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Os recursos 
virão do Departa-
mento de Apoio ao 
Desenvolvimento 
dos Municípios Tu-
rísticos (Dadetur), 
órgão da Secretaria 
Estadual de Turis-

mo, e da Secreta-
ria de Desenvolvi-
mento Regional. 
O secretário muni-
cipal de Turismo e 
Desenvolvimento 
Econômico tam-
bém esteve pre-

sente. A solenida-
de das assinaturas 
aconteceu na SP 
Expo, pavilhão de 
exposições situado 
a margem da Ro-
dovia dos Imigran-
tes.

Serra Negra terá mais de 
R$ 1 milhão para Turismo 

e Serviços Municipais

Uma das 
maiores conquis-
tas para a popu-
lação de Serra 
Negra nos últimos 
anos foi concluída 

na última sema-
na de dezembro 
de 2019, com a 
entrega dos dois 
últimos veículos 
financiados por 

meio do programa 
Financiamento à 
Infraestrutura e ao 
Saneamento (Fini-
sa), da Caixa Eco-
nômica Federal.

Prefeitura conclui renovação da frota 
municipal com financiamento da CAIXA

A Câmara 
Municipal da Es-
tância de Serra 
Negra devolveu 
para os cofres 

da Prefeitura R$ 
676.819,45. A me-
dida possibilita 
otimizar a aplica-
ção dos recursos 

da Prefeitura no 
atendimento às 
demandas mais 
importantes do 
município.

Câmara Municipal 
devolve cerca de 

R$ 700 mil à Prefeitura

Concluída revitalização 
do Parque Represa Dr. 

Jovino Silveira
O prefeito da Estância 

de Serra Negra entregou no 
dia 27 de dezembro, mais 
uma revitalização no muni-
cípio. Trata-se do Parque Re-
presa Dr. Jovino Silveira (Bar-
ragem), com investi-mento 
de R$ 409.656,10 em recursos 
do Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Municí-
pios Turísticos
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O prefeito da Estância de 
Serra Negra compareceu no dia 18 
de dezembro na capital paulista 
para a assinatura de convênios no 
valor de R$ 1.171.899,59 para Turis-
mo e Serviços Municipais.

Os recursos virão do De-
partamento de Apoio ao Desenvol-
vimento dos Municípios Turísticos 
(Dadetur), órgão da Secretaria Es-
tadual de Turismo, e da Secretaria 
de Desenvolvimento Regional. O se-
cretário municipal de Turismo e De-
senvolvimento Econômico também 
esteve presente. A solenidade das 
assinaturas aconteceu na SP Expo, 
pavilhão de exposições situado a 
margem da Rodovia dos Imigrantes.

Ao todo foram assinados 572 
convênios para os 645 municípios 
do estado, totalizando cerca de R$ 
495 milhões. Em relação ao Dade-
tur, Serra Negra, para o exercício de 
2019, teria direito a R$ 3.609.276,25 
para investimentos no Turismo. 
Porém, devido ao contingencia-
mento apresentado pelo governo 
do Estado, foi liberado somente R$ 
971.899,59, valor que contempla 
quatro projetos:

- Revitalização do Alto da Ser-
ra (R$ 300.000,00): instalação de sani-
tários e sala de apoio em containers; 
construção de dois mirantes; instala-
ção de playground entre outros.

- Revitalização do Parque 
Represa Adib João Dib – Santa Lídia 
(R$ 245.845,75): construção de portal 
de entrada; instalação de alambrado 
de fechamento; criação de rampa de 
acesso, novo bolsão de estaciona-
mento, quadra de beach tênis, áreas 
de convivência entre outros.

- Reforma do Parque Fonte 
São Luiz (R$ 331.496,36): regulari-
zação e alargamento dos passeios; 
reforma do riacho e cascata; refor-

ma de quiosques; recuperação de 
sanitários entre outros.

- Sinalização Turística (R$ 
94.457,43): instalação de placas si-
nalizadoras e orientadoras dos pon-
tos e rotas turísticas. Serão instala-
das em diversos pontos da cidade, 
inclusive às margens das estradas 
de acesso ao município.

Os recursos da Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Re-
gional foram conquistados por in-
termédio de um deputado estadual. 
Serão destinados R$ 200 mil para a 
compra de um caminhão basculan-
te.

“São obras muito impor-
tantes que vão reforçar ainda mais 
a identidade de Serra Negra como 
estância turística. Esperamos que o 
estado possa encaminhar os recur-
sos o quanto antes. O investimento 
vai tornar o município ainda mais 
atraente para o Turismo e movimen-
tará nossa economia. Quanto ao 
caminhão será mais um veículo que 
se somará à nossa frota, agora reno-
vada, para mantermos o padrão de 
qualidade na zeladoria do municí-
pio”, afirmou o prefeito.

A confirmação da data da 
assinatura dos convênios ocorreu 
em Serra Negra, durante a 6ª reu-
nião da Associação das Prefeituras 
das Cidades Estância do Estado de 
São Paulo (Aprecesp), em 29 de no-
vembro. O encontro aconteceu no 
Grand Resort Serra Negra.

Na ocasião, os prefeitos 
também assinaram uma pactuação 
de resultados do Programa Parce-
rias Municipais, do Governo do Es-
tado, com o objetivo de alcançar as 
metas propostas nos planos de ação 
para superar os desafios propostos 
nas áreas de Educação, Saúde e Se-
gurança.

Serra Negra terá mais de R$ 1 milhão 
para Turismo e Serviços Municipais

A Câmara Municipal da 
Estância de Serra Negra devol-
veu para os cofres da Prefeitura 
R$ 676.819,45. A medida possi-
bilita otimizar a aplicação dos 
recursos da Prefeitura no aten-
dimento às demandas mais 
importantes do município. O 
prefeito recebeu o presidente 
do Legislativo e agradeceu a 
restituição de duodécimo que 
correspondente à divisão da 
dotação anual, consignada na 
Lei Orçamentária.

“Obrigado e parabéns 
aos vereadores, em nome do 
presidente da Câmara, pela 
eficiência na gestão desses re-

cursos. Os poderes têm que ca-
minhar juntos e colaborar para 
que possamos investir mais em 
diversas áreas, principalmente 
Saúde, Educação, Segurança, 
que são essenciais, e no Turis-
mo, catalisador de nossa eco-
nomia”, declarou o prefeito.

“Graças à nossa respon-
sabilidade com o erário con-
seguimos economizar e devol-
ver esse dinheiro que será tão 
importante para a Prefeitura 
aplicar em melhorias e no que 
for possível. Procuramos estar 
sempre unidos e quem ganha 
com isso é a população”, disse 
o presidente da Casa. 

Câmara Municipal 
devolve cerca de 

R$ 700 mil à Prefeitura

A Prefeitu-
ra da Estância de 
Serra Negra, por 
meio da Secreta-
ria de Saúde, re-
cebeu mais dois 
e q u i p a m e n t o s 
para o Centro de 
Fisioterapia, lo-
calizado junto à 
Unidade de Saú-
de da Família “Dr. 
Francisco Vicente 
Braga”, no Bairro Alto das 
Palmeiras.

Trata-se de dois apare-
lhos de Estimulação Elétrica 
Transcutânea (TENS), tam-
bém conhecida por neuro-
estimulação elétrica transcu-
tânea, método eficaz, seguro 
e não invasivo de tratamento 
de dores crônicas e agudas, 
sem que seja necessário o 
uso de medicamentos.

Os dois itens modelo 
Neurodyn III da marca Ibra-
med, adquiridos devido a 
um saldo remanescente de 
uma emenda parlamentar 
do deputado federal, serão 
úteis para tornar mais práti-
ca a rotina de atendimentos 
às mais variadas indicações: 
redução de dor aguda e crô-
nica; recuperação funcional; 
controle de espasticidade; 
pré e pós operatório; cer-vi-
calgias, cervicobraquialgias; 
lombalgias, ciatalgias; do-
res de cabeça, face, dentais 
e de articulação temporo-

mandibular (ATM); artrites; 
bursites; luxações; entorses; 
contusões; miosites; tendi-
nites; dores miofaciais; re-
laxamento muscular; dores 
de câncer; dores nas costas; 
dores no coto de amputação 
e em membros fantasma; 
dores das lesões medulares; 
facilitação neuromuscular; 
fortalecimento muscular; 
ganhar ou manter amplitude 
de movimento articular.

Com mais esses dois 
aparelhos de TENS, são seis 
no total no Centro de Fisio-
terapia do município, que é 
equipado também com um 
aparelho de ultrassom e um 
Forno de Bier. O espaço con-
ta ainda com uma sala de ci-
nesioterapia.

No Centro de Fisio-
terapia atendem três fisiote-
rapeutas, além de dois fisio-
terapeutas que atendem a 
domicílio (casos triados e es-
pecíficos). São em média de 
16 a 20 pacientes atendidos 
por período.

Centro de Fisioterapia ganha 
mais dois aparelhos
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Uma das maiores con-
quistas para a população de 
Serra Negra nos últimos anos 
foi concluída na última se-
mana de dezembro de 2019, 
com a entrega dos dois úl-
timos veículos financiados 
por meio do programa Finan-
ciamento à Infraestrutura e 
ao Saneamento (Finisa), da 
Caixa Econômica Federal. 
Chegaram um caminhão 3/4 
equipado com carroceria de 
madeira e uma caminhone-
te. O caminhão é da marca 
Iveco modelo Daily 70C17. A 
caminhonete é da marca Fiat, 
modelo Strada Hard Working 
1.4, com capota e carroceria.

