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 Estado autoriza investimento de MAIS DE 
2,3 MILHÕES no turismo da cidade

 O projeto de restabeleci-
mento do turismo em Monte Alegre 
do Sul tem etapas e ações distintas. 
Algumas dependem apenas da mu-
dança de paradigmas, não necessi-
tando de altíssimos investimentos, 
como é o caso da retomada das 
atividades do COMTUR. Outras, 
porém, dependem de projetos e da 
articulação do Executivo. 
 Esses projetos envolvem 
não apenas o gabinete, mas tam-
bém, os departamentos de Planeja-
mento; Obras e Serviços Públicos 
e Cultura, Esportes e Turismo. Afi-
nal, apenas com ação integrada, é 
possível pleitear mudanças estrutu-
rais sustentáveis ao município que 
proporcionarão mudanças reais no 
turismo e, consequentemente, no 
desenvolvimento econômico da ci-
dade. 

 Na última semana, a ad-
ministração garantiu mais de 2,3 
milhões de reais a serem utilizados 
para o desenvolvimento do turis-
mo. Apesar de pequeno, o muni-
cípio de Monte Alegre do Sul é o 
que mais pleiteou e teve projetos 
aprovados no Estado de São Paulo. 
Até o fim do ano, onze projetos re-
ceberão verbas. 
 A Prefeitura esteve reunida 
com representantes do Executivo 
de mais de 40 estâncias do Estado 
de São Paulo e do Secretário de 
Turismo do Estado de São Paulo e 
do diretor do DADE. O Município 
foi elogiado pela atuação do COM-
TUR, que comprovou a necessidade 
de projetos como: reforma do ter-
minal rodoviário; implantação de 
iluminação colonial; sinalização tu-
rística; melhorias no Parque Ecoló-

gico do Camanducaia, no bairro do 
Falcão; portal no bairro das Mostar-
das, melhorias no prédio da antiga 
Prefeitura e na Estação da Mogiana, 
que será uma escola de música.
 Além das obras de infraes-
trutura, a Prefeitura também conse-
guiu recursos para investir na Festa 
do Morango, na Festa do Padroeiro 
e no Natal de 2017.

FESTA DO MORANGO 
Evento retorna ao centro de Monte 
Alegre do Sul _________________ PG 02 

EMBRAPA ESCOLA 
Cidade participará da produção de 
geoatlas ______________________ PG 03



02 SEXTA-FEIRA 
12 DE MAIO DE 2017

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.
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PAT AMPARO 
atualizado em 03/05/2017

- Ajudante de serralheiro; 
- Auxiliar de limpeza (ter ensino funda-
mental completo e disponibilidade para 
viajar); 
- Auxiliar de manutenção mecânica e 
elétrica de máquinas roçadeiras (ter 
experiência em carteira e ensino médio 
completo); 
- Auxiliar de mecânico de autos (ter 
ensino médio completo); 
- Ferramenteiro (ter experiência em 
carteira e ensino médio completo); 
- Fresador ferramenteiro (ter experiência 
em carteira e ensino médio completo); 
- Garçom (ter ensino fundamental com-
pleto e disponibilidade para viajar); 
- Mecânico de automóvel (ter experiên-

cia em carteira, ter habilitação A/B); 
- Motofretista (ter experiência em cartei-
ra, habilitação A/B e moto própria); 
- Operador(a) de caixa (ter ensino 
fundamental completo e disponibilidade 
para viajar); 
- Serviços gerais (vaga para casal, traba-
lhar em sítio, ensino fundamental com-
pleto, experiência em carteira ou carta 
de referência recente, habilitação C); 
- Supervisor(a) comercial (ter experiência 
em carteira, ensino médio completo, 
habilitação A e moto própria, disponibi-
lidade para viajar).

Para mais informações, compareça ao 
PAT de Amparo, à Rua Bernardino de 
Campos, 705, Ribeirão, na Central de 
Atendimento ao Cidadão. É necessário 
levar RG, CPF e Cartão do Cidadão ou 

PIS. Também é possível realizar o cadas-
tro pelo site: www.maisemprego.mte.
gov.br. Telefone: (19) 3817-9332

PAT SERRA NEGRA 
atualizado em 10/05/2017

- Auxiliar de escritório; 
- Chefe de cozinha; 
- Cozinheira domestica ( apenas para 
cozinhar na residencia); 
- Carçom ou garçonete; 
- Técnica de enfermagem.

