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 Monte Alegre do Sul, ci-
dade formada por famílias de 
imigrantes que se instalaram na 
região durante o período áureo 
da produção cafeeira, valoriza 
sua história e tradições. 

 Tradições como a mesa 
farta estão sempre presentes no 
dia a dia dos monte-alegrenses 
e ganham destaque durante a 
Festa Italiana que, de 14 a 17 de 

novembro, homenageia as fa-
mílias e promove diversão para 
moradores e visitantes da estân-
cia hidromineral do Circuito das 
Águas Paulista.

 Neste ano, a festa será 
realizada na rua Capitão José 
Inácio, no Centro Histórico da 
cidade, nos dias 14 (17h às 22h), 
15 (11h às 22h), 16 (11h às 23h) e 
17 (11h às 18h) de novembro. 

Serenata Italiana
 O grande destaque da 
programação de 2019 é a Noite 
de Serenata. O evento, que já 
faz parte do calendário da cida-
de, ganha uma edição especial 
em homenagem à Itália. Rea-
lizada pelo Projeto Memória e 
com apoio do Departamento de 
Cultura, Esportes e Turismo de 

Monte Alegre do Sul, do Con-
selho Municipal de Turismo e 
da Casa Azul, esta serenata traz 
canções tradicionais da cultura 
italiana, como Mia Gioconda, 
Champagne, Volare, Bella Ciao 
e muitas outras! 

 A saída será às 20h30, 
com saída da Estação de Trem da 
Cia. Mogiana.

 A Festa Italiana é uma re-
alização do Conselho Municipal 
de Turismo  e tem apoio do De-
partamento de Cultura, Espor-
tes e Turismo de Monte Alegre 
do Sul e do Circuito das Águas 
Paulista.

Programação: 
14/11 - quinta-feira 
20h - Fátima Carradori 
15/11 - sexta-feira 
12h - Lucely Lemos 
15h30 - Iuri Soul 
20h - Horácio Vitalle 
16/11 - sábado 
12h - Renato Coelho 
14h - Cia Allegro de Dança 
(Dayana Brunhara) 
16h30 - Sotaque Brasileiro 
20h30 - Serenata Italiana 
17/11 - domingo 
13h - Cazone di Itália 
15h - dança do Grupo da Melhor 
Idade de Monte Alegre do Sul.
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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 realiza reunião para 
facilitar a regularização de  

imóveis em áreas irregulares
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 A Prefeitura  Municipal da 
Estância Turística de Monte Ale-
gre do Sul está oferecendo uma 
grande oportunidade para que os 
munícipes obtenham a tão sonha-
da escritura de suas casas. 

 Foi realizada, no último dia 
31 de outubro, uma reunião entre 
representantes do Poder Público, 
por meio do Gabinete Municipal, e 
dos departamentos de Obras e de 
Planejamento e Desenvolvimen-
to Econômico, e loteadores, enge-
nheiros responsáveis e moradores 
de áreas irregulares. 

 Mais de sessenta pessoas 
participaram da reunião, na qual 
foi apresentada a  documentação 
necessária, os prazos e as exigên-
cias previstas em lei para que seja 
possível a regularização dos imó-
veis localizados em àreas irregula-
res. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

• Levantamento planialtimétri-
co georeferenciado subscrito por 
profissional competente, acompa-
nhado de Anotação de Responsa-
bilidade Técnica (ART) ou Regis-
tro de Responsabilidade Técnica 

(RRT) ou Termo de Responsabili-
dade Técnica (T.R.T) que demons-
trará as unidades, as construções, 
o sistema viário, do núcleo a ser 
regularizado; 

• Memorial Descritivo da Gleba e 
seus fracionamentos;

• Cópia dos Compromissos de 

Compra; 

• Cópia do CPF e RG dos proprie-
tários; 

• Requerimento solicitando o ca-
dastramento da área no cadastro 
de IPTU. 