“São os dois últimos 
veículos que chegam no final 
do prazo para o pagamento 
com o crédito obtido junto à 
Caixa. Fechamos com cha-
ve de ouro essa conquista 
de nossa gestão, que ficará 
como um legado positivo 
para Serra Negra, com má-

quinas e veículos 0 km, para 
oferecer mais qualidade de 
vida e dignidade, tanto à po-
pulação quanto aos servido-
res municipais”, comemorou 
o prefeito. Ele conferiu os ve-
ículos na Garagem Municipal 
no dia 17, na companhia do 
vice-prefeito, vereador e se-
cretários municipais de Ser-
viços, de Saúde, de chefe de 
Gabinete, de Planejamento e 
Gestão Estratégica, de Gover-
no, de Fazenda e de Esportes 
e Lazer, além do assessor de 
gabinete e ex-prefeito.

Ao todo, foram com-
prados 35 itens, entre veículos 
e implementos, que servirão 
para garantir principalmente 
a zeladoria do município nas 
zonas urbana e rural, a Saúde 
e a Segurança da população.

- Serviços: uma retro-
escavadeira, uma pá carre-
gadeira, dois caminhões tra-
çados, três caminhões toco, 
duas caminhonetes, um ca-

minhão com carroceria (veí-
culos), três caçambas bascu-
lantes, um tanque pipa, um 
compactador, um triturador 
galhos, uma roçadeira articu-
lada, uma roçadeira de chão 
e duas carrocerias de madei-
ra (implementos).

- Saúde: uma mini van 
(Chevrolet Spin), três am-
bulâncias tipo furgão e duas 
vans master.

- Gabinete: um auto-
móvel Toyota/Corolla

- Guarda CivilMunici-
pal: duas motocicletas imple-
mentadas com grafismo da 
GCM, sistema de iluminação 
de emergência estroboscó-
pica, sirene, baú, porta tonfa, 
protetor de perna e an-tena 
corta linha.

- Agricultura: uma ca-
minhonete

- Secretarias: três auto-
móveis VW/Gol para serviços 
burocráticos

Câmara Municipal
O apoio da maioria dos 

vereadores foi fundamental 
para o êxito das conquistas, 
já que o financiamento foi li-
berado após a promulgação 
da Lei nº 4.115, de 13 de de-
zembro de 2018, oriunda da 
aprovação do Projeto de Lei 
nº 61 / 2018 pela Câmara Mu-
nicipal, que autorizou o Poder 
Executivo a contratar a ope-
ração de crédito no valor de 
R$ 3.600.000,00 para renovar 
a frota municipal. “Agradece-
mos aos vereadores da nossa 
base de apoio e que votaram 
favoravelmente à nossa Ad-
ministração e acima de tudo 
a favor do povo e dos servido-
res públicos municipais, que 
serão os verdadeiros benefi-
ciados com essa renovação, 
já que serão atendidos ou 
poderão trabalhar com mais 
conforto, segurança e digni-
dade”, finalizou o prefeito.

Da frota atual de 151 ve-
ículos e implementos da Pre-
feitura, 45 foram adquiridos na 
atual administração, principal-
mente pelo financiamento da 
Caixa Econômica Federal, mas 
também com apoio de emen-
das parlamentares, muitas 
conquistadas por intermédio 
de deputados estaduais e fe-
derais. Grande parte dos veícu-
los que atendem as demandas 
do município foi apresentada à 
população na comemoração 
do aniversário da cidade no 
desfile cívico do dia 23 de se-
tembro.

Prefeitura conclui renovação da frota 
municipal com financiamento da CAIXA

Na última semana de 
dezembro de 2019, a Secreta-
ria Municipal de Saúde de Ser-
ra Negra promoveu uma ação 
de humanização, percorrendo 
a própria sede e todas as uni-
dades de saúde, na companhia 
do violinista Marcelo Giachetto. 
“Foi uma atividade de sensibili-
zação. O intuito foi emocionar 
as equipes da Saúde e princi-

palmente os pacientes para 
que todos pudessem sair um 
pouco de suas rotinas e pensar 
no valor da vida”, afirmou a se-
cretária municipal de Saúde.

O prefeito e o vice tam-
bém estiveram e participaram. 
“A Saúde é uma área muito difí-
cil porque logicamente as pes-
soas procuram apenas quando 
precisam, quando estão com 

algum problema e geralmente 
as famílias também ficam en-
volvidas. Por isso procuramos 
dar ao máximo a estrutura, o 
conforto e o carinho neces-
sários. Essa ação de humani-
zação é fundamental e que 
possamos promovê-las mais 
vezes”, comentou o prefeito.

O vice-prefeito refor-
çou a importância de renovar-

mos a fé. “Essa singela ação 
é uma forma de refletirmos 
sobre a vida. Não foi um ano 
fácil para o País, com algumas 
tragédias. Particularmente 
também não foi um ano fácil 
pra mim. Mas é nas dificul-
dades que tiramos algumas 
lições e a principal delas é a 
de que não podemos perder a 
fé jamais”, finalizou.

Saúde promove ação de humanização 
nas unidades de Saúde
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O prefeito da Estância 
de Serra Negra entregou no 
dia 27 de dezembro, mais 
uma revitalização no muni-
cípio. Trata-se do Parque Re-
presa Dr. Jovino Silveira (Bar-
ragem), com investimento de 
R$ 409.656,10 em recursos do 
Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Muni-
cípios Turísticos (Dadetur). 
A empresa que executou a 
obra, após participar de lici-
tação na modalidade tomada 
de preços, foi a Projecon Pro-
jetos & Engenharia Ltda.

Foram realizados os 
serviços de fechamento de 
alambrado, iluminação e 
rede de proteção no campo 
society; reparo e pintura dos 
banheiros masculino e femi-
nino, com colocação de pias 
de granito e substituição dos 
vasos sanitários; reforma e 
manutenção dos quiosques; 
fechamento do entorno do 
lago com mourões de con-
creto e gradil; implantação de 
bancos e lixeiras.

Outra obra executada 
no local foi a recuperação 
do fontanário, para onde já 
não chegava mais água, com 
substituição do sistema de 
encanamento e torneiras, 
além da instalação de um re-
servatório de água em inox 
com capacidade para 5 mil 
litros.

O vice-prefeito enalte-
ceu a gestão do prefeito pelas 
realizações em 2019. “Tenho 
orgulho em fazer parte des-
sa Administração e de ter o 
senhor como prefeito, pois 
mesmo diante das dificulda-

des que todos os municípios 
têm atravessado, conseguiu 
se sobressair, pagando todos 
os servidores, fornecedores, 
financiamento da frota e hos-
pital em dia, sem deixar de 
inaugurar obras importantes 
para a população e realizar 
grandes eventos para os turis-
tas”, disse.

O prefeito agradeceu, 
em nome dos secretários mu-
nicipais, a todos os servido-
res pelo empenho em fazer 
a cidade prosperar. “Mesmo 
diante de todas as dificulda-
des de arrecadação é pre-
ciso ter criatividade e todas 
as secretarias conseguiram 
se unir e promover diversos 
avanços para a cidade nes-
te ano. Por isso agradeço o 
comprometimento de todos. 
Não podemos nos limitar a 
apenas cumprirmos nossas 
obrigações, temos que fazer 
mais, promover eventos e 

melhorar os equipamentos 
públicos para nossa popula-
ção e os turistas. A Barragem 
é muito importante e espera-
mos com essa revitalização 
termos mais um ponto impor-
tante para o lazer das pessoas 
e que impulsione Turismo e 
a economia da cidade”, afir-
mou.

Estiveram presentes 
na inauguração os secretá-
rios municipais de Turismo, 
Obras, Esportes, Serviços, 
Governo, Chefe de Gabinete, 
Assistência e Desenvolvimen-
to Social, Saúde e Educação.

Compareceram ainda 
o vereador líder do governo 
na Câmara, o assessor de 
Gabinete e ex-prefeito, o en-
genheiro eletricista da Pre-
feitura, do ex-prefeito e atual 
Secretário de Agricultura e 
um dos idealizadores do Pla-
no Real.

O equipamento de la-
zer conta com um bar, quios-
ques com churrasqueira, pis-
ta de caminhada, campo de 
futebol society, pista de ska-
te, parque infantil, além do 
lago, pertencente à Sabesp, 
que é liberado para pesca, 
mas proibido para natação.

Desassoreamento
Além de ser um im-

portante ponto turístico para 
lazer e esportes, na área 
também se localiza o reser-

vatório de água utilizado pela 
Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Pau-
lo (Sabesp) para o abasteci-
mento no município.

Na ocasião também 
foi reiterado que o desasso-
reamento do lago será pro-
videnciado pela Sabesp, que 
arcará com os custos de loca-
ção de um terreno particular 
ao lado daquela área para o 
depósito dos resíduos sólidos 
para, depois de secos, em se-
guida serem encaminhados a 
um terreno do município pró-
ximo à Represa Santa Lídia. 
Em junho, técnicos da Com-
panhia Ambiental do Estado 
de São Paulo (Cetesb) estive-
ram nas áreas e aprovaram 
os terrenos.