Interessados devem comparecer ao 
PAT munidos de RG, CPF, carteira de 
trabalho e currículo. O endereço é: Rua 
Jose Bonifácio, 283, Centro. Telefone: 
(19) 3842-2514. 

 Todo ano, a tradicional Festa do Morango é aguar-
dada pela população monte-alegrense e também por milhares 
de turistas que visitam a região. Já no início desse ano, a ad-
ministração assegurou o retorno da festa para o mês de julho, 
criando uma oportunidade de maior fluxo de  pessoas em Mon-
te Alegre do Sul. 
 Nas ultimas semanas, em consenso entre o Executivo, o 
Legislativo, comerciantes, representantes da Sociedade Civil  e o 
COMTUR, ficou estabelecido que a Festa do Morango, em 2017, 
será instalada na Praça Bom Jesus. Essa é uma medida motiva-
da pela responsabilidade com o dinheiro público, uma vez que os 
reparos necessários para a realização do evento no Parque Eco-
lógico do Camanducaia são muitos. Isso reduziria o tempo hábil 
para a estruturação de uma festa bonita e organizada, além de 
aumentar demais os gastos. E, como é de conhecimento público, 
apesar das constantes negociações, a dívida do município é alta. 
 Já foi aprovada, junto a DADE, a liberação de verbas 
para a estruturação do Parque Ecológico do Camanducaia, no 
bairro do Falcão, transformando-o em um espaço adequado a 
receber eventos de grande porte.
 Hoje, a Praça Bom Jesus e o centro da cidade são o 
grande ponto de circulação e concentração de pessoas. Têm a 
estrutura necessária para receber mais pessoas de forma segu-
ra e organizada. Oferecem mais oportunidades de geração de 
emprego e renda, visto que a festa não se limitará a um espaço 
demarcado. Comerciantes do centro, mas também dos bairros, 
alambiques, produtores de morangos e muitos outros ajudarão 
a transformar Monte Alegre do Sul, durante o mês de julho, na 
CIDADE DO MORANGO!

Festa do Morango será realizada  
no  CENTRO DA CIDADE

COMUNICADO:  
ALTERAÇÃO DO NÚMERO DE PLANTÃO DO CONSELHO TUTELAR

O Conselho Tutelar de Monte Alegre do Sul informa que o número do celular de plantão mudou para (19) 99882-
5907. O telefone da sede para atendimento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, é (19) 3899-2782.
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 A Prefeitura de Monte Alegre 
do Sul, em parceria com a Associa-
ção Pró-Memória, selou um convênio 
de cooperação técnica com a Embrapa 
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária) para o desenvolvimento de um 
atlas do município. Nesse material, serão 
utilizadas geotecnologias para a criação 
de mapas com foco na produção agrope-
cuária e turismo rural.
 Após a assinatura do convênio, 
as três etapas do projeto (coleta de da-

dos, produção dos mapas e redação do 
material) começam a ser realizadas e de-
vem ser concluídas em até dois anos. 
 O resultado será uma ferramen-
ta importantíssima para que os alunos do 
ensino fundamental conheçam melhor a 
geografia da nossa cidade. Também será 
benéfico para o turismo, pelo resgate e 
valorização da cultura e história da ci-
dade. Também se tornará instrumento 
de informação para agropecuaristas de 
Monte Alegre do Sul.

Monte Alegre do Sul é  
convidada a participar do  

PROJETO EMBRAPA ESCOLA  No próximo dia 13 de maio, as 
Unidades de Saúde Central, dos Limas 
e das Mostardas promovem o “DIA D” 
de vacinação contra o H1N1. Neste dia, 
o objetivo é intensificar a imunização dos 
grupos prioritários, estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde.
 Das 8h às 17h, pessoas com ida-
de igual ou superior a 60 anos, crianças 
de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas 
(mulheres até 45 dias após o parto), traba-
lhadores da saúde, indígenas, portadores 
de doenças crônicas não transmissíveis e 
outras condições clínicas especiais podem 
se dirigir ao posto de saúde mais próximo. 
 A expectativa é de que, até fim 
da campanha (dia 26 de maio), a vacina-

ção atinja a  meta  de imunização prevista.          
 No dia que for se vacinar, é im-
portante levar documento de identifica-
ção e carteira de vacinação. 