 Outras orientações, bem 
como modelos da documentação 

a ser entregue junto à municipali-
dade estão no site www.montea-
legredosul.sp.gov.br ou podem ser 
solicitados junto ao Departamen-
to de Planejamento e Desenvol-
vimento Econômico, no Paço Mu-
nicipal (Av. João Girardelli, 500, 
centro).

Expediente
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PAT AMPARO 
(atualizado em 07/11/2019)
•	 Açougueiro (ter carta de refe-

rência recente e ensino funda-
mental completo)

•	 Auxiliar de limpeza industrial 
(ter experiência em carteira ou 
carta de referência recente)

•	 Auxiliar de mecânico de refri-
geração e ar condicionado (ter 
experiência em carteira ou car-
ta de referência recente)

•	 Caldeireiro (ter experiência em 
carteira, curso de caldeiraria e 
ensino fundamental completo)

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

•	 Encanador industrial (ter ex-
periência em carteira e ensino 
fundamental completo)

•	 Jardineiro (ter experiência em 
carteira ou carta de referência 
recente)

•	 Mecânico de manutenção ins-

talações industriais (ter expe-
riência em carteira e ensino 
médio completo)

•	 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, noções de 
caldeiraria, ensino fundamen-
tal completo e categoria de ha-
bilitação “A”)

•	 Mecânico de manutenção e 
eletricista de aparelhos de re-
frigeração e ar condicionado 
(ter experiência em carteira 
ou carta de referência recente, 
ensino médio incompleto, cur-
so de eletricista, curso NR10,  
curso NR35 e categoria de ha-
bilitação “B”)

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

ou “E”)

•	 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”)

•	 Vendedor(a) interno (ter carta 
de referência recente e ensino 
fundamental completo)

•	 Vendedor(a) porta a porta de 
serviços de telecomunicações 
(ter ensino médio incompleto)

•	 Vendedor pracista (ter carta 
de referência recente, ensino 
médio completo e categoria de 
habilitação “C/D”)

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 entrar em ma-
res, rios ou lagoas, oriente-se 
com pessoas que conheçaõ o lo-
cal. Não vá para o fundo e pro-
cure estar acompanhado(a) de 
alguém que possa ajudá-lo(a).

 Cuidado com a exposi-
ção excessiva ao Sol, principal-
mente no período das 10h às 
15h, para evitar queimaduras 
graves e risco de adquirir câncer 
de pele.

 Ao ver alguém se afo-
gando, chame pessoas prepara-
das para o socorro, preferencial-
mente um salva-vidas. 

 Nas praias, é comum que 
crianças pequenas se percam. 

Fique atento(a) e coloque algu-
ma identificação nelas. 

 Coma frutas e vegetais e 

tome bastante água ou suco. A 
desidratação pode trazer sérios 
riscos à sua saúde.

Defesa Civil Informa:  
dicas para curtir os dias de calor



Consumo consciente no verão

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

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

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

•	 No cadastro, insira todas 
as informações.

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

Nova Ouvidoria  
Municipal

 No periódo mais quente 
do ano, a consciência ambiental 
deve ser intensificada. Apesar 
das chuvas, comuns nessa épo-
ca do ano, o consumo de água e 
energia aumentam muito. En-
tão, atitudes responsáveis com o 
meio ambiente são essenciais.

 Mantenha uma alimenta-
ção saudável. Alimente-se com 
muitas frutas, principalmente as 
da estação. Dê prioridade àque-
las produzidas na região onde 
você mora. Aparentemente não 
tem muita relação com o meio 
ambiente, mas valorizar a agri-
cultura local interfere positiva-
mente em várias etapas do pro-
cesso de produção, transporte e 

consumo desses alimentos. 

 Aproveite também as cas-
cas dessas frutas. Utilize ás em 
geleias e bolos.

 Use o ar condicionar cor-
retamente. Se seu uso for neces-
sário, feche as janelas. Isso não 
sobrecarregará o aparelho, evi-

tando gasto desnecessário De 
energia.

