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 A Prefeitura Municipal 
da Estância de Monte Alegre do 
Sul realizou a obra de recupera-
ção da malha asfáltica de ruas 
do Jardim Eliana, na Ponte Pre-

ta.

 O recapeamento visa ofe-
recer mais segurança no trânsi-
to, melhores condições de tráfe-
go e mobilidade urbana.

 Em breve, novos bairros 
serão beneficiados pelo serviço, 
como os bairros Limas, Jardim 
Menino Jesus e ruas do distrito 
das Mostardas.

 Os recursos dessa obra 
são provenientes de convênio 
entre o município e o Governo 
do Estado de São Paulo, por meio 
da Casa Civil.
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Imprensa Oficial 
disponível na internet

Com base na proposta de  
transparência, a atual gestão  

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

www.montealegredosul.sp.gov.br. 

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

no jornal impresso.

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

 Avenida João Girardelli, 500 - Centro 
CEP: 13820-000 - TEL: (19) 3899-9120 

E-mail: assessoria@montealegredosul.sp.gov.br 
Site: www.montealegredosul.sp.gov.br

Tiragem: 1.000 exemplares 
Impressão: Tribuna de Itapira LTDA. ME 

CNPJ: 02.552.439/0001-52

Prefeito Municipal:  
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

Produção:  
Caio Henrique Araujo Salgado e 
Rita de Cássia Gritti Gonçalves

Jornalista Responsável:  
Caio Henrique Araujo Salgado (MTB: 83.066) 

Prefeitura  
certifica alunos 

de cursos de 
qualificação

Imprensa Oficial do Município de 
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 A Prefeitura Municipal 
da Estância de Monte Alegre do 
Sul, por meio do Departamen-
to de Assistência e Desenvolvi-
mento Social, certifica, na próxi-
ma sexta-feira, 06 de dezembro, 
alunos de cursos de cabeleireiro; 
manicure e pedicure; design de 
sobrancelhas; maquiagem e ita-
liano. 

 A entrega dos certificados 
será feita às 20h30, na Prefeitura 

Municipal (à Avenida João Gi-
rardelli, nº 500). 

 Os cursos gratuitos fazem 
parte do Programa Transformar 
e foram realizados ao longo do 
ano de 2019. 

 A finalidade Transformar 
é contribuir para a capacitação 
profissional, estimular o empre-
endedorismo, criar  oportuni-
dades de emprego e promover a 
geração de renda à população.

 A administração do Cemitério Municipal de Monte Alegre 
do Sul convoca os familiares de munícipes sepultados há mais de 
três anos em túmulos da Prefeitura a comparecer, em até 30 (trinta) 
dias a contar da data desta publicação, no Cemitério Municipal, ou 
entrar em contato pelo número (19) 97124-2839. 

 Em caso de não comparecimento no prazo especificado, os 
restos mortais serão removidos e armazenados em local determina-
do pela administração.

Comunicado - Cemitério Municipal

Expediente

Imprensa Oficial do Município de 
MONTE ALEGRE DO SUL

PAT AMPARO 
(atualizado em 28/11/2019)

•	 Auxiliar administrativo (ter 
experiência em carteira e ensi-
no médio completo)

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

•	 Caldeireiro de manutenção (ter 
experiência em carteira ou car-
ta de referência recente)

•	 Carpinteiro de obras (ter ex-
periência em carteira ou carta 
de referência recente e ensino 
fundamental completo)

•	 Lavador de veículos(ter carta 
de referência recente, ensino 
médio completo, categorias de 
habilitação “A/B” e disponibili-
dade p/ viagens)

•	 Mecânico de manutenção de 
empilhadeiras (ter experiência 
em carteira, categoria de habi-
litação “B” e veículo para ir ao 
trabalho)

•	 Mecânico de manutenção de 
máquina industrial (ter expe-
riência em carteira ou carta de 
referência recente, curso téc-
nico em mecânica, ensino fun-
damental completo e categoria 

de habilitação “A/B”)

•	 Mecânico de manutenção de 
máquina industrial (ter expe-
riência em carteira, noções de 
caldeiraria, ensino fundamen-
tal completo e categoria de ha-
bilitação “A”)

•	 Mecânico de manutenção de 
máquina industrial (ter expe-
riência em carteira ou carta de 
referência recente)

•	 Motoboy (ter habilitação e 
moto própria)

•	 Motorista entregador (ter ex-
periência em carteira, ensino 
fundamental completo e cate-
goria de habilitação “D”)

•	 Motorista operador de betonei-
ra (ter experiência em carteira, 
ensino fundamental completo 
e categorias de habilitação “D” 
ou “E”)

•	 Polidor de veículos (ter carta 
de referência recente, ensino 
médio completo, categorias de 
habilitação “A/B” e disponibili-
dade p/ viagens)

•	 Promotor de vendas (ter ex-
periência em carteira, ensino 
médio completo, curso de in-
formática avançada e inglês 

básico, categorias de habilita-
ção “A/B” e disponibilidade p/ 
viagens)

•	 Promotor de vendas de títulos 
de capitalização (ter carta de 
referência recente, ensino fun-
damental completo, categoria 
de habilitação “B” e veículo 
próprio)

•	 Serralheiro (ter experiência em 
carteira, ensino fundamental 
completo e categoria de habili-
tação “B”)

•	 Soldador TIG (ter experiência 
em carteira ou carta de refe-
rência recente)

•	 Vendedor externo (ter expe-
riência em carteira, ensino 
médio completo, categorias de 
habilitação “A” ou “B” e carro 
ou moto próprio)

•	 Vigilante (ter experiência em 
carteira, curso de vigilante, re-
ciclagem em dia e categoria de 
habilitação A/B)

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

Vagas de 
emprego

 Antes de en-
trar em mares, rios ou 
lagoas, oriente-se com 
pessoas que conheçaõ 
o local. Não vá para o 
fundo e procure estar 
acompanhado(a) de al-
guém que possa ajudá-
-lo(a).

 Cuidado com a 
exposição excessiva ao 
Sol, principalmente no 
período das 10h às 15h, 
para evitar queimadu-

ras graves e risco de ad-
quirir câncer de pele.

 Ao ver alguém 
se afogando, chame 
pessoas preparadas 
para o socorro, prefe-
rencialmente um sal-
va-vidas. 

 Nas praias, é 
comum que crianças 
pequenas se percam. 
Fique atento(a) e colo-
que alguma identifica-
ção nelas. 

 Coma frutas e 
vegetais e tome bastan-
te água ou suco. A de-

sidratação pode trazer 
sérios riscos à sua saú-
de.

Defesa Civil Informa:  
dicas para curtir os dias de calor



Imprensa Oficial do Município de 
MONTE ALEGRE DO SUL 03SEGUNDA-FEIRA 

30 DE DEZEMBRO DE 2019

PORTARIAS

PORTARIA N° 469 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019
Ficam suspensos os efeitos das portarias nº 438/2019 e 
452/2019 revogando as disposições em contrário.

PORTARIA N° 470 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019
NOMEAR para ocupar o emprego público por tempo deter-
minado, com término previsto para o dia 02/02/2020, pelo 
regime da CLT, no município do Monte Alegre do Sul, nos di-
tames do Processo Administrativo n° 2.484/2019, memoran-
do nº 63/2019 – DMS, o servidor abaixo descrito para o cargo 
selecionado, a saber:
Nome/Admissão/RG/Cargo
Wilson Roberto Rodrigues/ 04/11/2019 /14.893.757-3/Mo-
torista

PORTARIA N° 471 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019
NOMEAR para ocupar o emprego público no município do 
Monte Alegre do Sul, nos ditames do Concurso Público n° 
01/2018, a servidora abaixo descrita para o cargo concursado 
a saber:
Nome/Admissão/RG/Cargo
Tatiana Cintia de Moraes/ 13/11/2019 /41.215.809-7/Técnico 
de Enfermagem

PORTARIA N° 472 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019
NOMEAR para ocupar o emprego público no município do 
Monte Alegre do Sul, nos ditames do Concurso Público n° 
01/2017, a servidora abaixo descrita para o cargo concursado 
a saber:
Nome/Admissão/RG/Cargo
Joelma Aparecida de Godoy/ 10/12/2019 /41.116.154-4/Auxi-
liar de Desenvolvimento Infantil

PORTARIA N° 473 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019
ALTERAR a Comissão para acompanhamento das atividades 
do convênio no Município de Monte Alegre do Sul no PRO-
JETO ESTADUAL DO LEITE “VIVALEITE”, desenvolvido por 
meio de convênio entre a Prefeitura Municipal de Monte 
Alegre do Sul e a Secretaria de Desenvolvimento Social do 
Estado de São Paulo, conforme disposto no Decreto Estadual 
nº 44.569/99 alterado pelo Decreto Estadual nº 45.014/2000 e 
alterações posteriores, com as seguintes representações:
I – FREDERICO JOSÉ ATILIO – RG 4.266.133-x – representan-
te da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São 
Paulo - DRADS;
Suplente: VALTER J. BARONI GONÇALVES - RG Nº 
10.945.933-7– representante da Secretaria de Desenvolvi-
mento Social do Estado de São Paulo - DRADS;
II – Edilaine Tais de Oliveira Lima Conti – RG 41.045.327-4 – 
representante da Prefeitura Municipal na área da Saúde;

III – Carla Cristiani Ferreira Gaspar – RG 40.788.020-3 – repre-
sentante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.

PORTARIA N° 474 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019
Prorroga prazo afastamento de servidor durante Processo 
Administrativo Disciplinar e dá outras providências.

PORTARIA N° 475 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019
PRORROGAR o contrato por tempo determinado pelo re-
gime da CLT no município do Monte Alegre do Sul, previsto 
para encerramento no dia 30/11/2019, bem como antecipar 
aos ocupantes do cargo de PEB II, nos ditames do Processo Se-
letivo n° 01/2019, aos servidores abaixo descritos para o cargo 
selecionado, mediante as razões apresentadas pelo Departa-
mento de Educação, a saber:
Nome/RG/Admissão/Data de encerramento do contrato/
Cargo
Adriana Madanelo/16.732.617-X/ 01/03/2019 / 13/12/2019 /
Professor PEB I
Afaeli de Souza Escoton/56.916.239-7/ 25/03/2019 / 
13/12/2019 /Professor PEB I
Ana Lucia de Moraes/27.389.266-6/ 03/06/2019 / 13/12/2019 
/Professor PEB I
Bruna Ap. Bonami Bicigo/43.070.086-6/ 12/08/2019 / 
13/12/2019 /Professor PEB I
Celia M de Castilho Haddad/18.169.669-1/ 08/08/2019 / 
13/12/2019 /Professor PEB I
Claudinei Correa Junior/48.422.697-6/ 11/03/2019 / 
13/12/2019 /Professor PEB II - Inglês
Cristiane Crespo Ignácio/17.961.753-9/ 07/03/2019 / 
13/12/2019 /Professor PEB I
Daniel Aparecido Fortunato/43.200.225-X/ 29/07/2019 / 
13/12/2019 /Professor PEB II - Informática
Elaine Brambila de Souza/32.213.633-7/ 13/05/2019 / 
13/12/2019 /Professor PEB I
Eliane de Fatima Godoi/28.922.414-7/ 01/03/2019 / 
13/12/2019 /Professor PEB I
Fabrizzio Zanella Ramos/11.111.603-X/ 01/03/2019 / 
13/12/2019 /Professor PEB II - Matemática
Fernanda Beatriz Emaculado/46.135.133-X/ 10/06/2019 / 
13/12/2019 /Professor PEB I
Gisele Catarina Michelazzo/19.372.308-6/ 01/03/2019 / 
13/12/2019 /Professor PEB I
Isabela Guaiume Padula/49.019.317-1/ 01/03/2019 / 
13/12/2019 /Professor PEB I
Joselia Lima Alves/4.430.69/ 06/03/2019 / 13/12/2019 /Pro-
fessor PEB II – L. Portuguesa
Julia Maria de Toledo/49.883.828-6/ 22/05/2019 / 13/12/2019 
/Professor PEB I
Julya Tavares da Silva Lima/34.612.606-X/ 13/03/2019 / 
13/12/2019 /Professor PEB I

Leandra Gomes Carneiro/20.546.916-4/ 25/03/2019 / 
13/12/2019 /Professor PEB I
Liliane Moreira de Souza Godoi/41.116.156-8/ 10/06/2019 / 
13/12/2019 /Professor PEB I
Maiza Emi Torricelli/48.834.535-2/ 01/03/2019 / 13/12/2019 
/Professor PEB I
Maria Adriana Rocha da Silva/4.283.205/ 06/03/2019 / 
13/12/2019 /Professor PEB II - Ciências
Natalie Cristi Bressan Miraldo/54.474.505-X/ 06/03/2019 / 
13/12/2019 /Professor PEB I
Nicole Borloni Ciambelli de Oliveira/48.080.062-5/ 
01/03/2019 / 13/12/2019 /Professor PEB I
Pamela Caroline da Silva/40.788.344-7/ 10/06/2019 / 
13/12/2019 /Professor PEB I
Patricia  Cristiane da Costa Nardini/40.732.076-3/ 18/03/2019 
/ 13/12/2019 /Professor PEB I
Priscila Aparecida Simoni/46.679.948-2/ 24/04/2019 / 
13/12/2019 /Professor PEB I
Rafael José da Silva/40.961.257-1/ 22/05/2019 / 13/12/2019 /
Professor PEB I
Rita de Cassia Marsão Canina/43.705.885-2/ 11/03/2019 / 
13/12/2019 /Professor PEB II – L. Portuguesa
Vanessa Bertoloti/34.432.534-9/ 29/07/2019 / 13/12/2019 /
Professor PEB I
Vanessa Robbi Bubula Lopes/42.855.644-9/ 29/07/2019 / 
13/12/2019 /Professor PEB I

DECRETO Nº 2230 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019
Dispõe sobre as ações de vigilância sanitária de acordo com a 
Lei nº 13.874 de 20 de setembro de 2019, bem como Resolução 
CGSIM 51//2019. Registrado em livro próprio e publicado em 
11 de dezembro de 2019. A municipalidade informa que a ín-
tegra deste Decreto encontra-se disponivel no saguão do Paço 
Municipal e no site www.montealegredosul.sp.gov.br. 