Além da Barragem, o 
projeto contemplará também 
o Lago Seco e o Lago do Que-
rência, no Bairro das Posses. 
Nesses locais, uma vez que a 
quantidade de material úmi-
do é pequena, não haverá 
necessidade de aluguel de 
terreno para secagem, o que 
o ocorrerá nas proximidades 
de suas próprias margens 
para posterior encaminha-
mento ao terreno próximo à 
Santa Lídia.

Nos próximos meses, 
a Sabesp deverá concluir lici-
tação para a contratação de 
uma empresa que realizará 
os serviços.

Concluída revitalização do Parque 
Represa Dr. Jovino Silveira
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Mais de 2 mil pessoas 
compareceram para a apre-
sentação de final de ano da 
Orquestra Jazz Sinfônica de 
São João da Boa Vista, no 
Centro de Convenções, em 
Serra Negra.

Foram quase dois me-
ses de planejamento e análi-
se de viabilidade para que a 
Prefeitura de Serra Negra, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Turismo e Planejamen-
to Econômico, conseguisse 
executar e dar de presente 
para moradores e turistas, a 
apresentação do 
domingo, dia 22 de 
dezembro, que co-
roaria a programa-
ção de Natal Luzes 
da Serra 2019.

Mesmo com 
recursos escassos, 
um trabalho de 
conscient ização 
e parceria com a 
iniciativa privada 
mostrou que é pos-
sível realizar even-
tos que tragam 
Serra Negra nova-
mente ao topo do 
turismo paulista e, 
até mesmo, nacio-
nal.

O que se viu 
durante o espetá-
culo ficará mar-
cado na memória de quem 
esteve presente. Isso significa 
mais de 2 mil pessoas en-
tre adquirentes de ingressos 
da Área Premium e também 
assentos gratuitos - que cor-
respondiam a quase 70% dos 
presentes.

A princípio marcado 
para a Av. Laudo Natel, o 
evento foi realocado para o 
hall Centro de Convenções 
devido à previsão do tempo 
que cravava a probabilidade 
de 90% de chuva - o que real-
mente ocorreu.

Um trabalho de comu-
nicação eficiente deu conta 
do recado e resultado foi o 
esperado - o público compa-
recendo em massa para pres-
tigiar a orquestra regida pelo 

excelente maestro Agenor 
Ribeiro Netto, mesmo com o 
local sendo remanejado.

A ‘Sinfonia das Águas’, 
apresentada pela Orquestra 
Jazz Sinfônica de São João da 
Boa Vista já tinha dado uma 
prévia em uma apresentação 
que aconteceu no teatro do 
Centro de Convenções no 
mês de agosto, mas apresen-
tação deste domingo, definiti-
vamente, entrou para a histó-
ria de Serra Negra.

Com clássicos que fo-
ram do erudito ao popular, 
somado a cinco excelentes 
cantores, alegorias como car-
ros, motocicletas e fantasias 
luxuosas, o maestro Agenor 
Ribeiro Netto coman-dou 
com genialidade e virtuosis-

mo a apresentação.
Além disso, o grande 

destaque foi o corpo de balé 
composto pelas companhias 
da cidade ‘Cia de Dança Alle-
gro’ e o grupo ‘Coreografan-
do Sonhos’, que deram ainda 
mais vida às canções que fo-
ram uma verdadeira viagem 
no tempo.

Durante quase duas 
horas e meia, a plateia, que 
participou durante vários mo-
mentos da apresentação, se 
emocionou e, ao final, o que 
se ouvia nos comentários era 
unânime - inesquecível.

 “Um espetáculo 
que marcou a vida de mui-
ta gente. Quero agradecer 
ao prefeito, ao vice, à toda 
equipe, parceiros, comércio, 

hotelaria e patrocinadores 
que acreditaram no projeto. 
O resultado foi esse que aca-
bamos de ver. Mais de 2 mil 
pessoas que saíram conten-
tes e emocionadas com um 
grande espetáculo”, enfati-
zou o secretário municipal de 
Turismo e Desenvolvimento 
Econômico.

“Estou muito contente 
com o resultado e está níti-
do no rosto de cada um que 
compareceu, seja ele turista 
ou morador, a felicidade por 
terem feito parte deste lindo 

show. O cami-
nho é esse. Ali-
nhar parcerias 
entre o público 
e o privado para 
que apresen-
tações de qua-
lidade sejam 
proporcionadas 
para alavancar o 
turismo, que é o 
principal produto 
de Serra”, salien-
tou o prefeito.

O deputa-
do estadual tam-
bém compareceu 
e ficou impressio-
nado com o es-
petáculo. “Nunca 
tinha visto algo 
parecido. Que-
ro parabenizar o 

prefeito, o vice, e o secretário 
de Turismo pela bela progra-
mação de Natal em Serra Ne-
gra, que mostra mais uma vez 
seu destaque, especialmente 
nesta noite, atraindo um gran-
de público para um espetácu-
lo histórico e emocionante”, 
afirmou. A Sinfonia das Águas 
marcou o encerramento da 
programação do Natal ‘Luzes 
da Serra’ 2019. Na noite de 
réveillon, o cantor Dan Castro 
fez o show da virada e logo 
no primeiro final de semana 
de janeiro, teve início o Festi-
val de Verão 2020.

Você pode conferir fo-
tos e vídeos desta grande noi-
te, nas páginas oficiais da Pre-
feitura de Serra no Facebook 
e no Instagram.

Sinfonia das Águas proporciona 
espetáculo histórico em Serra Negra
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A noite do dia dia 2 de 
janeiro, trouxe muita chuva e 
ventos fortes para Serra Ne-
gra. De acordo com a Coor-
denaria Municipal de Defesa 
Civil, foram 92 milímetros de 
água acumulados em 32 mi-
nutos. “A previsão era de 35 
mm, choveu perto de 92 mm 
e acumulou 98,6 mm em 24 
horas. Não estava programa-
da em nosso sistema, foi uma 
tempestade. A última vez que 
tivemos um volume nessa 
proporção faz mais de oito 
anos”, comentou o coorde-
nador, que lembrou também 
a força do vento. “O pessoal 
está falando da chuva, mas 
o que derrubou postes e ár-
vores foi o vento intenso, de 
quase 70km/h”.

Apesar de toda a força 
da tempestade, não houve ví-
timas. A Defesa Civil e a Pre-
feitura Municipal, por meio 
das Secretarias de Serviços 
Municipais, Governo, Assis-
tência Social e Saúde, agiram 
rapidamente, enviando equi-
pes para limpeza das ruas e 
desobstrução de bueiros.

A chuva forte teve iní-
cio às 18h28 e foi até 19h32. 
O coordenador explicou que 
o Centro foi o mais atingido, 
mas houve ocorrências de 

alagamentos, quedas de ár-
vores e barrancos em diver-
sos bairros, como bairro das 
Palmeiras. Ainda de acordo 
com ele, a ocorrência de 
maior risco foi a queda de 
um muro, que atingiu uma 
residência abaixo, no Campo 
do Sete, também na região 
central.

O vice-prefeito, que 
também responde pela pre-
sidência do Conselho Munici-
pal de Defesa Civil, esteve nas 
ruas acompanhando as equi-
pes de trabalho. “Nós estáva-
mos acompanhando a chuva, 
mas o que cai de água não é 
controlável. Agradeço o em-
penho de todos que se uni-
ram nessa ação. Utilizamos 
toda a frota de máquinas, 
caminhões e caminhões de 
água necessários”, informou.

O coordenador da 
Defesa Civil lembra ainda a 
importância de os proprie-
tários de imóveis realizarem 
manutenções constantes nas 
calhas de água de chuva, 
construindo onde não tem 
e realizando a limpeza das 
existentes. “A calha contém a 
força, enviando a água para a 
rua. Porque se a água ficar no 
quintal, a água infiltra no solo 
do barranco e fica contida, 

derrubando o muro”.
A Defesa Civil mantém 

seu trabalho de fiscalização 
nos bairros e vistoriando os 
imóveis. Os moradores que 
verificarem trincas na estru-
tura da casa, podem acionar 
a Defesa Civil pelo telefone 
(19) 9.9644.1680. “Pedimos 
também que evitem jogar 
raízes, cortes de árvores. In-
felizmente, aqueles que têm 
propriedades na beirada do 
rio, vão cortando bananeiras 
e deixam no leito do rio. A 
chuva forte vem e traz tudo 
para o Centro da cidade. E 
muito saco de lixo. Já pre-
senciei morador jogando na 
correnteza”.

A previsão de chuva 
permanece para a cidade de 
Serra Negra.

Ações da Prefeitura
Dentro do que está 

ao seu alcance, a Prefeitura 
tem procurado adotar todas 
as medidas necessárias para 
amenizar esse problema. 
Entre essas ações, está o de-
sassoreamento do Lago do 
Caruso, no Campo do Sete; 
limpeza do Ribeirão Serra Ne-
gra; intervenções num imóvel 
Rua 26 de outubro, no Jardim 
Serrano (para conter as águas 

pluviais que atravessam a 
Mata dos Froes e invadem 
com toda força o terreno 
do imóvel, descendo até 
as ruas do Centro); me-
lhorias em tubulações de 
águas pluviais na zona ur-
bana e rural. “Entretanto, 
essas medidas são ape-
nas paliativas. O proble-
ma é crônico no municí-
pio há mais de 30 anos 
e desde 2017, quando 
assumimos a gestão mu-
nicipal, temos tentado 
junto ao governo do Esta-
do o desenvolvimento de 
projetos e a obtenção de 
recursos para encontrar 
uma solução definitiva, 
tamanha necessidade e 

complexidade”, destacou o 
vice-prefeito.