 Sempre que for sair, des-
ligue os eletrodomésticos da to-
mada. Mesmo no modo stand by, 
esses aparelhos consomem ener-
gia.  Por isso, desligue-os com 
completamente.

 Se for viajar, mantenha 
essas práticas no local onde você 
se instalar. O meio ambiente é cí-
clico, então as suas ações em de-
terminado local interferem em 
outras áreas do planeta. 

 Com essas atitudes sim-
ples, é possível economizar, man-
ter a saúde e ainda preservar o 
meio ambiente!
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Cidade Sustentável

Telefones Úteis
•	 Almoxarifado 

(19) 3899-1250
•	 Ambulância 

192 / (19) 3899-1833 / (19) 
3899-1578

•	 Apta - Polo Regional  
do Leste Paulista 
(19) 3899-1311 / 3899-1286

•	 Assistência Social 
(19) 3899-1066

•	 Banco Bradesco 
Praça Bom Jesus, 25,  
Centro 
(19) 3899-2642

•	 Banco Santander 
Praça João Ferraz, 60,  
Centro 
(19) 3899-9200

•	 Biblioteca 
(19) 3899-0523

•	 Centro de Saúde Central 
Rua Pref. José Amaral,  s/n 
(19) 3899-1199 / 3899-1092

•	 Centro de Saúde Limas 

(19) 3899-2376
•	 Centro de Saúde  

Mostardas 
(19) 3899-1193

•	 Conselho Tutelar 
(19) 3899-2782 / 
(19) 99882-5907

•	 Correios 
Rua João Girardeli, 71,  
Centro 
(19) 3899-1929

•	 Departamento de  
Agricultura e Meio  
Ambiente 
(19) 3899-1046

•	 Departamento de Cultura, 
Esportes e Turismo 
(19) 3899-2247 / 3899-1403

•	 Departamento  
de Educação 
(19) 3899-9142

•	 ETA 
(19) 3899-1589

•	 Farmácia/Posto de Saúde 

(19) 3899-1300
•	 Fisioterapia 

(19) 3899-1769
•	 Fundo Social  

de Solidariedade 
(19) 3899-1045

•	 Junta de Serviço Militar 
3899-2790

•	 Odontologia 
(19) 3899-1100

•	 Polícia Civil 
(19) 3899-1231

•	 Polícia Militar 
190

•	 Posto de Atendimento  
das Mostardas 
(19) 3899-2915

•	 Pronto Atendimento 
(19) 3899-1027

•	 Serviço Funerário 
(19) 97124-2839

•	 Vigilância Sanitária 
(19) 3899-3153
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PORTARIA N° 462 DE 04 DE NOVEMBRO DE 
2019

CONCEDER a prorrogação da licença sem ven-
cimentos a servidora pública NUCÉLIA MARIA 
FARIA, RG nº 10.864.861-8, ocupante do emprego 
público de provimento permanente de Auxiliar de 
Enfermagem do PSF, pelo período de 02 (dois) anos a 
partir de 06/11/2019 até 05/11/2021.

PORTARIA N° 463 DE 04 DE NOVEMBRO DE 
2019

Prorrogar a nomeação a servidora Elaine Aparecida 
Ribeiro, RG. 27.625.148-9, CPF 192.268.268-38, mem-
bro efetivo da comissão para ocupar a Presidência da 
Comissão Sindicante em substituição, em decorrên-
cia da extensão de gozo de férias pelo ocupante da 
função Cristiane Schiavoni Montini.

PORTARIA N° 464 DE 12 DE NOVEMBRO DE 
2019

Reabre Sindicância e dá outras providências.

PORTARIA N° 465 DE 12 DE NOVEMBRO DE 
2019

Instaura Processo Administrativo Disciplinar e dá 
outras providências.

DECRETO N° 2218 DE 14 DE OUTUBRO DE 2019
Fixa o horário de atendimento do Balneário Munici-
pal durante o feriado de Proclamação da República e 
dá outras providências. Registrado em livro próprio 
e publicado em 14 de outubro de 2019. A municipali-
dade informa que a íntegra deste Decreto encontra-
-se disponivel noi saguão do Paço Municipal e no site 
www.montealegredosul.sp.gov.br.