DECRETO N° 2.231 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019
“Cria Comissão para Avaliação, Planejamento e Reestrutura-
ção Administrativa, Financeira, Fiscal e Patrimonial da Mu-
nicipalidade”. Registrado em livro próprio e publicado em 11 
de dezembro de 2019. A municipalidade informa que a ínte-
gra deste Decreto encontra-se disponivel noi saguão do Paço 
Municipal e no site www.montealegredosul.sp.gov.br. 

DECRETO N° 2232 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019
“Suspende o expediente nas repartições públicas no dia 23 
de dezembro de 2019 dá outras providências”. Registrado em 
livro próprio e publicado em 11 de dezembro de 2019. A mu-
nicipalidade informa que a íntegra deste Decreto encontra-se 
disponivel no saguão do Paço Municipal e no site www.mon-
tealegredosul.sp.gov.br. 

DECRETO N° 2.233 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019
DISPÕE SOBRE PERMISSÃO DE USO POR PRAZO DETER-
MINADO DE ESPAÇO DE PRÓPRIO MUNICIPAL, PARA 
EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PRM LTDA, AFILIADA 
AO SBT, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS. Registrado em livro próprio e publicado em 20 de 
dezembro de 2019. A municipalidade informa que a íntegra 
deste Decreto encontra-se disponivel no saguão do Paço Mu-
nicipal e no site www.montealegredosul.sp.gov.br. 

DECRETO N° 2.234 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019
Dispõe sobre remanejamento orçamentário e dá outras pro-
vidências. Registrado em livro próprio e publicado em 20 de 
dezembro de 2019. A municipalidade informa que a íntegra 
deste Decreto encontra-se disponivel no saguão do Paço Mu-
nicipal e no site www.montealegredosul.sp.gov.br. 

DECRETO N° 2.235 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019
“Regulamenta a concessão de adiantamento de diárias de 
viagem de servidores municipais – motoristas e motoristas 
de ambulância e dá outras providências”. Registrado em livro 
próprio e publicado em 26 de dezembro de 2019. A munici-
palidade informa que a íntegra deste Decreto encontra-se 
disponivel no saguão do Paço Municipal e no site www.mon-
tealegredosul.sp.gov.br. 

DECRETO N° 2.236 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019
Dispõe sobre o expediente nas Repartições Públicas Munici-
pais no dia 30 de dezembro de 2019 e dá outras providências. 
Registrado em livro próprio e publicado em 26 de dezembro 
de 2019. A municipalidade informa que a íntegra deste Decre-
to encontra-se disponivel no saguão do Paço Municipal e no 
site www.montealegredosul.sp.gov.br. 
 

DECRETO N° 2.237 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019
Dispõe sobre a criação da Edição Especial de Fim de Ano da 
Imprensa Oficial do Município de Monte Alegre do Sul. Re-
gistrado em livro próprio e publicado em 27 de dezembro de 
2019. A municipalidade informa que a íntegra deste Decreto 
encontra-se disponivel no saguão do Paço Municipal e no site 
www.montealegredosul.sp.gov.br. 

DECRETO N° 2.238 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2.019
Dispõe sobre o expediente nas Repartições Públicas Munici-
pais no ano de 2020 e dá outras providências. Registrado em 
livro próprio e publicado em 27 de dezembro de 2019. A mu-
nicipalidade informa que a íntegra deste Decreto encontra-se 
disponivel no saguão do Paço Municipal e no site www.mon-
tealegredosul.sp.gov.br. 

LEI N.° 1887 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019
Estima a Receita e fixa a Despesa do   Município   de Monte 

 A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Monte Ale-
gre do Sul informa que já está re-
alizando a entrega dos carnês do 
IPTU 2020, que tem vencimento 
da primeira parcela no próximo 
dia 10 de janeiro.

 Os carnês também podem 
ser solicitados pelo e-mail tribu-
tacao@montealegredosul.sp.gov.
br ou na Seção de Tributos, no 
Paço Municipal (Av. João Girar-
delli, nº 500, Centro), de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 11h e das 
13h às 17h (não haverá expedien-
te nos dias 31/12 e 01/01, e no dia 
30/12, haverá expediente das 7h 
às 11h). 

Carnês do IPTU 2020 estão sendo entregues

ATOS OFICIAIS

DECRETOS

LEIS MUNICIPAIS
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Alegre do Sul para  o Exercício de  2020.
O Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Monte 
Alegre do Sul, FAZ SABER que a Câmara Municipal, aprovou 
e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
Art. 1.° - O Orçamento Geral do Município de Monte Alegre 
do Sul para o exercício de 2020 estima a Receita e fixa a Des-
pesa em R$ 31.316.500,00 (Trinta e Um Milhões Trezentos e 
Dezesseis Mil e Quinhentos, descriminadas pelos anexos in-
tegrantes desta Lei.
DOS ORÇAMENTOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGIS-
LATIVO
Art. 2.° - O Orçamento do Poder Executivo para o exercício 
de 2020 estima a Receita em R$ 31.316.500,00 (Trinta e Um 
Milhões Trezentos e Dezesseis Mil e Quinhentos) e fixa a Des-
pesa para o Poder Legislativo em R$ 1.260.000,00 (Um Mi-
lhão Duzentos e Sessenta Mil) e em R$ 30.056.500,00 (Trinta 
Milhões e Cinquenta e Seis Mil e Quinhentos) para o Poder 
Executivo.
§ 1.°- A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arre-
cadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de 
Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos 
quadros anexos, com o seguinte  desdobramento.
ESPECIFICAÇÃO/VALOR
1. RECEITAS CORRENTES/29.913.232,09
1.1. Receita Tributária/5.153.000,00
1.2. Receita de Contribuições/432.000,00
1.3. Receita Patrimonial/137.472,09
1.4. Receita de Serviços/1.080.500,00
1.5. Transferências Correntes/23.030.260,00
1.6. Outras Receitas Correntes/80.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL/1.403.267,91
2.4. Transferências de Capital/1.203.267,91
2.5. Operação de Crédito/200.000,00
TOTAL/31.316.500,00
§ 2. ° - A Despesa dos Poderes Executivo e Legislativo serão 
realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes 
desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-
-programática e natureza econômica, distribuídas da seguin-
te maneira:
I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
ESPECIFICAÇÃO/VALOR
02.01 – GABINETE DO PREFEITO/1.102.400,00
02.02 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
/232.000,00
02.03 – DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESEN-
VOLVIMENTO ECONÔMICO/209.500,00
02.04 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E GO-
VERNO MUNICIPAL/767.000,0
02.05 - DEPARTAMENTO DA FAZENDA PÚBLICA E FI-
NANÇAS/3.160.272,09
02.06 – DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PATRIMO-
NIO/284.000,00
02.07 – DEPARTAMENTO DE OBRAS /3.453.000,00
02.08 – DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLI-
COS/1.102.000,00
02.09 – DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTES E TU-
RISMO/2.309.267,91
02.10 – DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AM-
BIENTE/1.058.000,00
02.11 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO/8.669.000,00
02.12 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE/7.025.500,00
02.13 – DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL/684.560,00
TOTAL/30.056.500,00
II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
ESPECIFICAÇÃO/VALOR
04 – ADMINISTRAÇÃO/4.072.172,09
08 - ASSISTENCIA SOCIAL /867.560,00
10 – SAUDE/7.025.500,00
12 – EDUCAÇÃO/8.669.000,00
13 – CULTURA/111.000,00
15 – URBANISMO/5.628.267,91
17 – SANEAMENTO/1.191.000,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL/160.000,00
20 – AGRICULTURA /418.000,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS/418.000,00
26 – TRANSPORTE/35.000,00
27 – DESPORTO E LAZER/224.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS/1.300.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA/200.000,00
TOTAL/30.056.500,00
III – CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO/VALOR
04.062 – ASSISTÊNCIA JUDICIAL/232.000,00
04.122 – ASSISTÊNCIA GERAL/3.640.172,09
04.123 – GESTÃO POLITICA ADMINISTRATI-
VO/200.000,00

08.000 –ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCEN-
TE/105.000,00
08.244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA/762.560,00
10.000 – SAUDE/7.025.500,00
12.306 – ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO/643.000,00
12.361 – ENSINO FUNDAMENTAL/5.827.000,00
12.364 – ENSINO SUPERIOR/200.000,00
12.365 – EDUCAÇÃO INFANTIL/1.964.000,00
12.367 – EDUCAÇÃO ESPECIAL/35.000,00
13.000 – CULTURA/111.000,00
15.000 – URBANISMO/5.628.267,91
17.000 – SANEAMENTO/1.191.000,00
18.000 – GESTÃO AMBIENTAL/160.000,00
20.000 – AGRICULTURA/418.000,00
23.000 – COMÉRCIO E SERVIÇOS/155.000,00
26.000 – TRANSPORTE/35.000,00
27.000 – DESPORTO E LAZER/224.000,00
28.000 – ENCARGOS ESPECIAIS/1.300.000,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA/200.000,00
TOTAL/30.056.500,00
IV - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
ESPECIFICAÇÃO/VALOR
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES/26.239.232,09
3.1.90.00 – Pessoal e Encargos Sociais/13.246.900,00
3.3.00.00  - Outras Despesas Correntes/12.992.332,09
3.3.72.00 -  Transf. a Consórcios Públicos/2.292.000,00
3.3.90.00 – Aplicações Diretas/10.613.332,09
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL/3.617.267,91
4.4.90.00 – Investimentos/2.617.267,91
4.6.90.00 – Amortização da Divida/1.000.000,00
9.9.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA/200.000,000
TOTAL/30.056.500,00
V - CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA (CÂMARA)
ESPECIFICAÇÃO/VALOR
LEGISLATIVO/1.260.000,00
TOTAL/1.260.000,00
VI – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA (CÂMA-
RA)
ESPECIFICAÇÃO/VALOR
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES/425.000,00
3.1.90.00 – Pessoal e Encargos Sociais/450.000,00
3.3.90.00 – Outras Despesas Correntes/285.000,00
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL/100.000,00
4.4.90.00 – Investimentos/100.000,00
TOTAL/1.260.000,00
Art. 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos 
suplementares:
I – no curso da execução orçamentária, operações de crédito, 
com observância a espécies, limites e condições estabelecidos 
em Resolução do Senado Federal e na legislação federal perti-
nente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000;
II – nos moldes do artigo 165, §8º da Constituição Federal, e do 
artigo 7º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/1964, em até 5% (cin-
co por cento), com recursos decorrentes do excesso de arreca-
dação, superávit financeiro, superávit orçamentário;
III – até o limite da dotação consignada como Reserva de Con-
tigência;
IV – necessários ao cumprimento de vinculações constitucio-
nais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das so-
bras de exercícios anteriores desses recursos  e do seu excesso 
de arrecadação em 2020;
V – destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamen-
tárias dos grupos e da natureza de despesa “Pessoal e Encargos 
Sociais”, “Juros e Encargos da Dívida” até o limite da soma dos 
valores atribuídos a esses grupos e, quando para atender ao 
pagamento das sentenças judiciais nas condições e formas 
determinadas pela Constituição, não se incluindo os valores 
no percentual estabelecido no inciso II deste artigo.
Art. 4º. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados, 
respectivamente, por ato próprio, a realocar livremente na 
execução do orçamento os recursos de um elemento de des-
pesa para outro, dentro da mesma natureza de despesa, desde 
que não haja alteração na fonte de recurso, programa, ativida-
de, projeto ou operação especial, com a finalidade de facilitar o 
comprimento da programação aprovada nesta lei.
Parágrafo Único – As realocações orçamentárias de que trata 
o caput deste artigo serão realizadas pelo Departamento de 
Fazenda Pública e Finanças, mediante solicitação e justifica-
tiva dos respectivos titulares das Unidades Orçamentárias.
Art. 5°. As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados 
primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes 
no Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do 
Orçamento com as Metas de Resultados  Fiscais, atualizam as 
metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício 
de 2020.
Art. 6°. Os Projetos, Atividades ou Operações Especiais priori-
zados nesta lei com recursos de transferências voluntárias da 
União e do Estado, Operações de Crédito, Alienação de Ativos 