Técnicos do Departa-
mento de Águas e Energia 
Elétrica (DAEE) estiveram 
presentes em Serra Negra 
no dia 28 de maio de 2019, 
quando discutiram o com-
bate às enchentes, apresen-
taram exemplos de projetos 
desenvolvidos pelo DAEE 
no estado e percorreram, 
acompanhados de enge-
nheiros da Prefeitura, tre-
chos dos cursos da água e 
nascentes do centro urbano 
do município a fim de de-
senvolver estudos e chegar 
a uma conclusão das obras 
ideais para resolver as en-
chentes no município.

A Prefeitura tem 
aguardado desde então por 
parte do órgão uma con-
clusão de um estudo hi-
drológico - com base em 
levantamentos de todas as 
sub-bacias do Ribeirão Ser-
ra Negra - que indique os 
pontos notáveis para im-
plantação de reservatórios 
de amortecimento de cheias 
e a ordem de grandeza das 
intervenções necessárias 
para o efetivo controle de 
enchentes no município.

Prefeitura age rapidamente para coibir 
efeitos de chuva com volume mais alto 

nos últimos oito anos
Tempestade traz 92 mm de água em 32 minutos com ventos de quase 70 km/h
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O prefeito da Estân-
cia de Serra Negra recebeu 
a Diretoria do Hospital Santa 
Rosa de Lima, no dia 20 de 
dezembro, na companhia do 
presidente da Câmara, para 
confirmar a quitação do 13º 
salário dos funcionários da 
instituição de Saúde.

A medida atende uma 
reivindicação dos vereadores 
da base de apoio do governo 
municipal, que, capitaneados 
pelo presidente do Legisla-
tivo, solicitaram ao chefe do 

Executivo e secre-tários que 
verificassem a possibilidade 
de um reforço ao caixa do 
hospital. Para o pagamento 
do 13º, a Prefeitura repassará 
R$ 150 mil.

“Pela eficiência da 
gestão financeira da Prefei-
tura e inclusive da própria 
Câmara, que nos devolveu 
cerca de R$ 700 mil, con-
seguimos providenciar a 
destinação desses recursos 
para o 13º salário dos fun-
cionários, que se somarão 

aos mais R$ 5 milhões que 
garantimos ao hospital ao 
longo deste ano”, declarou 
o prefeito.

Em 2019, a Prefeitura 
realizou, mensalmente, re-
passes de R$ 420 mil, além 
de R$ 100.743,70, do Teto 
Municipal de Média e Alta 
Complexidade (MAC), do 
Ministério da Saúde. E ain-
da aprovou, junto à Câmara, 
um projeto de lei aumen-
tando o valor anual para R$ 
5.100.000,00.

O presidente da Câ-
mara agradeceu à adminis-
tração municipal por atender 
mais essa reivindicação do 
Legislativo e parabenizou 
o Executivo pela eficiência 
nos recursos públicos. “Ca-
minhamos lado a lado com a 
Prefeitura sempre em busca 
de garantir o melhor funcio-
namento possível do hospital 
e agradecemos pela atenção 
do Prefeito e toda equipe 
às reivindicações dos vere-
adores, que sempre estão 
em contato direto com a po-

pulação ouvindo as neces-
sidades. Enquanto muitos 
municípios não conseguem 
sequer pagar suas despesas 
nem garantir os salários dos 
servidores, aqui em Serra 
Negra podemos sentir orgu-
lho de, não somente garantir 
o funcionamento do hospital 
com os repasses mensais, 
como agora o 13º salário dos 
funcionários, que poderão 
passar um fim de ano mais 
feliz com suas famílias”, afir-
mou.

A vice-provedora da 
Irmandade Santa Casa, pro-
prietária do hospital, Maria 
Lúcia da Silva Cláudio, tam-
bém demonstrou gratidão 
pelo apoio dos poderes Exe-
cutivo e Legislativo. “Temos 
que agradecer o prefeito e 
os vereadores por estarem 
sempre preocupados com o 
hospital, que é o único da ci-
dade para atender a popula-
ção, nos ajudando na medida 
do possível para que possa-
mos cumprir todos os nossos 
compromissos”, disse. 

Prefeitura garante 13º salário dos funcionários 
do Hospital com apoio da Câmara

A primeira etapa da re-
forma da Praça John Kenne-
dy, no Centro de Serra Negra, 
teve início com a adequação 
da rede elétrica. Ao todo se-
rão quatro praças revitaliza-
das, tendo ainda a João Ze-
lante, a Lourenço Franco de 
Oliveira e a Convívio Serrano. 
Com recursos do Ministério 
do Turismo, os benefícios 
totalizam investimentos de 
mais de R$ 900 mil, que serão 
aplicados em melhorias da 
rede elétrica, piso e equipa-
mentos urbanos (como lixei-
ras, bancos, etc).

As obras nas praças se-
rão executadas pela empre-
sa Hebrom Construtora, que 
tem prazo de um ano para 
conclusão. “Entendemos a 
necessidade da população e 
no atendimento aos turistas. 
As praças são cartões postais 

da cidade. Iremos 
melhorar parte 
elétrica e ilumina-
ção, com instala-
ção de luminárias 
em LED, e espa-
ços de convívio 
também vão ser 
alterados, trazen-
do mais conforto 
e possibilitando 
um impacto visual 
ainda melhor”, ga-
rantiu o represen-
-tante da empresa 
Thiago Helmer.

O prefeito 
de Serra Negra res-
saltou a conquis-
ta dos recursos e 
lembrou que as 
obras serão reali-
zadas em etapas. 
“São recursos de emenda 
parlamentar que conquista-

mos e já solicitamos à em-
preiteira que realize as obras 
em etapas, porque não dá 

para ficar a cidade inteira 
com as praças em obras ao 
mesmo tempo”, destacou.

Reforma da Praça John Kennedy inicia 
com melhorias na rede elétrica
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A Prefeitura da Estân-
cia de Serra Negra encerrou 
as contas do ano com o pé 
direito. Ao contrário de mui-
tos municípios que sequer 
pagaram o 13º salário de seus 
funcionários, no município 
todos os servidores já rece-
beram antecipadamente, no 
dia 30 de dezembro, os sa-
lários referentes ao mês de 
dezembro, que obrigatoria-
mente teriam que ser pagos 
até o quinto dia útil do mês 
seguinte, 8 de janeiro.

Além disso, foram qui-
tados todos os valores refe-
rentes às férias de janeiro dos 
funcionários da Prefeitura, 
principalmente da Educação, 
no dia 26 de dezembro, sen-
do que o prazo seria até 30 de 
dezembro.

As antecipações foram 
possíveis graças ao esforço 
das equipes das secretarias 
da Fazenda, de Governo e 
de Planejamento e Gestão 
Estratégica, que envolvem di-
versos departamentos como 
tributação, tesouraria, conta-
bilidade, recursos humanos, 
compras e licitações. “Temos 
que tirar o chapéu para os 
servidores públicos munici-
pais dessas secretarias pelo 

comprometimento em fazer 
um trabalho correto e princi-
palmente aos secretários que 
são da minha equipe econô-
mica e têm vasta experiência 
na gestão de recursos públi-
cos. O trunfo de todo prefeito 
é se cercar de gente compe-
tente e só tenho que enalte-
cer todo o meu secretariado, 
que está fazendo de Serra 
Negra um exemplo a ser se-
guido”, destacou.

No último dia do ano 
de expediente no Executivo, 
o prefeito agradeceu aos ser-
vidores por todo o esforço ao 
longo de mais um ano. “Hoje 
é um dia de muita alegria por-
que, além das contas em dia, 
estamos encerrando mais 
um ano repleto de realiza-
ções. Isso graças ao esforço 
de todos vocês, que fazem 
de Serra Negra uma cidade 
cada vez melhor. Que vocês 
sejam muito felizes, come-
morem com suas famílias e 
que no ano que vem possa-
mos iniciar com tudo mais 
uma caminhada de sucesso”, 
afirmou em seu discurso.

Antecipação do 13º
Como se não bastas-

sem as antecipações dos 

salários de dezembro e das 
férias, a Prefeitura de Serra 
Negra também havia quitado 
o 13º salário dos servidores 
públicos municipais em 19 
de novembro, um mês an-
tes do que determinam as 
leis 4.090/62 e 4.749/65, re-
gulamentadas pelo Decreto 
57.155/65, as quais dispõem 
que o pagamento deve ser 
feito em duas parcelas, sen-
do a primeira, equivalente a 
50% do valor a que o empre-

gado tem direito até o dia 30 
de novembro de cada ano e 
a segunda, equivalente aos 
50% restantes, até o dia 20 de 
dezembro de cada ano.

Em Serra Negra, no 
entanto, os funcionários re-
cebem a primeira parcela do 
13º junto com o salário no 
mês do aniversário e a se-
gunda no dia 19 de novem-
bro. Os servidores nascidos 
em dezembro recebem as 
duas parcelas numa única 
vez, no mesmo dia dos de-
mais.