PREVENÇÃO CONTRA  
O CÂNCER BUCAL 

 Também no dia 13, das 8h às 
17h, dentistas da rede pública munici-
pal irão realizar, nas três unidades de 
saúde, exames de prevenção ao cân-
cer bucal em pessoas com idade igual 
ou superior a  60 anos, faixa etária de 
maior risco para a doença. Durante o 
dia, os dentistas também orientação so-
bre formas de prevenção simples e que 
podem ser feitas em casa, no dia a dia. 

Neste sábado UBS realizam o “DIA 
D“ contra H1N1 e câncer bucal

 A  Prefeitura, por meio do 
Departamento de Obras e Serviços 
Públicos, reiniciou a obra do Centro 
Poliesportivo do bairro do Falcão. A 
construção, executada com recursos do 
Ministério dos Esportes, segue de acor-
do  com  calendário determinado pela 
Caixa Econômica Federal. Depois de 
concluído, o ginásio poliesportivo será 
estrutura importantíssima para o desen-
volvimento social, esportivo, e da saúde 
à população do Falcão e imediações.

Obra no Centro Poliesportivo do 
Falcão É REINICIADA

Campanha de vacinação  
contra FEBRE AFTOSA

Vacine bovinos e bubalinos com até  
24 meses de 01 a 31 de maio.

Declare até o dia  
07 de junho. Mesmo  

que não tenha animais para  
vacinar, atualize seu rebanho.

Recebimento de declarações e  
notas: Departamento de Agricultura e 

Meio Ambiente/Casa da Agricultura,  
à rua Cel. Luiz Leite, 266, Centro.
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PORTARIAS

PORTARIAS ASSINADAS PELO  
EXMO SR. PREFEITO

PORTARIA N° 097 DE 28 DE ABRIL DE 2017
EXONERAR a pedido a servidora MAGDA APARECI-
DA LORANDI ALVES DA CUNHA, RG nº 29.029.960-
3, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, a partir do dia 
20/04/2017.

PORTARIA N° 098 DE 28 DE ABRIL DE 2017
NOMEAR, CYRO ROBERTO RODRIGUES GONÇAL-
VES JUNIOR, RG nº 18.510.510-5 / SSP-SP, para ocu-
par o emprego público de provimento permanente 
de Procurador Municipal I, a partir de 02/05/2017.

PORTARIA N° 099 DE 03 DE MAIO DE 2017
Instaura e nomeia Comissão de Processo Disciplinar 
Administrativo e dá outras providências.

PORTARIA N° 100 DE 04 de MAIO DE 2017
Afasta temporariamente servidor público com per-
cepção de vencimentos até conclusão de processo 
administrativo.

PORTARIA N° 101 DE 08 DE MAIO DE 2017
Instaura e nomeia Comissão de Processo Disciplinar 
Administrativo e dá outras providências.

 LICITAÇÕES
 

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal da Es-
tância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, a se-
guinte licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 
(REGISTRO DE PREÇOS) – MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECI-
MENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
(ESTOCÁVEIS/PERECÍVEIS) PELO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES”, DO TIPO MENOR PREÇO POR 
ITEM, EM CONFORMIDADE COM O ANEXO I, INTE-
GRANTE DESTE EDITAL. Sessão de entrega de enve-
lopes: 25 de maio de 2017 até às 8:30 horas, na Sala 
de Licitações da Prefeitura de Monte Alegre do Sul. 
Local para informações e obtenção do instrumento 
convocatório e seus anexos: Diretoria Municipal da 
Administração do Município, à Av. João Girardelli, 500 
– Monte Alegre do Sul – SP, Telefone: (19) 3899-3153, 
3899-1025 sitio: www.montealegredosul.sp.gov.br. 

