os quais farão jus 
à seguinte gratificação por execução de trabalho especial:
I – Coordenador do Programa – Devido à especificidade do 
programa deverá ser Ocupante de Cargo com exigência de 
Escolaridade Superior: 700,00 (setecentos);
II – Membros Especialistas - Ocupante de Cargo com exi-
gência de Escolaridade Superior (Graduação, Pós-Gradu-
ação, Mestrado e Doutorado): R$ 400,00 (quatrocentos 
reais);
III – Membros - Ocupante de Cargo com exigência de Es-
colaridade fundamental e média: R$ 250,00 (duzentos e 
cinquenta reais).
Art. 59. A comissão a que se refere o artigo 57 desta Lei será 
organizada pelo coordenador da comissão e tem as seguin-
tes finalidades:
I - efetuar o levantamento, diagnóstico físico-territorial e 
jurídico, identificação de infratores e classificação de núcle-
os urbanos informais implantados.     
II - definir critérios e medidas de intervenção para viabi-
lizar a regularização urbanística de iniciativa pública ou 
privada; e,               
III - propor a regulamentação do procedimento, e, efetuar a 
análise e aprovação de projetos de regularização urbanísti-
ca de núcleos urbanos informais implantados no território 
municipal, nos termos da presente lei.         
Art. 60. Nos termos da Lei Ordinária nº 1854/2018, as des-
pesas decorrentes da presente lei correrão pelo dotação 
3.3.90.39.00
Art. 61. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 62. Revogam-se as disposições em contrário.

Monte Alegre do Sul, 01 de julho de 2019. 
EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 

Prefeito Municipal
Registrada em livro próprio e publicada em 01 de julho 

de 2019 
Luciana Maria Gonçalves Benedetti 

Diretora de Administração e Governo Municipal

CONVOCAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO N° 001/2017
Senhor (a) KENY MICHELLY CAMARGO FERRAZ
Candidato (a) aprovado (a) no cargo de: ENFERMEIRA 
Pelo presente instrumento, fica Vossa Senhoria CONVO-
CADO  para comparecer junto à Prefeitura Municipal de 
Monte Alegre do Sul, no setor de Recursos Humanos, no 
prazo máximo de 48 (QUARENTA E OITO) horas conta-
dos da presente publicação para tratar da contratação do 
concurso público de N° 001/2017, para o cargo de ENFER-
MEIRA.
Salientamos que com o não comparecimento no prazo 
determinado implicará na perda automática da vaga do 
Concurso Público.

Seção de Recursos Humanos

DECRETO N° 2.193 DE 27 DE JUNHO DE 2.019
Nomeia membros para compor a Coordenadoria Muni-
cipal de Defesa Civil, e dá outras providências. Registrado 
em livro próprio e publicado em 27 de junho de 2019. A 
municipalidade informa que a íntegra deste Decreto en-
contra-se disponível no saguão do Paço Municipal e no site 
www.montealegredosul.sp.gov.br.

DECRETO N° 2.194 DE 27 DE JUNHO DE 2.019
Regulamenta a Cobrança dos débitos de Água e Esgoto em 
atraso de anos anteriores e do presente exercício, e dá ou-
tras providências. Registrado em livro próprio e publicado 
em 27 de junho 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° 2.195 DE 27 DE JUNHO DE 2.019
Altera membros do Conselho de Proteção e Direito dos 
Animais e dá outras providências. Registrado em livro pró-
prio e publicado em 27 de junho de 2019. A municipalidade 
informa que a íntegra deste Decreto encontra-se disponí-
vel no saguão do Paço Municipal e no site www.monteale-
gredosul.sp.gov.br.

DECRETO N° 2.196 DE 27 DE JUNHO DE 2.019
Dispõe sobre a sistemática de licenciamento de pessoas 
jurídicas via Sistema Integrado de Licenciamento e dá ou-
tras providências. Registrado em livro próprio e publicado 
em 27 de junho 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° 2197 DE 04 DE JULHO DE 2019
Fixa o horário de atendimento do Balneário Municipal 
durante o feriado de 9 de julho e dá outras providências. 
Registrado em livro próprio e publicado em 04 de julho de 
2019. A municipalidade informa que a íntegra deste De-
creto encontra-se disponível no saguão do Paço Municipal 
e no site www.montealegredosul.sp.gov.br.