Hospital
Além do pagamento 

dos próprios servidores, a 
Administração Municipal 
colabora também indireta-
mente com o pagamento 
dos salários dos funcio-
nários do Hospital Santa 
Rosa de Lima, que perten-
ce à irmandade Santa Casa. 
Também na contramão de 
muitos municípios que não 
conseguem destinar recur-
sos para os hospitais, pro-
porcionalmente Serra Negra 
é uma das cidades que mais 
auxiliam a Santa Casa local. 
Em 2020, foram repassados 
mais de R$ 5 milhões, que 
garantiram o funcionamento 
da instituição para o atendi-
mento da população.

Salários de dezembro dos servidores 
municipais são antecipados

Não fique no escuro! Saiba como proceder em caso de 
lâmpadas queimadas no perímetro urbano e rural do 

município.
ATENÇÃO! Problemas relacionados à iluminação pública 
no perímetro urbano e rural de Serra Negra poderão ser 
comunicados a empresa prestadora de serviço Renascer 

Construções Elétricas Eireli Ltda pelo telefone: 0800-
7780109 (ligação gratuita), de segunda à quinta-feira 

das 8h às 12h e as sextas-feiras é das 13h às 17h ou por 
e-mail:  logitapira@rce-engenharia.com
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Farmácia VIP
Rua Coronel Pedro Penteado, 
nº87, tel 19 3892-5972

Drogaria Danilo’s
Av. Laudo Natel, nº84- loja 12, 
tel 19 3892-2418

Drogaria Popular
Praça João Pessoa, nº70, tel 19 
3892-5051/ 19 99866-2499- após 
às 22h

Drogaria Rubi
Rua Brunangela, nº19, tel 19 
3892-2169

Farmácia Central
Rua Prudente de Morais, nº5, 
tel 19 3892-2202

Farmácia São José
Rua Sete de Setembro, nº134, 
tel 19 3892-1520

Praça João Pessoa, nº 104
Tel: (19) 3892-5052 / 
9.9616.5046

Farmácia São Luiz
Praça João Zelante, nº11, tel 19 
3892-2783/3892-2576- após às 
22h

Farmácia 
Serrana
Av. João Gerosa, nº321, tel 
3892-5300/19 99745-2568- após 
às 22h

Drogaria 
Danilos 2
Rua 7 de setembro 183
(19)3892-2055

Drogaria 
Virginia
Rua Cel Pedro Penteado 686
tel (19) 3892-1037
Após às 23hs, tel (19) 99999 – 
1037

Farmácias de Plantão - Janeiro 2020 

Data 
 

Dia da semana Farmácia 

1 Quarta-feira Virginia 
2 Quinta-feira São Luiz 
3 Sexta-feira São Jose 
4 Sábado Danilo 
5 Domingo Serrana 
6 Segunda-feira Popular 
7 Terça-feira Central 
8 Quarta-feira Vip 
9 Quinta-feira Rubi 

10 Sexta-feira Danilo2 
11 Sábado Virginia 
12 Domingo São Luiz 
13 Segunda-feira São Jose 
14 Terça-feira Danilo 
15 Quarta-feira Serrana 
16 Quinta-feira Popular 
17 Sexta-feira Central 
18 Sábado Vip 
19 Domingo Rubi 
20 Segunda-feira Danilo2 
21 Terça-feira Virginia 
22 Quarta-feira São Luiz 
23 Quinta-feira São Jose 
24 Sexta-feira Danilo 
25 Sábado Serrana 
26 Domingo Popular 
27 Segunda-feira Central 
28 Terça-feira Vip 
29 Quarta-feira Rubi 
30 Quinta-feira Danilo2 
31 Sexta-feira Virginia 

Ao som de Dan Castro, 
moradores e visitantes da es-
tância de Serra Negra tiveram 
uma grande festa para come-
morar a virada do ano. Com 
a praça lotada, os presentes 
participaram da contagem 
regressiva para a chegada de 
2020, que aconteceu na Pra-
ça João Zelante, no dia 31 de 
dezembro.

A programação do 
feriado, organizada pela 
Secretaria Municipal de Tu-
rismo e Desenvolvimento 
Econômico, teve ainda atra-
ções no Alto da Serra, com 
o ‘Pôr do Sol Musical’. Nos 
dias 31 de dezembro e 1º 
de janeiro, shows com Luís 
Palandi e Roberto Mariano, 
embalaram as tardes dos 
frequentadores.

De acordo com o se-
cretário municipal de Turismo 
e Desenvolvimento Econômi-
co, a data também marcou 
o início do Festival de Verão, 
que teve eventos desde o dia 
3 de janeiro (e vai até dia 26). 
Entre as atrações, teatro in-
fantil, shows musicais pelas 
ruas e também na Praça Cen-
tral (João Zelantes). 

O grande destaque do 
primeiro final de semana foi 
a atração de teatro infantil 
‘Uma Noite Congelante’ dire-
cionado ao público infantil.

Assim como no Festi-
val de Inverno, as atrações do 
Festival de Verão se concen-
tram na Praça João Zelante, 
Alto da Serra e também pelas 
ruas da cidade com apresen-
tações itinerantes.

Serra Negra tem praça lotada 
no show da Virada do Ano
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2020. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEIS. DATA: 31/01/2020 - 10H00M. Edital completo 
deverá ser retirado gratuitamente no balcão do setor de lici-
tações da Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Ne-
gra, sito à Praça John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, 
das 08h00m às 17h00m, devendo o interessado trazer sua mí-
dia específica para cópia (cd/dvd, pendrive, etc.) pelo e-mail 
licitacao@serranegra.sp.gov.br ou ainda pelo site www.ser-
ranegra.sp.gov.br. Informações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 
17 de janeiro de 2020. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. 
Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
154/2019 - OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMEN-
TÍCIOS ESTOCÁVEIS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DA 
MERENDA ESCOLAR. Torna se publico e para conhecimento 
dos interessados que o Pregão acima mencionado foi ADJU-
DICADO em 13/01/2020 – GIULIANA MITTESTAINER VICEN-
TE. Pregoeira.  Nos termos do Art. 43, Inc. VI da Lei Federal 
n° 8.666/93, combinado com o Art. 7º, Inc. V da Lei Municipal 
3.612/2013, RATIFICO todos os atos praticados pela Sra. Pre-
goeira e pela equipe de apoio e HOMOLOGO o pregão em 
tela aos licitantes: MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME. 
ITENS: 04, 08, 12, 13, 19, 33, 34, 35, 40, 42, 47. VALOR TOTAL: 
R$ 47.517,50. MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI EPP. ITENS: 
11, 25, 31, 37, 38. VALOR TOTAL: R$ 24.713,50. LGM COMER-
CIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM 
GERAL EIRELI. ITENS: 09, 10, 14, 16, 20, 21, 23, 29, 46. VALOR 
TOTAL: R$ 54.544,20. CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA EPP. ITENS: 01, 02, 15, 17, 18, 22, 30, 32, 36, 41, 45. VA-
LOR TOTAL: R$ 38.379,50. IDEAL ALIMENTOS EIRELI. ITENS: 
03, 05, 06, 24, 27, 28, 39, 43, 44. VALOR TOTAL: R$ 116.862,00. 
ITENS DESERTOS: 07, 26. Serra Negra, 16 de Janeiro de 2020. 
Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
153/2019 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALA-
RES. Nos termos do Art. 43, Inc. VI da Lei Federal n° 8.666/93, 
combinado com o Art. 7º, Inc. V da Lei Municipal 3.612/2013, 
RATIFICO todos os atos praticados pela Sra. Pregoeira e pela 
equipe de apoio e ADJUDICO/HOMOLOGO o pregão em tela 
aos licitantes: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI. ITENS: 01, 
02, 03, 04, 05, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 31. VALOR TOTAL: R$ 
5.133,80. CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS. ITENS: 
12, 29, 30. VALOR TOTAL: R$ 7.138,00. RCV DO BRASIL EI-
RELI. ITENS: 36, 45. VALOR TOTAL: R$ 19.128,00. FARMA 2 
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ITENS: 07, 08, 09, 10, 11, 13, 
14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47. VA-
LOR TOTAL: R$ 27.972,46. FABIO LUIZ BORGES MEDICAMEN-
TOS. ITENS: 06, 18, 28, 32, 33, 35. VALOR TOTAL: R$ 12.011,50. 
ITENS DESERTOS: 37, 38. Serra Negra, 17 de Janeiro de 2020. 
Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

EXTRADO DE CONTRATO. 
TERMO DE CONVENIO N. 001/2020. 
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-

DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISE-
RICORDIA DE SERRA NEGRA – HOSPITAL SANTA ROSA DE 
LIMA. 
OBJETO – TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL 
DE SERRA NEGRA E A ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MI-
SERICORDIA DE SERRA NEGRA – HOSPITAL SANTA ROSA DE 
LIMA, VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES E SER-
VIÇOS DE SAÚDE DO SUS/SP E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 
VALOR: R$ 5.100,000,00. 
DATA: 02/01/2020.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
TERMO DE SUPRESSÃO.
TOMADE DE PREÇOS: 018/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE  SERRA NEGRA.
CONTRATADA: EMPREITEIRA MITTESTAINER LTDA EPP.
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE 
APOIO DO PARQUE REPRESA SANTA LÍDIA, NESTE MUNICÍ-
PIO.
VALOR R$ 45.634,05
DATA: 08/01/2020

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: DIRECTA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIO-
NAL E DE CARREIRAS LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, 
REALIZAÇÃO E EXCEUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, IN-
CLUINDO TODAS AS FASES PREVISTAS, PROVAS PRATICAS, 
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMI-
NISTRATIVA.
PRAZO: 12 MESES
DATA: 06/12/2019.