e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se 
ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, 
respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.
Parágrafo único - A Apuração do excesso de arrecadação 
de que trata o art. 43, § 3º da Lei 4.320/64 será realizado em 
cada fonte de recursos e códigos de aplicações identificados 
nos orçamentos da Receita e Despesa para fins de abertura 
de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme 
exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único e 50, I da LRF.
Art. 7º. Durante o exercício de 2.020 o Executivo Municipal 
poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de 
programas priorizados nesta lei, ou antecipação da Receita até 
o limite estabelecido pela legislação em vigor.
Art. 8º. Ficam convalidados na Lei nº 1.792/2017 – PPA e na 
Lei nº 1.879/2019 – LDO, os valores das Ações ora contempla-
dos na presente lei.
Art. 9º. A presente Lei vigorará durante o exercício de 2.020, a 
partir de 1° de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

Monte Alegre do Sul, 17 de dezembro de 2019. 
EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 

Prefeito Municipal
Registrada em livro próprio e publicada em 17 de dezembro 

de 2019.
Luciana Maria Gonçalves Benedetti 

Diretora de Administração e Governo Municipal

LEI N.° 1888 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019
Dispõe sobre a Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Muni-
cípio de Monte Alegre do Sul, de acordo com os preceitos da 
Constituição Federal de 1988 e Constituição do Estado de São 
Paulo e o teor da decisão do STF proferida em sede de reper-
cussão geral no RE 663.696; princípios e preceitos aplicáveis 
à Procuradoria no âmbito da Administração Pública Direta e 
Indireta, atribuições, direitos, impedimentos, competências, 
ética e carreira dos procuradores municipais; disciplina dos 
precedentes administrativos, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Monte 
Alegre do Sul, FAZ SABER que a Câmara Municipal, aprovou 
e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
CAPITULO I
DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Art. 1º.  A Procuradoria Geral do Município é instituição per-
manente, essencial ao exercício das funções administrativas 
e jurisdicional no âmbito do Município, sendo responsável 
pela defesa dos interesses do ente público em juízo e fora dele, 
bem como pelas funções de consultoria jurídica, sob a égide 
dos princípios da legalidade, da indisponibilidade do interesse 
público, da unidade, da indivisibilidade e da eficiência.
§ 1º. À Procuradoria Geral do Município é reconhecida a auto-
nomia técnica, administrativa e financeira.
§ 2º. Para os efeitos desta lei complementar, considera-se:
I – autonomia técnica: a competência para opinar na orien-
tação jurídica do Poder Executivo, nos termos desta lei com-
plementar, observadas as normas que regem a Administra-
ção Pública e orientam as atribuições de advogado segundo 
disposto na legislação aplicável e nos enunciados da OAB/SP;
II – autonomia administrativa: a competência para, observa-
das as normas aplicáveis à Administração Pública Municipal 
em geral, definir seu respectivo regime de funcionamento, 
organizar seus serviços e órgãos, bem como praticar os atos 
necessários à gestão de seus recursos financeiros, materiais e 
humanos, inclusive no tocante à administração de seu qua-
dro próprio de Procuradores do Município;
III – autonomia financeira: a garantia de dotações orçamentá-
rias próprias que permitam o pleno funcionamento do órgão.
CAPITULO II
SEÇÃO I  - DA COMPOSIÇÃO
Art. 2º. A Procuradoria Geral do Município apresenta a se-
guinte estrutura organizacional:
1. Procurador Geral
1.1. Subprocuradoria Geral de Contencioso
1.2. Subprocuradoria Geral Trabalhista
1.3. Subprocuradoria Geral Fiscal e Tributária
1.4. Subprocuradoria Geral de Assuntos Administrativos
SEÇÃO II - DO PROCURADOR GERAL E DOS SUBPROCU-
RADORES
Art. 3º. A Procuradoria Geral do Município, vinculada dire-
tamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, tem por 
dirigente o Procurador Geral do Município, responsável pela 
orientação jurídica que terá nível hierárquico, tratamento, 
prerrogativas e representação de Secretário/Diretor de De-
partamento.
Art. 4º. O Procurador Geral do Município exerce função de 
confiança, mediante nomeação pelo Chefe do Poder Executi-
vo e será escolhido obrigatoriamente dentre os procuradores 
municipais efetivos concursados, e preferencialmente está-
veis no serviço público, com a função principal de dirigir a 
Procuradoria Geral do Município.
Parágrafo único. A retribuição pecuniária pelo exercício da 
função em confiança de Procurador Geral do Município será 
composta de vencimento básico ajustado para jornada de 
quarenta horas semanais, acrescido de gratificação de 30% 
sobre seus vencimentos, sem prejuízo das vantagens pessoais 
do emprego original.

Art. 5º. As subprocuradorias consistem em unidades internas 
da Procuradoria Geral, cujas atribuições correspondem ao 
exercício das funções de gestão técnica e administrativa des-
critas nesta lei inerentes à especialidade da respectiva unida-
de, e são atribuídas a procuradores municipais efetivos, para 
fins organizacionais do Órgão.
§ 1º. Poderá ser atribuída responsabilidade por mais de uma 
Subprocuradoria a um procurador.
§ 2º, Será acrescido aos vencimentos do procurador adicional 
de 10% sobre o salário da respectiva referência em que estiver 
enquadrado, para cada Subprocuradoria que ocupar, limitado 
a 20%.
§ 3º. O procurador designado para determinada Subprocu-
radoria permanece legitimado a atuar subsidiariamente em 
outras atividades, diversas da unidade, adstrito às atribuições 
descritas nesta lei.
Parágrafo único. A legitimidade para o exercício das ativi-
dades inerentes às especialidades das suprocuradorias será 
definida e determinada por ato do Procurador Geral, ou na 
impossibilidade deste, por deliberação conjunta dos membros 
da procuradoria, e comunicada ao Chefe do Poder Executivo 
e Setor de Recursos Humanos, para a respectiva retribuição 
pecuniária de acordo com o § 2º.
CAPITULO III
SEÇÃO I - DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS E ATRIBUI-
ÇÕES DA  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Art. 6º. São atribuições da Procuradoria Geral do Município:
I - Prestar consultoria e assessoramento jurídico ao Prefeito 
Municipal e aos titulares dos demais Órgãos Municipais, no 
exercício regular de suas atribuições;
II - Representar o Município em Juizo, nos feitos em que seja 
autor, réu, assistente ou oponente, no sentido de resguardar 
seus interesses;
III - Elaborar estudos e pareceres de natureza jurídico-admi-
nistrativa;
IV –  Manifestar, quando necessário, em processos adminis-
trativos;
V - Analisar a legalidade das inscrições em divida ativa e pro-
mover a cobrança judicial e extrajudicial, assim como outras 
dívidas;
VI - Requisitar informações relativas à divida ativa do Muni-
cípio para fins de execução fiscal;
VII - Receber, em nome do Município citações, intimações e 
notificações de caráter judicial ou extrajudicial;
VIII - exercer a consultoria jurídica do Município;
IX - atuar extrajudicialmente para a solução de conflitos de 
interesse do Município;
X - atuar perante órgãos e instituições no interesse do Muni-
cípio;
XI - assistir no controle da legalidade dos atos do Poder Exe-
cutivo;
XII - representar o Município perante os Tribunais de Contas;
XIII - adotar as providências legalmente cabíveis quando to-
mar conhecimento do descumprimento de normas jurídicas, 
de decisões judiciais ou de pareceres jurídicos da Procurado-
ria Geral do Município, dos quais resultem prejuízos ao erário 
municipal;
XIV - adotar as providências de ordem jurídica, sempre que o 
interesse público exigir;
XV - examinar os instrumentos jurídicos de contratos, acor-
dos e outros ajustes em que for parte o Município;
XVI – examinar, quando solicitado, editais de licitações de in-
teresse do Município;
XVII -  uniformizar as orientações jurídicas no âmbito do 
Município;
XIII - exarar atos e estabelecer normas para a organização da 
PGM;
XIX - zelar pela obediência aos princípios da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência 
e às demais regras da Constituição da República Federativa do 
Brasil, da Constituição Estadual de São Paulo, da Lei Orgânica 
do Município de Monte Alegre do Sul, das leis e dos atos nor-
mativos aplicáveis à Administração Direta;
XX - prestar orientação jurídico-normativa para a Adminis-
tração Pública Municipal;
XXI - propor ações civis públicas para a tutela do patrimônio 
público, do meio ambiente, da ordem urbanística e de outros 
interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, assim 
como a habilitação do Município como litisconsorte de qual-
quer das partes nessas ações;
XXII – ajuizar ações de improbidade administrativa e medi-
das cautelares;
XXIII - receber denúncias acerca de atos de improbidade 
praticados no âmbito da Administração Direta e promover as 
medidas necessárias para a apuração dos fatos;
XXIV - propor às autoridades competentes a declaração de 
nulidade de seus atos administrativos;
XXV – manifestar-se em processo administrativo disciplinar 
e sindicância, quando solicitado.
Art. 7º - Os procuradores municipais poderão, após delibera-
ção do Procurador Geral do Município, reconhecer a proce-
dência do pedido, firmar acordo ou transação, abster-se de 
contestar e de recorrer e a desistir dos recursos já interpostos, 
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quando a pretensão deduzida ou a decisão judicial estiver de acordo 
com: 
I - súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, e acórdão 
transitado em julgado proferido pelo plenário do Supremo Tribunal 
Federal, caso a controvérsia sobre matéria constitucional seja atual. 
II - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de 
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho, ou do Tribunal compe-
tente em segunda instância;
III – acordão em controle abstrato de constitucionalidade;
IV - acórdão proferido pelo STF, STJ e TST em julgamento de recur-
sos repetitivos;
V -  entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 
repetitivas ou de assunção de competência;
VI - acórdão transitado em julgado, proferido em sede de recurso 
extraordinário repetitivo;
VII - acórdão transitado em julgado, proferido pelo em sede de 
recurso extraordinário em incidente de resolução de demandas 
repetitivas; 
VIII - acórdão transitado em julgado, proferido em sede de incidente 
de assunção de competência; 
IX – em casos nos quais seja justificável a medida, em razão de in-
teresse público, tutela de direitos fundamentais, assim como por  
economicidade e efetividade na prestação da tutela jurisdicional.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo, no que couber, 
para casos sujeito a julgamento ou deliberação em sede administra-
tiva na qual se verifique interesse do Municipio.
SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO PROCURADOR GERAL
Art.8º.   São atribuições do Procurador Geral do Município:
I - Dirigir a Procuradoria Geral do Município na sua área de atuação, 
superintender e coordenar suas atividades e orientar-lhe a atuação;
II - Despachar com Secretários Municipais, Prefeito Municipal e 
demais órgãos;
III - Representar o Município junto ao Poder Judiciário Federal, Es-
tadual, de qualquer instância, Tribunais de Contas e demais órgãos 
governamentais que analisem, discutam ou julguem interesses do 
Município;
IV - Manifestar nas ações diretas de inconstitucionalidade, acerca 
da norma legal ou ato normativo, objeto de impugnação;
V – Auxiliara na elaboração das informações a serem prestadas 
pelo Prefeito Municipal, relativas a medidas impugnadoras de ato 
ou omissão do Chefe do Executivo;
VI – Examinar, quando solicitado, processos licitatórios, contratos, 
acordos, ajustes e convênios;
VII - Assessorar o Prefeito Municipal e/ou Secretários Municipais 
em assuntos de natureza jurídica, com a elaboração de pareceres e 
estudos ou recomendação;
VIII - Assistir o Prefeito Municipal no controle interno da legalidade 
dos atos da Administração;
IX - Sugerir ao Prefeito Municipal medidas de caráter jurídico recla-
madas pelo interesse público;
X – Proferir, quando solicitado, parecer nas sindicâncias e nos pro-
cessos administrativos disciplinares;
XI - Fixar a interpretação da Constituição Federal, Estadual, Lei 
Orgânica Municipal, demais leis, tratados e atos normativos, a ser 
uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da Administração 
Municipal;
XII - Unificar a orientação jurídica, para garantir a adequada apli-
cação das leis, prevenir e dirimir as controvérsias entre os órgãos 
jurídicos da Administração Direta Municipal;
XIII - Editar enunciados de súmula administrativa, resultantes da 
jurisprudência dos Tribunais;
XIV - Propor alterações do Regimento Interno da Procuradoria Ge-
ral do Município e submetê-las ao chefe do poder executivo;
XV - Promover a lotação e a distribuição dos servidores da Procura-
doria Geral do Município;
XVI - Instaurar e presidir sindicância e procedimentos administra-
tivos disciplinares em face dos procuradores municipais;
§ 1º O Procurador Geral do Município pode representar o Município 
junto a qualquer juízo ou Tribunal, inclusive nas causas de natureza 
fiscal.
§ 2º O Procurador Geral do Município pode avocar quaisquer ma-
térias jurídicas de interesse desta, inclusive no que concerne a sua 
representação extrajudicial.
§ 3º É permitida a delegação das atribuições previstas nos incisos 
III a X aos procuradores municipais, de acordo com o Regimento 
Interno.
SEÇÃO III
DAS ATRIBUIÇÕES DOS SUBPROCURADORES
Art. 9º. Às Subprocuradorias incumbem as funções de assessora-
mento e consultoria jurídica, representação judicial e extrajudicial, 
de acordo com a respectiva especialidade da unidade, nos termos do 
Regimento Interno da Procuradoria Geral do Município.
Parágrafo único. A designação para cada subprocuradoria é ato 
privativo do Prefeito Municipal, de acordo com  indicação elabo-
rada pelo Procurador Geral, ou pelos membros Procuradores em 
exercício.
CAPITULO IV
SEÇÃO I - DA CARREIRA DOS MEMBROS EFETIVOS DA PROCU-
RADORIA DO MUNICÍPIO
Art. 10. A carreira de Procurador Municipal compõem-se dos se-
guintes empregos efetivos:

I) Procurador Municipal – classe I, referência 10 do anexo IV;
II) Procurador Municipal – classe II, referência 11 do anexo IV;
III) Procurador Municipal – classe III, referência 12 do anexo IV;
IV) Procurador Municipal – classe IV, referência 13 do anexo IV;
V) Procurador Municipal – classe V, referência 14 do anexo IV;
VI) Procurador Municipal – classe VI, referência 15 do anexo IV.
Parágrafo Único. Para os efeitos desta Lei, o anexo IV utilizado, é 
aquele previsto na Lei Complementar Municipal nº 03, de 15 de 
dezembro de 2017, e suas alterações, aplicável ao quadro geral de 
empregados do Município.
Art. 11. O ingresso na carreira da Procuradoria do Município ocorre 
na da Classe I, nível A, mediante nomeação, em caráter efetivo, de 
candidatos habilitados em concurso público de provas e títulos, obe-
decida a ordem de classificação.
Art. 12. Os três primeiros anos de exercício no emprego público de 
procurador municipal correspondem a estágio probatório.
Parágrafo único.  As regras para avaliação de desempenho durante 
o estágio probatório são as dispostas no Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos da Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Sul.
SEÇÃO II
DA EVOLUÇÃO FUNCIONAL
Art. 13.  O sistema de evolução funcional é o conjunto de possibili-
dades que o procurador municipal deve observar para ascender na 
carreira e valorizar-se profissionalmente.
§ 1º A evolução funcional dar-se-á mediante progressão funcional 
ou promoção, seguindo as disposições legais e regulamentares do 
Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal 
de Monte Alegre do Sul.
§ 2º Os vencimentos mensais dos procuradores municipais ficam 
limitados ao teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da 
Constituição Federal, aplicável aos procuradores em geral.
SEÇÃO III
DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS
Art. 14.  Os membros efetivos da Procuradoria do Município têm 
os direitos assegurados pela Lei Federal nº 8.906/94 (Estatuto da 
Advocacia), art. 24 a 35 da Lei Nacional 8.112 de 11 de dezembro de 
1990 (Estatuto dos Servidores Públicos), além das demais vantagens 
previstas na legislação municipal, desde que compatíveis com esta 
Lei Complementar.
§ 1º Fica assegurada aos procuradores municipais a observância da 
Lei Federal nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), da Lei Federal nº 
13.105/2015 (Código de Processo Civil) e da legislação correlata, para 
o recebimento de honorários advocatícios judiciais e extrajudiciais.
I - Os honorários advocatícios a que se refere o parágrafo anterior 
são exclusivos dos Procuradores Municipais efetivos, ainda que li-
cenciados por motivo de saúde própria ou familiar.
§ 3º Asseguram-se aos Procuradores do Município as prerrogativas 
estabelecidas em súmulas e orientações do Conselho Superior da 
Ordem dos Advogados do Brasil. 
§ 4º São prerrogativas funcionais dos Procuradores do Município:
I – requisitar dos agentes públicos municipais competentes certi-
dões, informações e diligências necessárias ao desempenho de suas 
funções;
II – não ser designado para ter exercício fora do âmbito da Procura-
doria Geral do Município, salvo quando lhe convier ou para ocupar 
cargo de provimento em comissão ou para o exercício de função de 
confiança;
III – ser ouvido como testemunha em qualquer procedimento admi-
nistrativo municipal em seu local de trabalho, em dia e hora previa-
mente ajustados com a autoridade competente;
IV – ser acompanhado pelo Procurador Geral do Município ou por 
outro Procurador por ele especialmente designado, quando convo-
cado a depor perante qualquer autoridade sobre fatos relativos ao 
exercício de suas funções;
V – postular remoção de sua unidade de trabalho ou nela permane-
cer, ressalvado o interesse público devidamente justificado;
VI – possuir carteira de identidade funcional expedida pela Procu-
radoria Geral do Município;
VII – por via de representação ou de manifestação opinativa em 
processo regular, divergir de entendimento até então assumido pela 
Administração, indicando os motivos e as razões que o conduzem 
à divergência.
VIII – autonomia funcional de elaboração de pareceres, manifesta-
ção em processos judiciais e administrativos, interposição de recur-
sos, ajuizamento de demandas.
IX – direito subjetivo à alteração e manutenção da jornada de tra-
balho original de 20 horas semanais, podendo ser elevada para 30 
horas semanais, ou 40 horas semanais, a seu pedido, ou mediante 
requisição do Prefeito, com a concordância expressa do servidor, 
com a devida adequação dos vencimentos, sem que a elevação da 
jornada ao limite máximo seja considerada como hora extra.
X – possibilidade de exercer até 1/3 de sua carga horária em regime 
de trabalho remoto (art. 75-A da CLT), justificada por ato do Procura-
dor Geral ou deliberação dos membros da Procuradoria.
XI – ter assegurada a presença de membro da OAB, preferencial-
mente da respectiva subseção, em depoimento, audiência ou outro 
ato no qual seja parte ou interessado.
§ 5º Para os efeitos desta lei, e a determinação da retribuição pecuni-
ária devida, compreende:
I - como vencimento básico:
a) a retribuição devida pelo efetivo exercício do emprego público; 
b) salário básico estipulado em planos ou tabelas de retribuição;

II - como vencimentos, a soma do vencimento básico com as vanta-
gens permanentes relativas ao cargo, emprego, posto ou graduação;
 Art. 15. Ao Procurador do Município efetivo é assegurada a pro-
gressão na carreira conforme disposto no art. 10, na seguinte forma:
a)  do nível I (procurador municipal – classe I) para nível II (procura-
dor municipal – classe II), ao completar 03 anos de efetivo exercício 
no cargo inicial; se portador de titulo de pós graduação passará ime-
diatamente ao nível III (procurador municipal – classe III)
b) do nível II para o nível III (procurador municipal – classe III), contar 
com 05 anos de serviço público; se possuir título de pós graduação 
lato sensu passará ao nível IV (procurador municipal – classe IV); se 
possuir pós graduação stricto sensu, passará ao nível V (procurador 
municipal – classe V);
c) contar com 07 anos de serviço público, e possuir titulo de pós gra-
duação lato sensu,  passará para o nível V; se possuir titulo de pós 
graduação stricto sensu passará ao nível VI (procurador municipal 
– classe VI).
§1º  A progressão será efetivada com a verificação do requisito tem-
poral exigido, mediante apresentação de documento hábil que ates-
te o tempo de serviço público e a conclusão do curso com a obtenção 
do respectivo título.
§ 2º. A contagem do tempo de serviço público para os fins da pro-
gressão na carreira obedece à regra geral prevista nesta Lei Com-
plementar aplicável a todos servidores efetivos do Município de 
Monte Alegre do Sul quanto aos adicionais por tempo de serviço, 
e será computado apenas o tempo de exercício em cargo ou função 
na Administração Pública Direta ou Indireta, cujas atribuições con-
templem a prática de atos privativos de advogado.
§ 3º. Para os efeitos desta Lei considera-se:
a). pós graduação lato sensu, especialização em qualquer área do 
direito;
b). pós graduação stricto sensu, mestrado ou doutorado em qualquer 
área do direito;
Art. 16. Os procuradores municipais se submetem a jornada de tra-
balho de vinte (20) horas semanais e são desobrigados de registro 
de ponto.
SEÇÃO IV
DOS DEVERES, PROIBIÇÕES E DOS IMPEDIMENTOS
Art. 17.  Os membros efetivos da Procuradoria Geral do Município 
têm os deveres previstos na Consolidação das Leis Trabalhistas, na 
Lei Federal nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e demais obrigações 
previstas na legislação municipal aplicáveis aos demais servidores 
públicos, desde que compatíveis com esta Lei.
Art. 18.  Além das proibições decorrentes do exercício de emprego 
público, aos membros da Procuradoria Geral do Município é veda-
do:
I - exercer a advocacia em desfavor do Município e suas Autarquias, 
Fundações e Sociedades de Economia Mista que o ente público te-
nha participação societária;
II - contrariar injustificadamente, súmula, parecer normativo ou 
orientação técnica adotada pelo Procurador Geral do Município;
III – integrar Conselhos Municipais, Comitês e demais órgãos cole-
giados, exceto no âmbito da Procuradoria Geral do Município.
Art. 19.  É defeso aos membros efetivos da Procuradoria Geral do 
Município exercer funções em processo judicial ou administrativo 
em que:
I - hajam atuado como advogado de qualquer das partes;
II - seja parte qualquer membro da procuradoria;
III - figurem como testemunhas;
IV - estejam postulando, como advogado da parte, o seu cônjuge, 
companheiro ou qualquer parente seu, consanguíneo ou afim, em 
linha reta ou colateral, conforme lei processual vigente;
V - o interessado seja o seu cônjuge, companheiro, parente, consan-
guíneo ou afim, em linha reta, ou na linha colateral, conforme lei 
processual vigente;
VI – hajam hipóteses de suspeição ou impedimento previstas em lei.
Art. 20.  Os membros efetivos da Procuradoria Geral do Município 
são impedidos de atuar:
I - quando hajam proferido parecer favorável à pretensão deduzida 
em juízo pela parte adversa;
II - nas hipóteses da legislação processual.
Parágrafo único.  Nas situações previstas neste artigo, cumpre seja 
dada ciência ao superior hierárquico imediato, em expediente re-
servado, dos motivos do impedimento, objetivando a designação de 
substituto.
Art. 21.  Os membros efetivos da Procuradoria Geral do Município 
não podem participar de comissão ou banca de concurso, intervir 
no seu julgamento e votar sobre organização de lista para promoção 
ou remoção, quando concorrer parente consanguíneo ou afim, em 
linha reta ou colateral, até o segundo grau, bem como, cônjuge ou 
companheiro.
CAPITULO V
DAS CORREIÇÕES
Art. 22.  A atividade funcional dos membros da Procuradoria Ge-
ral do Município, exceto a do Procurador Geral do Município, está 
sujeita a:
I - Correição ordinária a ser realizada periodicamente, conforme 
regulamento.
II - Correição extraordinária, realizada de ofício, a qualquer tempo e 
por determinação do Procurador Geral do Município.
Parágrafo único.  Concluída a correição, será emitido um relatório 
ao Chefe do Poder Executivo Municipal, propondo-lhe as medidas 
e providências cabíveis.