DECRETO N° 2.198 DE 04 DE JULHO DE 2019
Estabelece limite de horas extras no serviço municipal e 
dá outras providências. Registrado em livro próprio e pu-
blicado em 04 de julho de 2019. A municipalidade informa 
que a íntegra deste Decreto encontra-se disponível no sa-
guão do Paço Municipal e no site www.montealegredosul.
sp.gov.br.

PORTARIA N° 416 DE 01 DE JULHO DE 2019
REVOGAR a licença sem vencimentos ao empregado pú-
blico municipal VITOR GONÇALO DE MORAES, RG nº 
7.828.792, ocupante do emprego público de provimento 
permanente de Pedreiro concedida através da Portaria n° 
375 de 20 de março de 2019.

PORTARIA N° 417 DE 10 DE JULHO DE 2019
Instaura a Comissão Disciplinar e dá outras providências.

PORTARIA N° 418 DE 10 DE JULHO DE 2019
Designar MARCIA DONIZETI LASTÓRIA, RG.  
20.446.044, ocupante do emprego público de provimen-
to permanente, para desempenhar acumuladamente a 
função de Diretora Municipal de Saúde em substituição 
ao ocupante do emprego, em decorrência do gozo de férias 
pelo ocupante do emprego Edilaine Taís de Oliveira Lima 
Conti, no período de 11/07/2019 à 20/07/2019.

PORTARIA N° 419 DE 10 DE JULHO DE 2019
CONCEDER licença sem vencimentos ao empregado 
público municipal JONAS PRETO DE GODOY, RG nº 
30.153.204-7, ocupante do emprego público de provi-
mento permanente de Motorista de Veículos Pesados, 
pelo período de 02 (dois) anos a partir de 11/07/2019 até 
10/07/2021.

PORTARIA N° 420 DE 10 DE JULHO DE 2019
Altera Portaria de exoneração de servidor do cargo de Su-
pervisor de Departamento e dá outras providências.

PORTARIA N° 421 DE 15 DE JULHO DE 2019
Instaura a Comissão Sindicante e dá outras providências.

PORTARIA N° 422 DE 15 DE JULHO DE 2019
NOMEAR, pelo prazo de 01.07.2019 a 28.09.2019, retro-
agindo os efeitos desta à data do início, considerando a 
excepcionalidade elencada no Art. 110 e seguintes, da Lei 
Complementar 03 de 15 de dezembro de 2017 e demais al-
terações legais, bem como Memorando n.º 40/19 expedido 
pelo Departamento de Saúde, pós processo de seleção sim-
plificado, a servidora descrita no quadro abaixo:
NOME/FUNÇÃO/RG/INÍCIO/TÉRMINO

RECURSOS HUMANOS

DECRETOS

PORTARIAS
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SIÉLEN DO CARMO ALVARO/ENFERMEIRO DO PSF/40.732.312-
0/01.07.2019/28.09.2019

PORTARIA N° 423 DE 15 DE JULHO DE 2019
NOMEAR para o cargo comissionado de Supervisor de Departamento o Sr. AN-
DRÉ APARECIDO FERREIRA DE LIMA, RG nº 33.133.376-4, CPF. 218.327.318-
63, lotado nos termos dos Anexos V e VII da Lei Complementar n° 03/2017, a 
partir de 15/07/2019.

PORTARIA N° 424 DE 15 DE JULHO DE 2019
DESIGNAR, para fins do convênio a ser firmado com o Departamento Estadual 
de Trânsito – DETRAN-SP, no âmbito do Programa Respeito à Vida: 
I -  A servidora KELLEN MARIA SARTORI, contadora do município, portadora 
do CPF nº 028.095.556-13 e do CRC-SP nº 1SP224031/O-1, como responsável pela 
Gestão Administrativa e Financeira; 
II – O servidor ROBSON RODRIGO DOMINGUES DE FARIA, Diretor de Obras, 
portador do CPF nº 222.644.898-55 e do CREA-SP nº 5069911905, como respon-
sável pela Supervisão Técnica. 