DECRETO N° 2.219 DE 14 DE OUTUBRO DE 2.019
Fica suspenso o expediente nas Repartições Públicas 
Municipais no dia 28 de outubro de 2.019, em razão 
do Dia do Funcionário Público. Registrado em livro 
próprio e publicado em 14 de outubro de 2019. A mu-
nicipalidade informa que a íntegra deste Decreto en-
contra-se disponivel noi saguão do Paço Municipal e 
no site www.montealegredosul.sp.gov.br.

DECRETO N° 2.220 DE 24 DE OUTUBRO DE 2.019
Dispõe sobre a suspensão das aulas na C.I.M.E.I “Re-
nato Fioravante Beneduzzi” por motivos de saúde 
pública pela constatação de foco de conjuntivite e 
dá outras providências. Registrado em livro próprio 
e publicado em 24 de outubro de 2019. A municipali-
dade informa que a íntegra deste Decreto encontra-
-se disponivel noi saguão do Paço Municipal e no site 
www.montealegredosul.sp.gov.br.

DECRETO N° 2.221 DE 25 DE OUTUBRO DE 2.019
Proíbe a circulação de veículos em rodovia que espe-
cifica nos dias 26 e 27 de outubro de 2.019 e dá outras 
providências. Registrado em livro próprio e publica-
do em 25 de outubro de 2019. A municipalidade in-
forma que a íntegra deste Decreto encontra-se dispo-
nivel noi saguão do Paço Municipal e no site www.
montealegredosul.sp.gov.br.

DECRETO N° 2.222 DE 30 DE OUTUBRO DE 2.019
Dispõe sobre a realização da Festa Italiana e dá outras 
providências. Registrado em livro próprio e publica-
do em 30 de outubro de 2019. A municipalidade in-
forma que a íntegra deste Decreto encontra-se dispo-
nivel noi saguão do Paço Municipal e no site www.
montealegredosul.sp.gov.br.

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

CARTA CONVITE Nº 007/2019

Processo Administrativo nº 1853/2019

Objeto: “Aquisição de parques infantis (playgroun-
ds), devidamente instalados, incluindo mão de obra 
de preparação e regularização da superfície, para 
atender as escolas da rede de ensino municipal“, em 

conformidade com as especificações constantes no 
Anexo I – Termo de Referência.

Sessão de entrega de envelopes: 21 de novembro de 
2019 até às 14:00 horas, na Sala de Licitações da Pre-
feitura de Monte Alegre do Sul. 

Local para informações e obtenção do instrumento 
convocatório e seus anexos: Diretoria Municipal de 
Administração do Município, à Av. João Girardelli, 
500 – Monte Alegre do Sul – SP, telefones: (19) 3899-
9120 ou 3899-9135 e site oficial da prefeitura: www.
montealegredosul.sp.gov.br.

Monte Alegre do Sul, 11 de novembro de 2019 
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha 

Prefeito Municipal

AVISO DE SUSPENSÃO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEA-
MENTO BÁSICO DA REGIÃO DO CIRCUITO DAS 
ÁGUAS – CISBRA/PROCESSO Nº 35/2019. A Pre-
goeira do Consórcio, no uso de suas atribuições, co-
munica a suspensão do Pregão Presencial nº 03/2019 
para aquisição parcelada, sob demanda, de óleo die-
sel S-10 com fornecimento em comodato de galões 
adequados para transporte e armazenamento do 
combustível, pelo regime de menor preço, conforme 
Edital e Anexos. JUSTIFICATIVA: readequação do 
Edital. Monte Alegre do Sul (SP), 08 de novembro de 
2019.Publique-se. Marcela Lonel de Souza Guelere – 
Pregoeira. 

PORTARIAS DECRETOS

LICITAÇÕES

CISBRA