CAPITULO VI
DOS PARECERES E DAS SÚMULAS DA PROCURADORIA DO 
MUNICÍPIO
Art. 23. É privativo do Prefeito Municipal submeter assuntos ao exa-
me do Procurador Geral do Município, inclusive para seu parecer.
Art. 24. Os pareceres do Procurador Geral do Município são por este 
submetidos ao referendo do Chefe do Executivo Municipal.
§ 1º O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho 
do Chefe do Poder Executivo vincula a Administração Municipal, 
cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento.
§ 2º O parecer aprovado, mas não publicado, obriga apenas as repar-
tições interessadas, a partir do momento em que dele tenha ciência.
Art. 25. Consideram-se, igualmente, pareceres do Procurador Geral 
do Município, para os efeitos do artigo anterior, aqueles que, emiti-
dos pelos demais integrantes da Procuradoria Geral do Município, 
sejam por ele aprovados e submetidos na forma do artigo anterior.
Art. 26. As Súmulas da Procuradoria Geral do Município têm cará-
ter obrigatório quanto a todos os órgãos jurídicos enumerados nesta 
Lei Complementar.
§1º O enunciado das Súmulas editadas pelo Procurador Geral do 
Município há de ser publicado no órgão de publicação oficial do 
Município.
§2º No início de cada ano, os enunciados existentes devem ser con-
solidados e publicados no órgão de publicação oficial do Município.
§3º Para edição dos enunciados deverá ser realizada reunião com a 
presença de ao menos dois  procuradores efetivos, e deliberação por 
maioria dos membros presentes à reunião, e posterior aprovação 
pelo Chefe do Poder Executivo.
Art. 27. Os pareceres aprovados do Procurador Geral inserem-se em 
coletânea denominada “Pareceres da Procuradoria Geral do Muni-
cípio”, a ser editada em formato de Compêndios para consulta.
CAPITULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 28.  O Regimento Interno da Procuradoria Geral do Município 
será editado pelo Procurador Geral e formalizado por Decreto Che-
fe do Poder Executivo.
Parágrafo único.  No Regimento Interno são disciplinados os proce-
dimentos administrativos concernentes à rotina de trabalhos jurí-
dicos da Procuradoria Geral.
Art. 29.  É facultado ao Procurador Geral do Município convocar 
quaisquer dos integrantes da Procuradoria do Município para ins-
truções e esclarecimentos.
Art. 30.  Os empregos públicos de provimento efetivo e as funções 
de confiança da Procuradoria Geral do Município integram quadro 
próprio.
Art. 31.  Os servidores da Procuradoria Geral do Município portarão 
identificação funcional específica, conforme modelos previstos em 
seu Regimento Interno.
Art. 32.   Integram os quadros da Procuradoria Geral do Município 
todos os procuradores municipais admitidos para o cargo por con-
curso público.
Art. 33. As disposições desta lei inerentes à Procuradoria Geral 
do Município de Monte Alegre do Sul e respectivos Procuradores 
aplicam-se imediatamente à Administração Pública Direta e  do 
Município de Monte Alegre do Sul para todos os efeitos.
Art. 34. Nas ações judiciais de qualquer natureza, em que for parte 
o Município de Monte Alegre do Sul, os honorários advocatícios fi-
xados por arbitramento, acordos ou sucumbência pertencem inte-
gralmente aos Procuradores efetivos em exercício.
§1º O disposto no caput tem validade para todas as ações ajuizadas, 
que estejam em andamento ou não.
§2º Também ocorrerá a incidência de honorários sobre pagamentos 
e acordos realizados nos órgãos administrativos se o débito estiver 
inscrito em dívida ativa.
§3º Os honorários constituem verba variável, não incorporável 
nem computável para cálculo de qualquer vantagem remunerató-
ria.
§4º Os honorários serão partilhados em partes iguais entre os Pro-
curadores que estejam em exercício no momento da percepção 
da verba honorária a ser rateada.
§5º Os honorários previstos no caput deste artigo são verbas de 
natureza privada, não constituindo encargos ao Tesouro Muni-
cipal, sendo pagos exclusivamente pela parte sucumbente ou 
devedora. 
§6º Os honorários advocatícios não constituem verba orça-
mentária ou encargo do Município, vez que são suportados, 
exclusivamente, pela parte sucumbente ou devedora adversa 
ao Município nos feitos judiciais e extrajudiciais.
Art. 35. Será suspenso o rateio de honorários ao titular do direito 
em qualquer das seguintes condições:
I – em licença por interesse particular;
II – em licença para campanha eleitoral;
III – em exercício de mandato eletivo;
IV – em licença para o serviço militar;
V – em licença para acompanhar cônjuge servidor público que 
servir em outro ponto do Estado, do território nacional, ou no 
estrangeiro;
VI – em cumprimento de penalidade de suspensão; e
VII – licenciado para desempenho de mandato classista. 
§1º Será excluído da distribuição de honorários o titular do direi-
to que perder o cargo por exoneração, demissão, aposentadoria, 
falecimento ou pela posse em outro cargo, desde que dela se 
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verifique acumulação indevida.
§2º O Procurador contratado em regime temporário nos termos da 
lei tem direito ao recebimento de honorários apenas durante a vi-
gência de seu contrato e efetivo exercício do cargo de Procurador.
Art. 36. Os valores referentes aos honorários advocatícios, pre-
ferencialmente, serão depositados em conta bancária específi-
ca e serão geridos segundo disposto no Regimento Interno da 
Procuradoria.
§1º Qualquer controvérsia sobre os valores e rateio dos hono-
rários será dirimida pela Comissão Gestora do “Fundo de Ho-
norários”
§2º Sobre o pagamento dos honorários haverá os devidos reco-
lhimentos, na forma da Lei.
Art. 39. O “Fundo de Honorários” será vinculado em Conta Cor-
rente própria, em Banco onde o Município de Monte Alegre do 
Sul possua contas destinadas ao pagamento de funcionários, 
cujos valores integram todo o recebido a título de honorários de 
honorários advocatícios.
Art. 40. Fica criada a Comissão Gestora do “Fundo de Honorá-
rios” composta pela totalidade dos partícipes do fundo, a ser 
nomeada através de Portaria expedida pelo Chefe do Poder 
Executivo, cuja atribuição é gerenciar a partilha dos honorários 
advocatícios, bem como solucionar eventuais pendências e de-
mais situações atinentes ao respectivo assunto.
Parágrafo Único. A Comissão de que trata do caput deste arti-
go não será remunerada pelos serviços de gestão do Fundo de 
Honorários.
Art. 41. A Diretoria de Fazenda Municipal e Finanças informa-
rá à Comissão Gestora do “Fundo de Honorários”, até vigésimo 
dia de cada mês, o montante do valor arrecadado no período 
anterior.
§1ºCaberá à Comissão Gestora do “Fundo de Honorários” infor-
mar à Diretoria de Fazenda e Finanças os percentuais cabíveis a 
cada partícipe do fundo com antecedência mínima de 05 (cinco) 
dias do pagamento.
§2ºOs honorários serão pagos aos advogados até o 5º dia útil de 
cada mês, observando-se os valores arrecadados no período de 
que trata do caput deste artigo.
§3º Antes da partilha das verbas honorárias, serão efetuadas as 
retenções legais, tais como taxas de manutenção da conta ban-
cária, gastos de transferência, entre outros.
Art. 42. Os honorários advocatícios de sucumbência serão pre-
ferencialmente recolhidos pelo sucumbente ou devedor em 
conta bancária específica pertencente do “Fundo de Honorá-
rios” e repassados aos advogados, através de depósito bancário, 
em conta bancária indicada pelos mesmos, preferencialmente 
nas contas em que são depositados seus vencimentos decorren-
tes do cargo público que ocupam em Monte Alegre do Sul.
Parágrafo único. Na impossibilidade de realização do depósito, 
justificadamente, o pagamento poderá ser feito diretamente 
aos procuradores, mediante recibo expresso.
Art. 43. As despesas decorrentes da execução desta Lei Comple-
mentar correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.
Art. 44. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação.

Monte Alegre do Sul, 17 de dezembro de 2019. 
EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 

Prefeito Municipal
Registrada em livro próprio e publicada em 17 de dezembro 

de 2019.
Luciana Maria Gonçalves Benedetti 

Diretora de Administração e Governo Municipal

LEI N.º 1889 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019
Dispõe sobre a concessão de adiantamento de diárias de via-
gem de servidores municipais – motoristas e motoristas de am-
bulância – quando do deslocamento fora da sede do município 
e dá outras providências.
O Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Monte Ale-
gre do Sul FAZ SABER que a Câmara Municipal, aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º. A concessão de diária aos servidores públicos tem como 
objetivo indenizar as despesas com alimentação e hospedagem, 
sendo esta preferencial em relação ao regime de adiantamento.
Art.2º Fica estabelecido que o servidor motorista do Município, 
quando se deslocar para fora da sede do Município, em viagem 
de interesse da administração, fará jus à percepção de diária 
para cobertura de despesas com alimentação e hospedagem, 
quando o caso, nos termos que serão fixados e regulamentados 
por decreto do poder executivo.
Art. 3º - O pagamento de adiantamento de diária instituída por 
esta lei não integra o salário dos servidores por ela beneficiados.
Art. 4º. Até o limite de 5 (cinco) diárias semanais, serão empe-
nhadas previamente e pagas antecipadamente, sendo os re-
cursos liberados ao servidor motorista antes dessas respectivas 
viagens, através de requerimento do setor competente, com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data pre-
vista para o seu deslocamento.
§ 1º. A solicitação de concessão do valor da despesa de desloca-
mento poderá ser realizada em prazo inferior ao disposto no 
caput deste artigo, em caso de emergência comprovada.
§ 2º. Após aprovação pelo Responsável no Controle do Deslo-
camento, deverá a solicitação ser encaminhada para a Conta-

bilidade, antes do início do deslocamento, para que possa ser 
empenhada previamente. 
§ 3º - O valor a título de diária do motorista serão entregues di-
retamente ao servidor.
Art. 5º. Em todos os casos de deslocamento que ensejar o paga-
mento de diárias de viagem, será obrigatória a apresentação do 
relatório de viagem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis subsequen-
tes ao retorno à sede, dirigido à autoridade concedente.
§ 1º - O modelo do relatório de viagem será fixado em formato 
padrão e regulamentado por decreto do poder executivo.
§ 2º - Incongruências ou informações falsas prestadas no rela-
tório de viagem resultarão no ressarcimento da quanta usada.
§3º - O beneficiário que não apresentar o relatório de viagem na 
forma e no prazo estabelecido no caput deste artigo ficará impe-
dido de receber nova diária enquanto perdurar a irregularidade.
4º - Decorrido o prazo de 10 dias do retorno, não tendo sido 
apresentado o relatório, o servidor será notificado para restituir 
o valor indevidamente utilizado, sob pena de desconto em fo-
lha de pagamento, sem prejuízo de outras sanções legais, sendo 
consideradas como não utilizadas.
Art. 6º. O beneficiário que receber diária de viagem e, por qual-
quer motivo, não se afastar da sede, fica obrigado a restituir os 
valores recebidos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de ressar-
cimento ao erário mediante desconto do valor em folha, sem 
prejuízo das sanções cabíveis.
Parágrafo Único. Nos casos previstos no caput deste artigo, o 
beneficiário deverá recolher em guia própria, o valor da diária 
recebida e não utilizada, entregando o respectivo comprovante 
no Departamento de Finanças.
Art. 7º. Outras despesas que reputarem estritamente necessárias 
no decorrer da viagem dos motoristas deverão ser pagas na for-
ma de adiantamento de despesas, conforme previsto no art. 68, 
da Lei Federal nº 4320/64, com apresentação de nota fiscal com 
os dados necessários, contendo CNPJ, placa e Km do veículo.
Art. 7º. A partir da vigência desta lei fica proibido o pagamento 
ao servidor motorista de
qualquer outro meio para cobrir despesas com hospedagem e 
alimentação.
Art. 8º. A diária não será devida nos seguintes casos:
I – quando o deslocamento se der dentro do território do Mu-
nicípio;
II – quando dispuser de alimentação e hospedagem incluída em 
evento para qual esteja inscrito ou participando;
III – quando o deslocamento seja de exclusivo interesse do ser-
vidor motorista;
IV – ao motorista que não tiver apresentado o “Relatório de Via-
gem” no prazo estabelecido nesta lei.
Art. 9º. O controle das referidas diárias deverá ser feito pelo Di-
retor do Departamento em que o motorista estiver vinculado, 
por servidor encarregado pelo controle da frota municipal ou 
por outro servidor designado para a função.
Art. 10. Constitui infração disciplinar grave, punível na forma 
da lei, conceder ou receber diária indevidamente.
Art. 11. Os valores das diárias de viagem serão fixados e regula-
mentados por decreto do poder executivo.
Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado, por meio de decreto, 
proceder a revisão e eventuais alterações dos valores das diá-
rias fixadas por esta lei, bem como outras regulamentações que 
se fizerem necessárias.
Art. 15º. Esta Lei entrará em vigor à partir de 1º de Janeiro de 2020.