DEFERIMENTO
Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária

RESTAURANTES E SIMILARES
Nº do processo: 1427/2019
Nº CEVS: 353120901-561-000147-1-0
Razão social: Adriano Cesar Altheman- ME
Responsável legal/técnico: Adriano Cesar Altheman

Nº do processo: 1627/2019
Nº CEVS: 353120901-561-000155-1-2
Razão social: Rosana Cristina Mozer Ferreira De Campos MEI
Responsável legal/técnico: Rosana Cristina Mozer Ferreira De Campos

CABELEIREIROS, MANICURE, PEDICURE E BARBEARIA
Nº do processo: 1553/2019
Nº CEVS: 353120901-960-000017-1-6
Razão social: Marina Aparecida Da Silva
Responsável legal/técnico: Marina Aparecida Da Silva

Nº do processo: 1459/2019
Nº CEVS: 353120901-960-000053-1-2
Razão social: Sueli Teresinha Gritti Rondini
Responsável legal/técnico: Sueli Teresinha Gritti Rondini

Nº do processo: 1345/2019
Nº CEVS: 353120901-960-000052-1-5
Razão social: Magna Geane De Araújo Maciel
Responsável legal/técnico: Magna Geane De Araújo Maciel

ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO
Nº do processo: 3285/2018
Nº CEVS: 353120901-931-000004-1-8
Razão social: Bruna Cristina Nalon Garcia
Responsável legal/técnico: Bruna Cristina Nalon Garcia

ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A 
BELEZA
Nº do processo: 1693/2019
Nº CEVS: 353120901-960-000027-1-2
Razão social: Érica Cristina Peterline Mei
Responsável legal/técnico: Érica Cristina Peterline 

SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO
Nº do processo: 1716/2019
Nº CEVS: 353120901-561-000170-1-9
Razão social: Alziro Da Cunha Guedes
Responsável legal/técnico: Alziro Da Cunha Guedes

Nº do processo: 11699/2019
Nº CEVS: 353120901-561-000071-1-0
Razão social: Claudia Maria Borella Leite
Responsável legal/técnico: Claudia Maria Borella Leite

Nº do processo: 1670/2019
Nº CEVS: 353120901-561-000068-1-5
Razão social: Amanda Marcele Lima Rodrigues MEI
Responsável legal/técnico: Amanda Marcele Lima Rodrigues / Everton Costa 
Rodrigues

COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES – AÇOUGUES
Nº do processo: 1850178.2019-16

Nº CEVS: 353120901-472-000046-1-8
Razão social: Casa De Carnes Monte Alegre Do Sul LTDA
Responsável legal/técnico: Eduardo Francisco De Lima Barbosa

LANCHONETE, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
Nº do processo: 0918/2019
Nº CEVS: 353120901-561-000203-1-1
Razão social: Abiner Rici Fanti
Responsável legal/técnico: Abiner Rici Fanti 

Nº do processo: 1212/2019
Nº CEVS: 353120901-561-000040-1-4
Razão social: Marineida Aparecida Flaibam Vezzan ME
Responsável legal/técnico: Marineida Aparecida Flaibam Vezzan / Paulo Ro-
verto Vezzan
 
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMI-
NÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS 
E ARMAZÉNS
Nº do processo: 1958767.2019-22
Nº CEVS: 353120901-471-000033-1-0
Razão social: Fernando De Paiva Simões e CIA. LTDA. ME.
Responsável legal/técnico: Francisca Maria De Jesus Paiva Simões

Nº do processo: 1600/2019
Nº CEVS: 353120901-471-000037-1-9
Razão social: Lucimara Vanderléia Rafael Mozer MEI
Responsável legal/técnico: Lucimara Vanderléia Rafael Mozer

Os responsáveis técnicos acima mencionados deverão se apresentar nesta Vi-
gilância 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) 9.9718-0767 ou 3899 9120 para agendar a retirada.
A não retirada da Licença de funcionamento no prazo de 30 dias acarretará no 
cancelamento da mesma.

INDEFERIMENTO E CANCELAMENTO 
Nº do processo: 1271/2019
Nº CEVS: 353120901-960-000054-0-1
Razão social: Assistência Funerária Felix E UPAF Ltda.