EXTRATO DE CONTRATO.
TOMADE DE PREÇOS: 012/2019.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA ESTRUTURADO DE EN-
SINO.
VALOR R$ 426.400,00
PRAZO: 12 MESES.
DATA: 15/01/2020.

EXTRATO DE CONTRATO.
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0149/2019.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: CARVALHO COM. DE PROD. ALIMENTICIOS 

AVISOS DO SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS 
E LICITAÇÕES DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA 

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
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EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMEN-
TO DE CARNES EM GERAL PARA A MERENDA ESCOLAR.
VALOR R$ 201.210,00
PRAZO: 12 MESES.
DATA: 15/01/2020.

EXTRATO DE CONTRATO.
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0148/2019.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: IDEAL ALIMENTOS EIRELI
OBJETO: FORNECIMENTO DE OVOS PARA A MERENDA ES-
COLAR.
VALOR R$ 27.930,00
PRAZO: 12 MESES.
DATA: 14/01/2020.

EXTRATO DE CONTRATO.
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0146/2019.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: S.L. GONÇALVES CADEIRA EPP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA 
UNIDADES DE SAÚDE.
VALOR R$ 6.400,00
PRAZO: 12 MESES.
DATA: 14/01/2020.

EXTRATO DE CONTRATO.
INEXIGIBILIDADE Nº: 002/2020.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: CORPORAÇÃO MUSICAL LIRA DE SERRA NE-
GRA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA CORPORAÇÃO MUSICAL LIRA 
DE SERRA NEGRA PARA APRESENTAÇÕES EM EVENTOS 
CULTURAIS EM NOSSO MUNICÍPIO.
VALOR R$ 60.000,00
PRAZO: 12 MESES.

DATA: 15/01/2020.

EXTRATO DE CONTRATO.
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0147/2019.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: L. P. SANTOS ATACADISTA
OBJETO: FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTA-
RES.
VALOR R$ 425,28
PRAZO: 12 MESES.
DATA: 16/12/2019.

Assunto: Alteração de Edital – Chamamento Público nº 
003/2020
Vimos através deste solicitar alteração do Edital do Chama-
mento acima mencionado, pois, mesmo tendo sido solicita-
do pela responsável pela Escola Profissionalizante, deixou de 
constar no Edital a Oficina de Auxiliar de Cabeleireiro.
Sendo assim, solicitamos que seja efetuada alteração no Edi-
tal conforme segue: 
Incluir na Cláusula 1.3 do Edital a Oficina de Auxiliar de Ca-
beleireiro;
Incluir na Cláusula 1.3.1 do Edital: Item 49: Auxiliar de Cabe-
leireiro (Escola Profissionalizante) - Oferecer condições para 
que o aluno preste atendimento adequado ao cliente, conhe-
ça os materiais a serem utilizados e aplique-os corretamente 
com higienização e,
Alterar Cláusula 2.4 do Edital para 85%, pois ocorreu um erro 
de digitação, tendo sido informado 75%.  
Deve-se permanecer inalteradas as demais cláusulas contra-
tuais.
Serra Negra, 13 de janeiro de 2020.
Lilian R. S. V. F. Paoliello - Secretaria Municipal de Governo

Segue link edital retificado: http://www.serranegra.sp.gov.br/
licitacao-detalhe/1322/edital-de-credenciamento-e-selecao-
-n-003-2020

Audiência Pública 
 
          A Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde de Serra Negra 
convidam todos os senhores conselheiros, vereadores, funcionários e 
munícipes para Audiência Pública de Prestação de Contas das aplicações 
do Fundo Municipal de Saúde e Gestão em Saúde Municipal, referente ao 
3º quadrimestre de 2019, a realizar-se no dia 30 de janeiro de 2020 (quinta-feira), 
às 13h, na Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra – Centro de 
Convenções – Mezanino – Sala 06 e 07, situada à Rua Nossa Senhora do 
Rosário, s/n – Serra Negra/SP. 

Teresa Cristina Cesar Fernandes 
Respondendo pela Secretaria Municipal de Saúde 

 
Ruth de Moraes Souza De Santi 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Serra Negra 

Secretária Municipal de Saúde
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COMUNICADO
O SERPREV  SOLICITA A TODOS OS SEUS 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS  PARA COMPARE-
CEREM PESSOALMENTE NA SEDE DO SERPREV, À 
RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 354 CENTRO, ATÉ O 
DIA 28/02/2020, MUNIDOS DE DOCUMENTOS PES-
SOAIS E CÓPIA DE COMPROVANTE DE RESIDEN-
CIA ATUALIZADO PARA COMPROVAÇÃO DE VIDA, 
CONFORME EXIGENCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, SOB PENA DE QUEM 
NÃO O FIZER SOFRER SUSPENSÃO DE PAGAMEN-
TO DE BENEFÍCIOS. 

Carlos Domingos Canhassi
Presidente do Serprev

SENETUR – SERRA NEGRA EMPRESA DE TURISMO S.A. 
CNPJ/MF nº 53.980.413/0001-46 

NIRE 35.300.105.486 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
Ficam convocados os Acionistas da SENETUR – SERRA NEGRA EMPRESA DE TURISMO S.A. 
sociedade anônima de capital autorizado, nos termos da Lei das Sociedades Anônimas e do 
Estatuto Social, para se reunirem no dia 04 de março de 2.020 em Assembleia Geral Ordinária, às 
14h00min, e em Assembleia Geral Extraordinária às 15h00min, ambas em primeira convocação, na 
sede da Prefeitura Municipal de Serra Negra, localizada na cidade de Serra Negra, Estado de São 
Paulo, na Praça John F. Kennedy s/nº, Centro, sala de reuniões, andar superior, a fim de deliberar 
sobre as seguintes ordens do dia:  
 
 
EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 
 

I. Exame da prestação de contas da Companhia, discussão e votação do Relatório de 
Atividades, Balanços Patrimoniais e demais Demonstrações Contábeis referentes aos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2019; e 

II. Outros assuntos de interesse da Sociedade e afins à presente ordem do dia. 
 
 
EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 
  

I. Deliberação acerca da Lei nº 4.182/2019, que autoriza a conversão do montante de IPTU’s 
dos exercícios compreendidos entre 2013 e 2018 em participação societária do Município 
de Serra Negra na SENETUR; e 

II. Outros assuntos de interesse da Sociedade e afins à presente ordem do dia.  
 
 
Informações Gerais:  
 
- O acionista ou seu representante legal deverá comparecer às Assembleias munido de documento 
que comprove sua identidade; 
 
- As Assembleias realizar-se-ão fora da sede social para oferecerem melhores condições de 
trabalho aos acionistas; 
 
 - Eventuais solicitações de esclarecimentos quanto aos itens em pauta na AGO & AGE deverão ser 
apresentados prévia e formalmente, para a devida orientação dos trabalhos.     
 
Serra Negra, 14 de janeiro de 2.020 
  
 
 
João Alcides Dei Santi 
Diretor-Presidente da SENETUR 

Decreto no 4.965 de 31 de dezembro de 2019
(Abre crédito adicional suplementar)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas 
atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 4.116, de 14 
de dezembro de 2018,

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R$ 
441.855,15 (quatrocentos e quarenta e um mil, oitocentos e 
cinquenta e cinco reais e quinze centavos), para reforço das 
dotações orçamentárias, a saber:

04.01.12.361.0005.2.006.319011.05
Venc. e vant. fixas – P. Civil.......................................R$ 275.110,78
04.01.12.361.0005.2.006.319013.01
Obrigações Patronais.................................................R$ 93.340,00
04.01.12.361.0005.2.006.319013.05
Obrigações Patronais....................................................R$ 5.221,57
04.01.12.361.0005.2.006.319113.05
Obrigações Patronais – Intraorçamentário..............R$ 25.707,86
04.01.12.361.0005.2.006.339030.01
Material de consumo....................................................R$ 1.100,00
04.01.12.361.0007.2.010.339036.02
Serv. terceiros – P. Física..............................................R$ 3.786,29
04.01.12.361.0007.2.010.339036.02
Serv. terceiros – P. Física...............................................R$ 5.018,65
07.01.04.122.0012.2.045.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica...........................................R$ 1.570,00
13.01.15.452.0018.2.023.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica..........................................R$ 31.000,00
Total...........................................................................;R$ 441.855,15

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste Decre-
to, correrão por conta do excesso de arrecadação verificado 
no exercício, e da anulação parcial das seguintes dotações or-
çamentárias:

Excesso de arrecadação...........................................R$ 311.058,86
01.01.04.122.0002.2.002.339030.01
Material de consumo..................................................R$ 31.000,00
04.01.12.361.0005.2.006.319113.01
Obrigações Patronais – Intraorçamentário................R$ 1.100,00
04.01.12.361.0007.2.010.339030.02
Material de consumo.......................................................R$ 926,28
04.01.12.361.0007.2.010.339039.02
Serv. terceiros – P. Jurídica...........................................R$ 2.860,01
06.01.04.122.0010.2.013.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica...........................................R$ 9.590,00
13.01.15.452.0018.2.023.339030.01
Material de consumo..................................................R$ 24.450,00
13.01.15.452.0018.2.023.339032.01
Material de distribuição gratuita.................................R$ 59.200,00
13.01.15.452.0018.2.023.339036.01
Serv. terceiros – P. Física..............................................R$ 1.670,00
Total............................................................................R$ 441.855,15

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
31 de dezembro de 2019

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -
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Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta mesma data.