Monte Alegre do Sul, 26 de dezembro de 2019 
EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 

Prefeito Municipal
Registrada em livro próprio e publicada em 26 de dezembro 

de 2019.
Luciana Maria Gonçalves Benedetti 

Diretora de Administração e Governo Municipal

LEI COMPLEMENTAR N.º 10 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019
“Altera nomenclatura, atribuições e referência do cargo de 
Operador de Consultório Odontológico para Auxiliar de Saúde 
Bucal”
O Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Monte Ale-
gre do Sul FAZ SABER que a Câmara Municipal, aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º. Fica alterada a denominação do atual cargo de Operador 
de Consultório Odontológico, do Anexo I da Lei Complementar 
nº 07, de 29 de junho de 2018, que passa a ter a denominação de 
Auxiliar de Saúde Bucal.

ANEXO I
EMPREGOS/QTD/Jornada Semanal (h) 

Auxiliar de Saúde Bucal/6/40,00
Art. 2º Passa a ser atribuição do cargo auxiliar de saúde bucal: 
auxiliar o cirurgião-dentista nos procedimentos, organizar e 
executar atividades de higiene bucal; processar filme radiográ-
fico; preparar o paciente para o atendimento; auxiliar e instru-
mentar os profissionais nas intervenções clínicas; manipular 
materiais de uso odontológico; selecionar moldeiras; preparar 
modelos em gesso; registrar dados e participar da análise das 
informações relacionadas ao controle administrativo em saúde 
bucal; executar limpeza, assepsia, desinfeção e esterilização do 
instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de 
trabalho; realizar o acolhimento do paciente nos serviços de 

saúde bucal; aplicar medidas de biossegurança no armazena-
mento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resídu-
os odontológicos; desenvolver ações de promoção da saúde e 
prevenção de riscos ambientais e sanitários; realizar em equipe 
levantamento de necessidades em saúde bucal; adotar medidas 
de biossegurança visando ao controle de infecção; além de ou-
tras funções descritas em lei.
Art. 3º. Fica fixado como requisito de acesso para o cargo de Au-
xiliar de Saúde Bucal, possuir nível médio ou equivalente com-
pleto, com registro no competente Conselho de Odontologia.
Art, 4º. Fica alterada a referência salarial do cargo de Auxiliar 
de Saúde Bucal, estabelecendo os critérios para promoção de 
referência nos seguintes termos:

ANEXO II 
Com registro no Conselho de Odontologia/Ref. 5 
Sem registro no Conselho de Odontologia/Ref. 1

Paragrafo único – O servidor ocupante do cargo de auxiliar de 
saúde bucal sem registro no conselho de odontologia poderá 
migrar para a referência superior assim que demonstrar seu 
ingresso no referido conselho com a anotação de seu registro.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor à partir de 1º de janeiro de 
2020, revogadas as disposições em contrário.

Monte Alegre do Sul, 26 de dezembro de 2019 
EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 

Prefeito Municipal
Registrada em livro próprio e publicada em 26 de dezembro 

de 2019. 
Luciana Maria Gonçalves Benedetti 

Diretora de Administração e Governo Municipal

Aditamento nº 059/2019; Modalidade: Pregão Presencial 019/2018; As-
sinatura: 03/12/2019; Contratante: Município de Monte Alegre do Sul; 
Contratada: BETANIAMED COMERCIAL EIRELLI - EPP ;  OBJETO: 
Pelo presente termo, em razão do apurado no processo administrativo 
1730/2019 do Município de Monte Alegre do Sul, as partes pactuam a 
substituição do bem adquirido em razão do procedimento licitatório 
Pregão Presencial nº 019/2018, objeto do contrato nº 087/2018, que 
compreende em: 01 (um) Conjunto Odontológico NCM/SH 90184999, 
valor R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), Nota Fiscal sob nº 
000003385, sob integral responsabilidade da Contratada, por outro 
bem equivalente. Aditamento de substituição de bem.

Aditamento nº 060/2019; Modalidade: Pregão Presencial 017/2017; 
Assinatura: 05/12/2019; Contratante: Município de Monte Alegre do 
Sul; Contratada: LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI - 
ME ;  OBJETO:Contratação de empresa para execução de serviços de 
manutenção da iluminação pública, conforme especificações cons-
tantes do anexo I, integrante do edital. Aditamento de prazo. Nova 
vigência: 06/12/2020.

Aditamento nº 061/2019; Modalidade: Pregão Presencial 009/2019; 
Assinatura: 05/12/2019; Contratante: Município de Monte Alegre do 
Sul; Contratada: MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI – ME ;  OB-
JETO: “Aquisição de gêneros alimentícios (produtos de padaria) para 
atender a Alimentação Escolar da rede municipal de ensino durante 
o exercício de 2019, do tipo menor preço por item, em conformidade 
com edital, anexos, proposta e demais documentos constantes do 
Edital do Pregão Presencial n.º 009/19, os quais passam a fazer parte 
integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui estivessem 
transcritos.” Aditamento de acréscimo de quantidade. Item 3 - fari-
nha de trigo - 2.000 KG.

Aditamento nº 062/2019; Modalidade: Dispensa; Assinatura: 
18/12/2019; Contratante: Município de Monte Alegre do Sul; Con-
tratada: INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA ;  OBJETO: 
Aquisição de direito de uso mensal do software READER ® Leitura e 
Impressão para suporte na leitura de consumo de água e esgoto. Adi-
tamento de prazo. Nova vigência: 31/12/2020.

Aditamento nº 063/2019; Modalidade: Dispensa; Assinatura: 
18/12/2019; Contratante: Município de Monte Alegre do Sul; Con-
tratada: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSI-
CO DA REGIÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS – CISBRA  ;  OBJETO: 
Prestação de serviços de coleta manual e/ou mecânica, transporte e 
destinação de resíduos sólidos domiciliares, de feiras livres e de varri-
ção gerados pelo Município de Monte Alegre do Sul. Aditamento de 
prazo. Nova vigência: 31/12/2020.

Aditamento nº 064/2019; Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
013/2015; Assinatura: 18/12/2019; Contratante: Município de Monte 
Alegre do Sul; Contratada: SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR-
TÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA EIRELI  ;  OBJETO: 
Fica acrescido mais um crédito durante a vigência do termo contra-
tual, sendo que o valor a ser repassado ao licitante vencedor será 
obtido através da seguinte fórmula: preço unitário R$ 330,00 x -4,00 
% taxa de administração (negativa) = R$ 316,80 x número de cartões 
mensal. Totalizando um valor estimado mensal de R$ 126.720,00, 
considerando um montante estimado de 400 (quatrocentos) servi-
dores municipais, perfazendo assim R$ 1.647.360,00 por 13 créditos. 
Aditamento de acréscimo de cartão.

Aditamento nº 065/2019; Modalidade: Chamada Pública 01/2019; 
Assinatura: 20/12/2019; Contratante: Município de Monte Alegre do 
Sul; Contratada: BANCO BRADESCO S.A;  OBJETO: Constitui objeto 
do presente contrato a prestação de serviços continuados de recebi-

mento de arrecadação Municipal, com código de barras no padrão 
FEBRABAN por intermédio de suas agências, visando o recolhimen-
to de tributos e demais receitas municipais, por intermédio de suas 
agências, com prestação de contas por meio magnético de valores 
arrecadados no município, conforme o disposto no presente contra-
to, edital de chamamento n.º 001/2019 e seus anexos. Aditamento 
de prazo e reajuste. índice de reajuste:3,37% (INPC). Nova vigência: 
12/02/2021.

Aditamento nº 066/2019; Modalidade: Chamada Pública 01/2019; 
Assinatura: 20/12/2019; Contratante: Município de Monte Alegre 
do Sul; Contratada: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A;  OBJETO: 
Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços con-
tinuados de recebimento de arrecadação Municipal, com código de 
barras no padrão FEBRABAN por intermédio de suas agências, vi-
sando o recolhimento de tributos e demais receitas municipais, por 
intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio mag-
nético de valores arrecadados no município, conforme o disposto no 
presente contrato, edital de chamamento n.º 001/2019 e seus anexos. 
Aditamento de prazo e reajuste. índice de reajuste:3,37% (INPC). Nova 
vigência: 12/02/2021.

Aditamento nº 067/2019; Modalidade: Chamada Pública 01/2019; 
Assinatura: 20/12/2019; Contratante: Município de Monte Alegre do 
Sul; Contratada: CAIXA ECONOMICA FEDERAL;  OBJETO: Constitui 
objeto do presente contrato a prestação de serviços continuados de re-
cebimento de arrecadação Municipal, com código de barras no padrão 
FEBRABAN por intermédio de suas agências, visando o recolhimento 
de tributos e demais receitas municipais, por intermédio de suas agên-
cias, com prestação de contas por meio magnético de valores arreca-
dados no município, conforme o disposto no presente contrato, edital 
de chamamento n.º 001/2019 e seus anexos. Aditamento de prazo e 
reajuste. índice de reajuste:3,37% (INPC). Nova vigência: 12/02/2021.

Aditamento nº 068/2019; Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL: 
001/2019; Assinatura: 30/12/2019; Contratante: Município de Mon-
te Alegre do Sul; Contratada: AUTO POSTO DBV LTDA;  OBJETO: 
CContratação de empresa para fornecimento parcelado de combus-
tíveis para os veículos da frota municipal, com abastecimento direto 
na bomba, para o exercício de 2019”, do tipo menor preço por item, 
em conformidade com edital, anexos, proposta e demais documentos 
constantes do Edital do Pregão Presencial n.º 001/19, os quais passam 
a fazer parte integrante e inseparável deste instrumento, como se 
aqui estivessem transcritos.  Aditamento de prazo Nova vigência: 
29/02/2020.

Aditamento nº 069/2019; Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
014/2017; Assinatura: 30/12/2019; Contratante: Município de Monte 
Alegre do Sul; Contratada: SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO 
DE SOCORRO LTDA;  OBJETO: Locação de um veículo tipo funerário 
para uso em Serviços Funerários do Município, adaptado para trans-
lado de corpos, para uso por 24 (vinte e quatro) horas, 07 (sete) dias/
semana, pelo período de 12 (doze) meses. Aditamento de prazo Nova 
vigência: 07/12/2020.

DEFERIMENTO
Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM 
PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINI-
MERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
Nº do processo: 2392/2019
Nº CEVS: 353120901-471-000027-1-2
Razão social: Geraldo Francisco Meirelles MEI
Responsável legal/técnico: Geraldo Francisco Meirelles

LANCHONETE, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
Nº do processo: 2809/2019
Nº CEVS: 353120901-561-000086-1-3
Razão social: Lucas Broleze ME
Responsável legal/técnico: Lucas Broleze
 
SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO
Nº do processo: 2772/2019
Nº CEVS: 353120901-561-000214-1-5
Razão social: Jessica Aparecida Bueno
Responsável legal/técnico: Jessica Aparecida Bueno

FABRICAÇÃO DE MASSAS ALIMENTÍCIAS
Nº do processo: 2542/2019
Nº CEVS: 353120901-109-000022-1-6
Razão social: Danilo Aparecido Fanti MEI
Responsável legal/técnico: Danilo Aparecido Fanti

Os responsáveis técnicos acima mencionados deverão se 
apresentar nesta Vigilância Sanitária de Monte Alegre do Sul, 
sito à Avenida João Girardelli, 500 – Centro, no prazo de 05 
(cinco) dias a contar desta publicação para retirada de docu-
mentos. 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.