Monte Alegre do Sul 15 de julho 2019. 
Juliana Franco De Lima                                                                                                               

Chefe da ViSa/VE

RATIFICAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO
ADITAMENTO 01/2019

Processo Administrativo nº 1734/2019
OBJETO: Concessão de subvenção à Associação Franciscana de Assistência So-
cial Coração de Maria para o exercício de 2019
EM CONFORMIDADE COM QUE DETERMINA O ARTIGO 30, INCISO I E IV, 
DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, E COM 
BASE NO PARECER DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CONSTANTE NO 
PROCESSO Nº 3084/2018 E POSTERIOR SOB PROCESSO Nº 1734/2019 TOR-
NO PÚBLICO QUE APÓS O COMPLETO ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO VI-
GENTE RATIFICO O ADITAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 002/19 
QUE TEM COMO OBJETO: A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEI-
ROS, DESTINADOS AO ABRIGAMENTO DE MENORES, ENTRE CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES, COM IDADE DE ZERO A  DEZESSETE ANOS E ONZE ME-
SES, DO SEXO FEMININO E MASCULINO, A SER EXECUTADO ATRAVÉS 
DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO FRAN-
CISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA, COM SEDE NA 
PRAÇA INÁCIO PUPO, 48, NA CIDADE DE AMPARO/SP, CEP 13.900-260, 
COM INSCRIÇÃO NO CNPJ/MF Nº 43.463.975/0001-69, NO VALOR TOTAL 
ESTIMADO DE R$ 41.916,00 (QUARENTA E UM MIL NOVECENTOS E DE-
ZESSEIS REAIS), CONSIDERANDO A EXTENSÃO DO PRAZO DE VIGENCIA 
ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS ENCERRANDO EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2019, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.857/2019.

Monte Alegre do Sul, 01 de julho de 2019 
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha 

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 976/2019

Carta Convite nº 03/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada para revisão e reorganização do 
Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, visando atender a legislação 
vigente, Resolução CNE/CEB nº 2/09 – Conselho Nacional de Educação de acor-
do com o Anexo I – Descrição dos Serviços.
Considerando os despachos e elementos constantes dos presentes autos HO-
MOLOGO o procedimento do objeto da presente licitação a seguinte Empresa: 
GRABOSKI – ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ. 04.313.315/0001-40 pelo 
valor total de R$ 49.600,00 (QUARENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS).

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes, em espe-
cial àquelas tocantes a prazos legais.

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

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 411/2019

Modalidade: Pregão Presencial Nº 13/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de co-
leta e análise de água para controle e vigilância da água para consumo humano 
e seu padrão de potabilidade, pelo prazo de 12 (doze) meses, em conformidade 
com o Anexo I – Termo de Referência, integrante deste Edital.
Considerando os despachos e elementos constantes dos presentes autos HO-
MOLOGO o procedimento do objeto da presente licitação à seguinte Empresa: 
TEMASA – Tema Serviços Ambientais Ltda EPP - CNPJ 06.954.901/0001-07.
Descrição/Quantidade total de coletas/ano
Análises Físico-Química e Bacteriológicas/300
Análises de Substâncias Químicas/2
Análise de aceitação de consumo humano/2
VALOR TOTAL CONTRATADO – R$ 13.927,17 (TREZE MIL, NOVECENTOS E 
VINTE E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes, em espe-
cial àquelas tocantes a prazos legais.

Monte Alegre do Sul, 19 de julho de 2019 
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha 

PREFEITO MUNICIPAL

COMUNICADO
O Diretor Técnico de Departamento, do Departamento de Descentralização do 
Desenvolvimento, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Se-
cretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, faz saber que se 
encontra disponível para venda, no Polo Regional do Leste Paulista, 150 (Cento e 
Cinquenta) Quilos de Milho Verde, às 09:00 horas do dia 07 de Agosto de 2019, 
na Estrada Municipal Monte Alegre – Pinhalzinho - Km 03 - CEP: 13.910-000 - 
Cidade: Monte Alegre do Sul/SP - Telefone (19) 3899-1286 / (19) 3899-1022 / (19) 
3899-1311. Havendo mais de um interessado o critério de desempate será a me-
lhor oferta. Processo SAA: 7.175/2019.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CONTRATOS E ADITAMENTOS

LICITAÇÕES

PROCESSO SELETIVO - CONSELHO TUTELAR

APTA - POLO REGIONAL DO LESTE PAULISTA