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -

Portaria no 9 de 7 de janeiro de 2020

O Senhor SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, no uso de 
suas atribuições legais,
R E S O L V E:
PRORROGAR, a partir de 23 de janeiro de 2020, a vigência do Concurso Público no 1/2017, pelo prazo de dois anos, para todos 
os cargos, nos termos do Capítulo XII, inciso III, do Edital. 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 7 de janeiro de 2020

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal 

Retificação do Diário Oficial de Serra Negra de 10 de janeiro de 2020

O Anexo VIII, da Lei 4.229 de 19 de dezembro de 2019, leia-se como segue e não como constou:

ANEXO VIII
FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DA PERFORMANCE PROFISSIONAL NO PERÍODO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO
A QUE SE REFERE O §4o DO ART. 16 e PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 76 DESTA LEI

QUESTIONÁRIO DE AFERIÇÃO DA PERFORMANCE PROFISSIONAL DURANTE O PERÍODO DE ESTÁGIO 
PROBATÓRIO – PROFESSOR

Período de Avaliação: _____/______/_______ a _____/_____/______

Nome:_________________________________________________
Data de início do exercício no emprego:___________________
Local de exercício:______________________________________

Orientação para avaliação dos fatores: nos quesitos disciplina, relacionamento interpessoal,  aptidão e idoneidade moral o 
servidor será avaliado assinalando-se uma única alternativa para cada fator, apresentando o avaliador, ao final, a média dos 
fatores, que refletirá sua pontuação final. Nos quesitos dedicação ao serviço e assiduidade o servidor será avaliado por meio de 
um único fator.

Quesito I – Disciplina: Responsabilidade com o trabalho e grau de cumprimento da hierarquia funcional.

Fatores
Pontos

1 2 3 4

1 Cumprimento das tarefas e rotinas cotidianas (   ) (   ) (   ) (   )
2 Cumprimento dos horários de trabalho pedagógicos (   ) (   ) (   ) (   )
3 Cumprimento da entrega dos registros nos prazos estabelecidos (   ) (   ) (   ) (   )
4 Cumprimento da proposta pedagógica da escola (   ) (   ) (   ) (   )
         Pontuação Média _________ pontos

Quesito II – Relacionamento Interpessoal: refere-se ao relacionamento no trabalho e na atitude de tratar com cordialidade e 
respeito os demais servidores, superiores hierárquicos, alunos, pais e membros da comunidade.

Fatores
Pontos

1 2 3 4

1 Relacionamento com os demais professores e servidores (   ) (   ) (   ) (   )
2 Relacionamento com os alunos (   ) (   ) (   ) (   )
3 Relacionamento e respeito para com a hierarquia (   ) (   ) (   ) (   )
4 Relacionamento com pais e demais membros da comunidade (   ) (   ) (   ) (   )
         Pontuação Média _________ pontos

Quesito III – Dedicação ao serviço: Verificação de sua responsabilidade nas tarefas próprias do emprego e cumprimento das 
normas de trabalho.
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Fatores
Pontos *

1 2 3 4

1 É sempre responsável no cumprimento das normas e tarefas (   )
2 É geralmente responsável no cumprimento das normas e tarefas, mas tende 

a não cumprir normas quando discorda das mesmas. (   )

3 Tende a descumprir normas e não se desincumbe de todas as tarefas (   )
4 Descumpre normas e tarefas atribuídas (   )
         Pontuação _________ pontos

 *Assinalar apenas um dos fatores

Quesito IV – Aptidão: Demonstração de sua capacidade inata e resultante de conhecimentos adquiridos no desempenho das 
atribuições do emprego, sua capacidade de entender as teorias educacionais e o papel da escola pública, seu conhecimento 
da legislação educacional, sua capacidade de liderança e seu relacionamento com os demais agentes.

Fatores
Pontos

1 2 3 4

1 Compreende a natureza, a organização e o funcionamento da educação 
escolar pública, suas relações com o contexto histórico-social e com o 
desenvolvimento humano, bem como a gestão do sistema escolar, seus 
níveis e modalidades de ensino.

(   ) (   ) (   ) (   )

2 Relaciona princípios, teorias e normas legais e situações reais, interpretando 
e aplicando corretamente a legislação de ensino. (   ) (   ) (   ) (   )

3 Identifica e avalia criticamente os impactos de diretrizes e medidas 
educacionais, objetivando a tomada de decisões, com vistas à garantia de 
uma educação plena e eficiente.

(   ) (   ) (   ) (   )

4 Comunica-se com clareza, em diferentes situações, com diferentes 
interlocutores, utilizando a linguagem e tecnologia próprias. (   ) (   ) (   ) (   )

5 Compreende, valoriza e implementa o trabalho coletivo, reconhecendo 
e respeitando as diferenças pessoais e as contribuições de todos os 
participantes.

(   ) (   ) (   ) (   )

6 Incorpora à sua prática valores, atitudes e sentido de justiça, essenciais ao 
convívio social, solidário e ético, ao aprimoramento pessoal e à valorização 
da vida.

(   ) (   ) (   ) (   )

7 Apropria-se  dos fundamentos e das teorias do processo de ensino e 
aprendizagem. (   ) (   ) (   ) (   )

8 Toma decisões acertadas na solução de problemas em envolvem conflitos. (   ) (   ) (   ) (   )
9 Cumpre as atribuições do emprego com eficiência e dentro dos padrões de 

qualidade estabelecidos. (   ) (   ) (   ) (   )

         Pontuação Média _________ pontos

Quesito V – Assiduidade: Verificação da assiduidade nos dias obrigatórios de presença no emprego.

Fatores
Pontos *

1 2 3 4

1 Nenhum falta no período (   )
2 De 01 (uma) a 3 (três) faltas no período (   )
3 De 04 (quatro) a 6 (seis) faltas no período (   )
4 Mais de 06 (seis) faltas no período (   )
         Pontuação _________ pontos

 *Assinalar apenas um dos fatores

Quesito VI – Idoneidade Moral: Verificação quanto a postura correta, honesta, ética, responsável e confiável, compatível com a 
missão de educador.
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Fatores
Pontos *

1 2 3 4

1 Acima do esperado. (   )
2 Dentro do esperado. (   )
3 Regularmente aceitável. (   )
4 Abaixo do esperado. (   )
         Pontuação _________ pontos

 *Assinalar apenas um dos fatores

AFERIÇÃO DE QUESITOS
Total de pontos quesitos I a VI: _____ (______) Pontos
Performance insatisfatória: (    )
Performance regular: (    )
Performance satisfatória: (     )
Observações:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Vista do Servidor:______________________________
Data___________________________________

QUESTIONÁRIO DE AFERIÇÃO DA PERFORMANCE PROFISSIONAL DURANTE O PERÍODO DE ESTÁGIO 
PROBATÓRIO – SERVIDORES DO QUADRO DE APOIO À EDUCAÇÃO

Período de Avaliação: _____/______/_______ a _____/_____/______

Nome:______________________________________________________________________
Data de início do exercício no emprego:___________________________________________
Local de exercício:____________________________________________________________

Quesito I – Disciplina: Responsabilidade com o trabalho e grau de cumprimento da hierarquia funcional.

Fatores
Pontos

1 2 3 4

1 Cumprimento das tarefas e rotinas cotidianas (   ) (   ) (   ) (   )
2 Cumprimento de normas legais e regulamentares (   ) (   ) (   ) (   )
3 Cumprimento efetivo das ordens superiores (   ) (   ) (   ) (   )
         Pontuação Média _________ pontos

Quesito II – Relacionamento Interpessoal: refere-se ao relacionamento no trabalho e na atitude de tratar com cordialidade e 
respeito os demais servidores, superiores hierárquicos, alunos, pais e membros da comunidade.

Fatores
Pontos

1 2 3 4

1 Relacionamento com os professores e servidores (   ) (   ) (   ) (   )
2 Relacionamento com os alunos (   ) (   ) (   ) (   )
3 Relacionamento e respeito para com a hierarquia (   ) (   ) (   ) (   )
4 Relacionamento com pais e demais membros da comunidade escolar (   ) (   ) (   ) (   )
         Pontuação Média _________ pontos

Quesito III – Dedicação ao serviço: Verificação de sua responsabilidade nas tarefas próprias do emprego e cumprimento das 
normas de trabalho.

Fatores
Pontos *

1 2 3 4

1 É sempre responsável no cumprimento das normas e tarefas (   )
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2 É geralmente responsável no cumprimento das normas e tarefas, mas tende 
a não cumprir normas quando discorda das mesmas. (   )

3 Tende a descumprir normas e não se desincumbe de todas as tarefas (   )
4 Descumpre normas e tarefas atribuídas (   )
         Pontuação _________ pontos

 *Assinalar apenas um dos fatores

Quesito IV – Aptidão: Demonstração de sua capacidade, resultante de conhecimentos adquiridos no desempenho das atri-
buições do emprego, sua capacidade de entender e cumprir as atribuições do emprego, sua capacidade de liderança e seu 
relacionamento com os demais agentes.