Monte Alegre do Sul 30 de dezembro 2019. 
Juliana Franco De Lima                                                                                                               

Chefe da ViSA/VE

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ADITAMENTOS - DEZEMBRO DE 2019
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DECRETO N° 2.149 DE 02 DE JANEIRO DE 2019
Dispõe sobre a atualização dos valores componentes dos im-
postos e taxas municipais do exercício de 2019 fixa valores de 
preços e tarifas públicas, regulamenta cada um dos tributos 
no relativo a cadastro, valores atuais para bases de cálculo, 
quantidades de parcelas, prazos para pagamento, normas 
fiscalizadoras, cominações legais e dá outras providências.

DECRETO Nº. 2150 DE 09 DE JANEIRO DE 2019
“Dispõe sobre abertura de crédito Suplementar no valor 
de R$ 2.745.172,89 e Crédito Suplementar por Superávit 

Financeiro no valor de R$ 4.151,91”

DECRETO N° 2.151 DE 09 DE JANEIRO DE 2019
Nomeia membros da Comissão Organizadora de Eventos 

para o exercício de 2019 e dá outras providências.

DECRETO N° 2.152 DE 09 DE JANEIRO DE 2019
Dispõe sobre os festejos de Carnaval do ano de 2019 e dá 

outras providencias.

DECRETO N° 2.153 DE 09 DE JANEIRO DE 2019
Nomeia o Conselho Municipal de Saúde e dá outras provi-

dências.

DECRETO N° 2.154 DE 11 DE JANEIRO DE 2019
“Disciplina Procedimento para regularização de débitos 

pendentes referente ao fornecimento de água”.

DECRETO N° 2.155 DE 15 DE JANEIRO DE 2019
Dispõe sobre permissão de uso remunerada dos boxes do Es-
paço “Francisco Elias Luiz – Chico Dimas”, revoga o Decreto 

nº 1.954 de 16 de junho de 2.016 e dá outras providências.

DECRETO N° 2.156 DE 17 DE JANEIRO DE 2019
Nomeia membros do COMTUR e dá outras providências.

DECRETO N° 2.157 DE 17 DE JANEIRO DE 2019
Nomeia membros do CONSELHO DE PROTEÇÃO E DIREI-

TO DOS ANIMAIS e dá outras providências.

DECRETO N° 2158 DE 18 DE JANEIRO DE 2019
Fixa atendimento do Balneário Municipal e dá outras 

providências.

DECRETO N° 2.159 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019
Dispõe sobre os horários de atendimento da Técnica de Segu-

rança do Trabalho, e dá outras providências.

DECRETO N° 2.160 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2019
Permite o uso remunerado de bem público municipal 

localizado no Mirante do Cristo, revoga o Decreto nº 2.037 de 
29 de agosto de 2.017 e dá outras providências.

DECRETO N° 2.161 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2019
Dispõe sobre a suspensão do atendimento ao público no dia 
11 de fevereiro de 2019 no Posto Atendimento da Munici-
palidade no Distrito das Mostardas para manutenção e dá 

outras providências. 

DECRETO N° 2.162 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2019
Dispõe sobre a regularização e fixação de valores em espaços 

públicos para o exercício de 2019 e dá outras providencias.

DECRETO N° 2163 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019
Fixa atendimento do Balneário Municipal durante o Carna-

val 2019 e dá outras providências.

DECRETO N° 2164 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019
Altera a redação do parágrafo único do artigo 12 do Decreto 
nº 2.149, de 02 de janeiro de 2019, que dispõe sobre as datas 
de vencimento das parcelas do IPTU e dá outras providên-

cias.

DECRETO N° 2.165 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019
Dispõe sobre prorrogação da validade do Processo Seletivo 

nº 001/2017 e dá outras providências.

DECRETO N° 2.166 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019
Dispõe sobre a regularização e fixação de valores para 

Feiras ao ar livre durante o exercício de 2019 e dá outras 
providencias.

DECRETO N° 2.167 DE 07 DE MARÇO DE 2019
Dispõe sobre obrigatoriedade a sistemática de licenciamento 
de pessoas jurídicas via Sistema Integrado de Licenciamento 

e dá outras providências.

DECRETO N° 2.168 DE 08 DE MARÇO DE 2019
Dispõe sobre a 26ª Festa do Morango e a 146° Festa do Padro-

eiro Sr. Bom Jesus e dá outras providências.

DECRETO N° 2169 DE 21 DE MARÇO DE 2019
Fixa horário de trabalho aos funcionários lotados junto ao 

Balneário Municipal e dá outras providências.

DECRETO N° 2.170 DE 27 DE MARÇO DE 2019
Dispõe sobre permissão de uso de uma sala do Balneário 
Municipal para massoterapia e dá outras providências.

DECRETO N° 2.171 DE 27 DE MARÇO DE 2019
Regulamenta a cobrança de tributos no exercício de 2019 e 

dá outras providências.

DECRETO N° 2.172 DE 27 DE MARÇO DE 2019
Nomeia Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidarie-

dade e dá outras providencias.

DECRETO N° 2.173 DE 27 DE MARÇO DE 2019
DISPÕE SOBRE PERMISSÃO DE USO POR PRAZO 

DETERMINADO DE ESPAÇO DE PRÓPRIO MUNICIPAL, 
PARA RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A., CONFORME 

ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO N° 2.174 DE 27 DE MARÇO DE 2019
DISPÕE SOBRE PERMISSÃO DE USO DETERMINADO 
DE ESPAÇO DE PRÓPRIO MUNICIPAL, PARA RADIO E 
TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A., CONFORME 

ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO N° 2.175 DE 28 DE MARÇO DE 2019
Dispõe sobre permissão de uso remunerada dos boxes do 

Espaço “Francisco Elias Luiz – Chico Dimas”, altera o Decreto 
nº 2.155 de 05 de janeiro de 2019 e dá outras providências.

DECRETO N° 2176 DE 01 DE ABRIL DE 2019
Prorroga o prazo de vencimento da cota única ou 1ª parcela 

do IPTU e dá outras providências.

DECRETO Nº 2177 DE 02 DE ABRIL DE 2019
Regulamenta a aplicação da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de 

julho de 2014, com suas respectivas alterações, no município 
de Monte Alegre do Sul, para o fim de dispor, em âmbito 
local, sobre os Termos de Colaboração e de Fomento e o 
Acordo de Cooperação entre a Administração Pública e 
Organizações da Sociedade Civil, em Regime de Mútua 

Cooperação, para a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco. 

DECRETO Nº. 2178 DE 16 DE ABRIL DE 2019
 “Dispõe sobre abertura de crédito Suplementar no valor de 

R$ 704.920,00.”

DECRETO N° 2179 DE 16 DE ABRIL DE 2019
Fixa preços e o horário de atendimento do Balneário Muni-

cipal e dá outras providências.

DECRETO N° 2.180 DE 16 DE ABRIL DE 2019
Dispõe sobre a permissão de uso do espaço público, revoga o 

Decreto nº 2.148/21018 e dá outras providências.

DECRETO N° 2181 DE 16 DE ABRIL DE 2019
Fixa o horário de atendimento do Balneário Municipal 

durante o feriado da Semana Santa e dá outras providências.

DECRETO N° 2.182 DE 24 DE ABRIL DE 2019
Regulamenta o estágio de estudantes na Prefeitura Munici-

pal de Monte Alegre do Sul e dá outras providências.

DECRETO Nº 2.183 DE 06 DE MAIO DE 2019
Nomeia membros do CMDR – Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural, revoga o Decreto nº 2092/2018 e dá 
outras providências.

DECRETO N° 2.184 DE 07 DE MAIO DE 2019
DISPÕE SOBRE PERMISSÃO DE USO POR PRAZO DETER-

MINADO DE ESPAÇO DE PRÓPRIO MUNICIPAL, PARA 
FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA – CENTRO PAULISTA DE 

RÁDIO E TV EDUCATIVAS, CONFORME ESPECIFICA E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO N° 2.185 DE 14 DE MAIO DE 2019
Dispõe sobre a 26ª Festa do Morango e a 146° Festa do Padro-

eiro Sr. Bom Jesus e dá outras providências.

DECRETO N° 2186 DE 20 DE MAIO DE 2019
Permite o uso de imóvel que especifica e dá outras provi-

dências.

DECRETO N° 2.187 DE 20 DE MAIO DE 2019
Dispõe sobre a Realização e o Regulamento do Festival de 

Música Sertaneja Raiz 2019 do Município de Monte Alegre 
do Sul e dá outras providências. 

DECRETO N° 2188 DE 03 DE JUNHO DE 2019
Permite o uso de imóvel que especifica e dá outras provi-

dências.

DECRETO N° 2189 DE 03 DE JUNHO DE 2019
Disponibiliza espaços públicos para colocação de bancos de 

cimento e lixeiras em áreas de interesse do Município de 
Monte Alegre do Sul e dá outras providências.

DECRETO N° 2190 DE 12 DE JUNHO DE 2019
Suspende o recebimento de valores em espécie nos depar-
tamentos públicos do município e dá outras providências. 

(Altera o Decreto nº 2075/18 de 15/02/2018)

DECRETO N° 2191 DE 17 DE JUNHO DE 2019
Fixa o horário de atendimento do Balneário Municipal 

durante o feriado de Corpus Christi e dá outras providências.

DECRETO Nº. 2192 de 27 DE JUNHO DE 2019
“Dispõe sobre abertura de crédito Suplementar no valor de 

R$ 394.000,00 e Transposição e Remanejamento no valor de 
R$ 807.800,00”

DECRETO N° 2.193 DE 27 DE JUNHO DE 2019
Nomeia membros para compor a Coordenadoria Municipal 

de Defesa Civil, e dá outras providências.

DECRETO N° 2.194 DE 27 DE JUNHO DE 2019
Regulamenta a Cobrança dos débitos de Água e Esgoto em 

atraso de anos anteriores e do presente exercício, e dá outras 
providências

DECRETO N° 2.195 DE 27 DE JUNHO DE 2019
Altera membros do Conselho de Proteção e Direito dos 

Animais e dá outras providências.

DECRETO N° 2.196 DE 27 DE JUNHO DE 2019
Dispõe sobre a sistemática de licenciamento de pessoas 

jurídicas via Sistema Integrado de Licenciamento e dá outras 
providências.

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.

DECRETO N° 2.198 DE 04 DE JULHO DE 2019
“Estabelece limite de horas extras no serviço municipal e dá 

outras providências”.

DECRETO Nº. 2199 DE 12 DE JULHO DE 2019
“Dispõe sobre abertura de crédito Suplementar no valor de 

R$ 445.000,00 e Transposição e Remanejamento no valor de 
R$ 2.172.000,00”

DECRETO N° 2.200 DE 12 DE JULHO DE 2019
Dispõe sobre a permissão de uso do espaço público, revoga o 

Decreto nº 2.180/2019 e dá outras providências.

DECRETO N° 2.201 DE 22 DE JULHO DE 2019
Regulamenta despesas com adiantamento, revoga o Decreto 

nº 2.000 de 05 de abril de 2017 e dá outras providências.

DECRETO N° 2.202 DE 30 DE JULHO DE 2019
“Decreta a Urgência na Contratação de Avaliação Técnica 
em Asfaltos da Municipalidade com Suspeitas de Irregula-

ridades”.

DECRETO N° 2.203 DE 30 DE JULHO DE 2019
Dispõe sobre a 146° Festa do Padroeiro Sr. Bom Jesus e dá 

outras providências.

DECRETO N° 2.204 DE 31 DE JULHO DE 2019
“Cria Comissão para Avaliação, Planejamento e Reestrutu-
ração Administrativa, Financeira, Fiscal e Patrimonial da 

Municipalidade”.

DECRETO N° 2.205 DE 09 DE AGOSTO DE 2019
“Altera dispositivos do Decreto Municipal n° 2149 de 02 de 
janeiro de 2019 com relação a preços e tarifas do Cemitério 

Municipal e dá outras providências”

DECRETO N° 2.206 DE 12 DE AGOSTO DE 2019
“Regulamenta a Lei 1880/19 de 22/07/2019 que autoriza a 
abertura de créditos especiais no valor R$ 100.000,00 e dá 

outras providências”

DECRETO N° 2.207 DE 12 DE AGOSTO DE 2019
“Regulamenta a Lei 1881/19 de 22/07/2019 que autoriza a 
abertura de créditos especiais no valor R$ 250.000,00 e dá 

outras providências”

DECRETO N° 2.208 DE 19 DE AGOSTO DE 2019
“Homologa o Regimento Interno do Conselho Municipal 

de Turismo de Monte Alegre do Sul - COMTUR e dá outras 
providências”

DECRETO N° 2.209 DE 19 DE AGOSTO DE 2019
Dispõe sobre a 1ª Festa do Morango do Distrito das Mostar-

das e dá outras providências.