Monte Alegre do Sul, 12 de maio de 2017.
EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal da Es-
tância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, a 
seguinte licitação: CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 
002/2017 – MAIOR OFERTA
OBJETO: PERMISÃO DE USO, REMUNERADA E EM 
CARATER PRECÁRIO de 01(um) box com área cons-
truída exclusiva de 12,50m2, identificado como nº 
05 (cinco), que constitui o Espaço “Francisco Elias 
Luiz – Chico Dimas”, pertencente à Prefeitura Mu-
nicipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre 
do Sul, localizado na Avenida João Girardelli, para 
instalação e exploração de comércio em geral, ex-
cetuados produtos importados e estabelecimen-
tos de venda de gêneros alimentícios com área 
de consumação”, por pessoas físicas ou jurídicas 
em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, Lei Orgânica do Município, 
Decreto Municipal nº 1.954 de 16 de junho de 2016 
e elementos constantes do Processo Administrativo 

nº 1102/2017. Sessão de entrega de envelopes: 14 
de junho de 2017 até às 9:00 horas, na Sala de Lici-
tações da Prefeitura de Monte Alegre do Sul. 

Local para informações e obtenção do instrumento 
convocatório e seus anexos: Diretoria Municipal da 
Administração do Município, à Av. João Girardelli, 
500 – Monte Alegre do Sul – SP, Telefone: (19) 3899-
9120 3899-9128 sitio: www.montealegredosul.sp.
gov.br.

Monte Alegre do Sul, 12 de maio de 2017.
EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA

Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Chamada Pública nº 001/2017 
Processo Administrativo Municipal n° 203/2017

 
Objeto: “Aquisição de gêneros alimentícios da Agri-
cultura Familiar e Empreendedor familiar rural para 
atender os alunos matriculados nas escolas de Edu-
cação Infantil e Fundamental da Rede Pública Muni-
cipal de Monte Alegre do Sul/SP” 
Considerando os despachos e elementos constan-
tes dos presentes autos HOMOLOGO o procedi-
mento e ADJUDICO o objeto da presente licitação 
ao Sr. ANTONIO CARLOS GOMES DE SOUZA – itens 
1, 26, 31 e 38 pelo valor total de R$ 19.943,50; Sra. 
MARIA DA PENHA SILVESTRE SANTOS – itens 5, 
6,14,17,19,20 e 40  pelo valor total de R$ 14.788,50; 
Sr. CARLOS EDUARDO RAMALHO – itens 18, 34 e 
36 pelo valor total de R$ 12.928,00; Sr. RONALDO 
PEREIRA – item 35 pelo valor total de R$ 13.096,00; 
Sr. MARCOS CESAR QUADRINI – itens 7 e 41 pelo 
valor total de R$ 5.869,50; COOPERATIVA DOS PRO-
DUTORES RURAIS DO CIRCUITO DAS AGUAS – itens 

2,3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 
30, 33, 37,39, 42 e 43 no valor total de R$ 47.667,10.
Ciências aos interessados observam as prescrições 
legais pertinentes, em especial àquelas tocantes a 
prazos legais.

Monte Alegre do Sul, 09 de maio de 2017.
EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA

 PREFEITO MUNICIPAL

RATIFICAÇÃO DE CONTRATO POR  
INEXIGILIDADE N.º 002/2017

DE CONFORMIDADE COM QUE DETERMINA O AR-
TIGO 25, INCISO III, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E 
ALTERAÇÕES POSTERIORES, E COM BASE NO PA-
RECER DA ASSESSORIA JURÍDICA  CONSTANTE NO 
PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE N.º 
002/2017, TORNO PÚBLICO QUE APÓS O COMPLE-
TO ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO VIGENTE RATIFI-
CO O OBJETIVO CONSTANTE NO MESMO QUE É A 
CONTRATAÇÃO DA CORPORAÇÃO MUSICAL SAN-
TA CECILIA PARA UMA ESTIMATIVA DE 26 (VINTE E 
SEIS) APRESENTAÇÕES DURANTE O ANO DE 2017, 
CONFORME CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS,  
INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 51.883.684/0001-58 
COM SEDE A PRAÇA SEBASTIAO DE CARVALHO, 39, 
CENTRO,  MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL/
SP, NESTE ATO REPRESENTADO PELO PRESIDENTE 
SENHOR ANTONIO CARLOS FERREIRA DE OLIVEI-
RA, PORTADOR DO CPF/MF Nº 274.462.758-55, RG 
Nº 25.236.661 NO VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 
57.000,00 (CINQUENTA E SETE MIL REAIS).

Monte Alegre do Sul, 12 de maio de 2017 
EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA

PREFEITO MUNICIPAL

ATOS OFICIAIS