DECRETO Nº. 2210 DE 30 DE AGOSTO DE 2019
“Dispõe sobre abertura de crédito Suplementar no valor de 

R$ 290.000,00 e Transposição e Remanejamento no valor de 
R$ 963.700,00”

DECRETO N° 2.211 DE 30 DE AGOSTO DE 2019
Dispõe sobre a realização da Festa Italiana e das Nações e dá 

outras providências.

DECRETO N° 2.212 DE 30 DE AGOSTO DE 2019
“Regulamenta a Lei 1882/19 de 26/08/2019 que autoriza a 
abertura de créditos especiais no valor R$ 140.000,00 e dá 

outras providências”

DECRETO N° 2.213 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019
Dispõe sobre as formas de pagamento de obrigações subme-

tidas a protesto e dá outras providências.

DECRETO N° 2.214 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019
Dispõe sobre a realização da Feira da Lua.

DECRETO N° 2.215 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019
Dispõe sobre a realização do Festival de Food Truck e Encon-

tro de Carros Antigos.

DECRETO N° 2.216 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
“Dispõe sobre ação integrada de avaliação e recuperação de 
áreas cedidas pela municipalidade para atividades de fins 

empresariais, industriais e de desenvolvimento econômico”. 

DECRETO N° 2.217 DE 14 DE OUTUBRO DE 2019
Nomeia membros para compor a Coordenadoria Municipal 

de Defesa Civil, e dá outras providências.

DECRETO N° 2218 DE 14 DE OUTUBRO DE 2019
Fixa o horário de atendimento do Balneário Municipal 

durante o feriado de Proclamação da República e dá outras 
providências.

DECRETO N° 2.219 DE 14 DE OUTUBRO DE 2019
Dispõe sobre o expediente nas Repartições Públicas Munici-
pais no dia 28 de outubro de 2019 e dá outras providências.

DECRETO N° 2.220 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019
Dispõe sobre a suspensão das aulas na C.I.M.E.I “Renato 

Fioravante Beneduzzi” por motivos de saúde pública pela 
constatação de foco de conjuntivite e dá outras providências. 

DECRETO N° 2.221 DE 25 DE OUTUBRO DE 2019
Proíbe a circulação de veículos em rodovia que especifica 

nos dias 26 e 27 de outubro de 2019 e dá outras providências.
 

DECRETO N° 2.222 DE 30 DE OUTUBRO DE 2019
Dispõe sobre a realização da Festa Italiana e dá outras 

providências.

DECRETO Nº. 2223 DE 30 DE OUTUBRO DE 2019
“Dispõe sobre abertura de crédito Suplementar no valor de 

R$ 682.000,00 e Transposição e Remanejamento no valor de 
R$ 435.100,00”

DECRETO N° 2.224 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019
Permite o uso remunerado de bem público municipal locali-

zado no Bairro do Falcão e dá outras providências.

DECRETO N° 2.225 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019
Permite o uso remunerado de bem público municipal loca-

lizado no Terminal Rodoviário Municipal para instalação de 
Restaurante e Lanchonete e dá outras providências.

DECRETOS E LEIS DE 2019 (EM ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 2.237/19) 
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DECRETO Nº 2226 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019
Nomeia membros do Conselho Municipal de Política Cultu-

ral e dá outras providências.

DECRETO N° 2.227 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019
Proíbe a circulação de veículos em rodovia que especifi-
ca, nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2019 e dá outras 

providências.

DECRETO N° 2.228 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019
“Cria Comissão para Avaliação, Planejamento e Reestrutu-
ração Administrativa, Financeira, Fiscal e Patrimonial da 

Municipalidade”.

DECRETO Nº 2229 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019
“Dispõe sobre abertura de um crédito suplementar no valor 

de R$ 1.886.500,00”

DECRETO Nº 2230 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019
Dispõe sobre as ações de vigilância sanitária de acordo 

com a Lei nº 13.874 de 20 de setembro de 2019, bem como 
Resolução CGSIM 51//2019 

DECRETO N° 2.231 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019
“Cria Comissão para Avaliação, Planejamento e Reestrutu-
ração Administrativa, Financeira, Fiscal e Patrimonial da 

Municipalidade”.

DECRETO N° 2232 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019
“Suspende o expediente nas repartições públicas no dia 23 

de dezembro de 2019 dá outras providências”.

DECRETO N° 2.233 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019
DISPÕE SOBRE PERMISSÃO DE USO POR PRAZO DETER-

MINADO DE ESPAÇO DE PRÓPRIO MUNICIPAL, PARA 
EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PRM LTDA, AFILIADA 

AO SBT, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

DECRETO N° 2.234 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019
Dispõe sobre remanejamento orçamentário e dá outras 

providências. 

DECRETO N° 2.235 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019
“Regulamenta a concessão de adiantamento de diárias de 

viagem de servidores municipais – motoristas e motoristas 
de ambulância e dá outras providências”.

DECRETO N° 2.236 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019
Dispõe sobre o expediente nas Repartições Públicas Munici-
pais no dia 30 de dezembro de 2019 e dá outras providências
 

DECRETO N° 2.237 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019
Dispõe sobre a criação da Edição Especial de Fim de Ano da 

Imprensa Oficial do Município de Monte Alegre do Sul

DECRETO N° 2.238 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2.019
Dispõe sobre o expediente nas Repartições Públicas Munici-

pais no ano de 2020 e dá outras providências. 

LEI MUNICIPAL Nº 1.855 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019
Institui e regulamenta o encaminhamento à Câmara Muni-

cipal de Portarias e Decretos do Poder Executivo.

LEI Nº 1856 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019
Autoriza a conceder no exercício de 2019, subvenção social 

à entidade denominada Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Amparo – APAE e dá outras providências.

LEI Nº 1857 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019
Autoriza a conceder no exercício de 2019, subvenção social 

à entidade denominada Associação Franciscana de Assistên-
cia Social Coração de Maria dá outras providências.

LEI Nº 1858 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019
Estabelece valor mínimo para ajuizamento de ação de 

execução fiscal, para o recebimento de créditos de qualquer 
natureza devidos à fazenda pública municipal, vencidos e/
ou inscritos em dívida ativa, executados ou não, e dá outras 

providências.

LEI Nº 1859 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019
Institui o programa municipal “Família Acolhedora”, para o 

acolhimento provisório de crianças e adolescentes do muni-
cípio em situação de risco e dá outras providências.

LEI Nº 1860 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019
Dispõe sobre o estágio de estudantes de estabelecimentos de 
ensino público e privado em órgãos e entidades da Adminis-

tração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder 
Executivo Municipal e dá outras providências. 

LEI Nº 1861 DE 19 DE MARÇO DE 2019
Dispõe sobre a denominação do Cemitério Municipal e dá 

outras providências.

LEI Nº 1862 DE 19 DE MARÇO DE 2019
Dispõe sobre a denominação de rua no loteamento Chácaras 

Monte Alegre e dá outras providências.

LEI N.º 1.863 DE 1º DE ABRIL DE 2019
Autoriza o município a receber imóvel em doação de área 

institucional e dá outras providências.

LEI Nº 1864 DE 1º DE ABRIL DE 2019
“Dispõe sobre a denominação de rua no Jardim Eliana e dá 

outras providências”.

LEI Nº 1865 DE 30 DE ABRIL DE 2019
Altera a ementa e o art. 1°, caput, da Lei Municipal N° 

1.844/2018.

LEI Nº 1866 DE 30 DE ABRIL DE 2019
“Dispõe sobre a denominação da estrada municipal MA – 6 

A no Bairro da Moenda e dá outras providências”.

LEI Nº 1867 DE 30 DE ABRIL DE 2019
“Dispõe sobre a denominação da estrada municipal MA – 6 C 

no Bairro do Ribeirão dos Limas e dá outras providências”.

LEI Nº 1868 DE 30 DE ABRIL DE 2019
“Dispõe sobre a denominação da estrada municipal MA – 6 

H no Bairro da Moenda e dá outras providências”.

LEI Nº 1869 DE 30 DE ABRIL DE 2019
“Dispõe sobre a denominação da estrada municipal MA – 6e 

no Bairro do Ribeirão dos Limas e dá outras providências”.

LEI COMPLEMENTAR Nº 08 DE 30 DE ABRIL DE 2019
Altera o artigo 13 da Lei complementar n° 03 de 15 de 

dezembro de 2017 e dá outras providências.

LEI COMPLEMENTAR Nº 09 DE 30 DE ABRIL DE 2019
Dispõe sobre a aplicação das disposições constantes no 

artigo 37, X, da Constituição Federal, quanto à revisão geral 
anual das remunerações dos servidores do Poder Legislativo 

Municipal e dá outras providencias.

LEI N.º 1870 DE 17 DE MAIO DE 2019
“Institui e regulamenta o encaminhamento do Diário Oficial 

do Município à Câmara Municipal.”

LEI Nº 1871 DE 17 DE MAIO DE 2019
“Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esportes 
e do Fundo Municipal de Assistência ao Esporte e dá outras 

providências”

LEI Nº 1872 DE 29 DE MAIO DE 2019
Institui no Calendário do Município o “Dia de Conscientiza-

ção e Enfrentamento à Fibromialgia”

LEI Nº 1873 DE 01 DE JULHO DE 2019
Adequa a Planta Genérica de Valores

LEI Nº 1874 DE 01 DE JULHO DE 2019
Dispõe sobre a Criação do Programa Social “Fábrica Munici-

pal de Fraldas Maria Vitória Rossi”.

LEI Nº 1875 DE 01 DE JULHO DE 2019
“Dispõe sobre a denominação da Avenida Cláudio Valdir 

Gritti “Canheta”, e dá outras providências”.

LEI Nº 1876 DE 01 DE JULHO DE 2019
“Dispõe sobre a denominação da Estrada Municipal MA-4J 

como Rua Francisco Degrande e dá outras providências”.

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”.

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 Interesse 
Social (Reurb-S) e Programa de Regularização Fundiária de 

Interesse Específico (Reurb-E).

LEI Nº 1879, DE 22 DE JULHO DE 2019
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e 

execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 
2020, e dá outras providências.

LEI Nº 1880, DE 22 DE JULHO DE 2019
Abertura de Créditos Especiais.

LEI Nº 1881, DE 22 DE JULHO DE 2019
Abertura de Créditos Especiais.

LEI Nº 1882 DE 26 DE AGOSTO DE 2019
Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor 

de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) e dá outras 
providências.

LEI N.º 1883 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019
Autoriza o município a receber imóveis em doação e dá 

outras providências.

LEI N.º 1884 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019
Autoriza o município a receber imóveis em doação e dá 

outras providências.

LEI N.º 1885 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019
Institui o evento cultural denominado “Feira da Lua” e dá 

outras providências.

LEI Nº 1886 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019
“Dispõe sobre abertura de um crédito suplementar no valor 

de R$ 1.886.500,00”

LEI N.° 1887 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019
Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Monte 

Alegre do Sul para o Exercício de 2020.

LEI N.° 1888 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019
Dispõe sobre a Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Muni-
cípio de Monte Alegre do Sul, de acordo com os preceitos da 

Constituição Federal de 1988 e Constituição do Estado de São 
Paulo e o teor da decisão do STF proferida em sede de reper-
cussão geral no RE 663.696; princípios e preceitos aplicáveis 

à Procuradoria no âmbito da Administração Pública Direta e 
Indireta, atribuições, direitos, impedimentos, competências, 
ética e carreira dos procuradores municipais; disciplina dos 

precedentes administrativos, e dá outras providências.

LEI N.º 1889 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019
Dispõe sobre a concessão de adiantamento de diárias de 

viagem de servidores municipais – motoristas e motoristas 
de ambulância – quando do deslocamento fora da sede do 

município e dá outras providências.

LEI COMPLEMENTAR N.º 10 DE 26 DE DEZEMBRO DE 
2019

“Altera nomenclatura, atribuições e referência do cargo de 
Operador de Consultório Odontológico para Auxiliar de 

Saúde Bucal”

A municipalidade informa que a íntegra desses atos estão 
disponíveis no saguão do Paço Municipal, à Avenida João 

Girardelli, Nº 500, Centro, Monte Alegre do Sul/SP; e no 
site da internet: www.montealegredosul.sp.gov.br.