Fatores
Pontos

1 2 3 4

1 Comunica-se com clareza, em diferentes situações, com diferentes 
interlocutores. (   ) (   ) (   ) (   )

2 Compreende, valoriza e implementa o trabalho coletivo, reconhecendo 
e respeitando as diferenças pessoais e as contribuições de todos os 
participantes.

(   ) (   ) (   ) (   )

3 Incorpora à sua prática valores, atitudes e sentido de justiça, essenciais ao 
convívio social, solidário e ético, ao aprimoramento pessoal e à valorização 
da vida.

(   ) (   ) (   ) (   )

4 Toma decisões acertadas na solução de problemas que envolvem conflitos. (   ) (   ) (   ) (   )
5 Cumpre as atribuições do emprego com eficiência e dentro dos padrões de 

qualidade estabelecidos. (   ) (   ) (   ) (   )

         Pontuação Média _________ pontos

Quesito V – Assiduidade: Verificação da assiduidade nos dias obrigatórios de presença no emprego.

Fatores
Pontos *

1 2 3 4

1 Nenhum falta no período (   )
2 De 01 (uma) a 3 (três) faltas no período (   )
3 De 04 (quatro) a 6 (seis) faltas no período (   )
4 Mais de 06 (seis) faltas no período (   )
         Pontuação _________ pontos

 *Assinalar apenas um dos fatores

Quesito VI – Idoneidade Moral: Verificação quanto a postura correta, honesta, ética, responsável e confiável, compatível com a 
sua condição de servidor público.

Fatores
Pontos *

1 2 3 4

1 Acima do esperado. (   )
2 Dentro do esperado. (   )
3 Regularmente aceitável. (   )
4 Abaixo do esperado. (   )
         Pontuação _________ pontos

 *Assinalar apenas um dos fatores
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo

AFERIÇÃO DE QUESITOS
Total de pontos quesitos I a VI: _____ (______) Pontos
Performance insatisfatória: (    )
Performance regular: (    )
Performance satisfatória: (     )
Observações:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Vista do Servidor:______________________________
Data___________________________________

PORTARIA Nº 01 DE 2020

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MU-
NICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, VE-
READOR WAGNER DA SILVA DEL BUONO, no uso de suas atri-
buições legais e em conformidade com o disposto no inciso 
XIV, do artigo 31, do Regimento Interno da Câmara Municipal 
da Estância de Serra Negra, APRESENTA, de forma final e atua-
lizada, o RELATÓRIO DE ATIVIDADES, informando a quantida-
de de proposituras e demais trabalhos legislativos realizados 
durante a 03ª sessão legislativa, da 17ª Legislatura, da Câma-
ra Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra/SP, ou 
seja, referente ao exercício de 2019, conforme segue abaixo: 

Projetos de Leis Ordinárias___________________________  124
Projetos de Leis Complementares______________________  07
Projetos de Resolução________________________________  06
Projetos de Decretos Legislativos_______________________   26
Propostas de Emendas à Lei Orgânica do Município______   00
Projetos Substitutivos ________________________________  03
Mensagens recebidas do Poder Executivo Municipal______ 104 
Autógrafos__________________________________________ 117
Pareceres das Comissões Permanentes – Proc. Legislativos  313 
Requerimentos___________________________________ 1.000 
Indicações________________________________________  1.142
Moções____________________________________________  18
Emendas___________________________________________ 18
Sub-Emendas_______________________________________  00
Portarias Expedidas __________________________________ 12
Atos da Mesa Diretora_________________________________ 01 
Atos do Presidente da Câmara Municipal________________ 00
Comissões Especiais de Inquérito criadas (CEI)___________ 00
Comissões Processantes (Comissão de Ética)  ___________ 01
Sessões Ordinárias realizadas__________________________ 41
Sessões Extraordinárias realizadas______________________ 36
Documentos diversos protocolizados _________________ 2.751
Processos (total) ____________________________________ 199
Expedientes processados_____________________________  27
Licitações ___________________________________________  07
Atas de Registros de Preços ____________________________ 00 
Ofícios Circulares ____________________________________ 01
Ofícios Expedidos__________________________________ 4.858

   Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
07 de janeiro de 2020.

Vereador WAGNER DA SILVA DEL BUONO
Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra/SP

    Publicado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância de 
Serra Negra na data supra.

DEMÉTRIUS ÍTALO FRANCHI
 Secretário Geral da CMSN

PORTARIA Nº 02, DE 2020

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MU-
NICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, 
VEREADOR WAGNER DA SILVA DEL BUONO, no uso de suas 
atribuições legais e em  conformidade com o disposto no § 6º, 
do artigo 39, da Constituição Federal, alterada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, 

RESOLVE:

1 – TORNAR PÚBLICO o número de cargos e funções ocupa-
dos, denominações, referências e vencimentos em 31/12/2019, 
do pessoal efetivo, em comissão, estagiários remunerados, 
subsídio dos senhores Vereadores e Presidente da Câmara 
Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, conforme 
tabela constante do Anexo I, que é parte integrante da presen-
te Portaria.

2 – Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
07 de janeiro de 2020.

Vereador WAGNER DA SILVA DEL BUONO
Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra/SP

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância de 
Serra Negra na data supra.

DEMÉTRIUS ÍTALO FRANCHI

Secretário Geral da CMSN
A N E X O   I
TABELA DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO EM 31/12/2019

 Nº CARGOS    OCUPADOS      DENOMINAÇÃO   REF.        VALOR
01 Diretor Financeiro        CME-05             R$ 5.557,55
01 Diretor Jurídico             CME-05             R$ 5.557,55
01 Diretor Legislativo         CME–04            R$ 5.928,06
01 Assistente Financeiro     CME-03    ‘      R$ 2.300,00
01 Assistente Legislativo     CME-03                 R$ 2.300,00 
01 Motorista  CME-02                 R$ 2.300,00
01 Zelador    CME-01               R$ 1.605,51
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TABELA DO QUADRO DE PESSOAL EM COMISSÃO EM 
31/12/2019

Nº DE CARGOS OCUPADOS      DENOMINAÇÃO      REF.  VALOR
01 Secretário Geral   CMC-03      R$ 6.422,06
01 Assessor da Presidência CMC-02      R$ 5.034,64
01 Assessor Parlamentar    CMC-01     R$ 4.322,53

TABELA DO QUADRO DE ESTÁGIOS REMUNERADOS EM 
31/12/2019

Nº DE VAGAS OCUPADAS   DENOMINAÇÃO   BOLSA AUXÍLIO        
AUX. TRANSPORTE   TOTAL
02                          Estagiário         R$ 795,00           R$ 125,00                    
R$ 920,00

TABELA DE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES E DO 
PRESIDENTE DA

CÂMARA MUNICIPAL EM 31/12/2019

DENOMINAÇÃO                 Quantidade/Vagas  
 _       __VALOR

Vereador                                     (10)                     R$  4.700,00
Presidente        (01)                      R$  7.050,00

PORTARIA Nº 03, DE 2020
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MU-
NICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, 
VEREADOR WAGNER DA SILVA DEL BUONO, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no arti-
go 58, da Lei Orgânica do Município, e no artigo 102, do Regi-
mento Interno da Câmara Municipal de Serra Negra, 

RESOLVE:

  1 – FIXAR, o seguinte calendário para a realização das Ses-
sões Ordinárias durante todo o ano de 2020, ou seja, durante 
a 04ª Sessão Legislativa, da 17ª Legislatura, a partir de 1º de 
fevereiro de 2020.

    

MÊS
                           DIAS

Fevereiro 03, 10, 17 e 27

Março                   02, 09, 16, 23 e 30

Abril 06, 13, 22 e 27

Maio 04, 11, 18 e 25

Junho 01, 08, 15, 22 e 29

Julho (recesso)

Agosto 03, 10, 17, 24 e 31 

Setembro   08, 14, 21 e 28

Outubro 05, 13, 19 e 26   

Novembro 03, 09, 16, 23 e 30

Dezembro 07 e 14
            recesso a partir do dia      

16/12/2020

2 – Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
07 de janeiro de 2020.

Vereador WAGNER DA SILVA DEL BUONO
Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra/SP

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância de 
Serra Negra na data supra.

DEMÉTRIUS ÍTALO FRANCHI
 Secretário Geral da CMSN

PORTARIA Nº 04 DE 2020
O VEREADOR WAGNER DA SILVA DEL BUONO, PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE 
SERRA NEGRA, usando de suas atribuições legais,
 
RESOLVE:

1 – DECLARAR o ponto facultativo nas repartições da Câmara 
Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra/SP, nos se-
guintes dias, durante o exercício de 2020:

a) dia 24 de fevereiro de 2020, segunda-feira, em virtude do 
Carnaval e, no dia 26 de fevereiro de 2020 - Quarta-Feira de 
Cinzas.

b) dia 09 de abril de 2020, quinta-feira de Endoenças, sendo 
feriado no dia 10 de abril de 2020 – Sexta-Feira Santa;
 

c) dia 20 de abril de 2020, segunda-feira, sendo feriado no dia 
21 de abril de 2020 – Dia de Tiradentes;

d) dia 12 de junho de 2020, sexta-feira, sendo feriado no dia 11 
de junho de 2020 - Dia de Corpus Christi;

e) dia 10 de julho de 2020, sexta-feira, sendo feriado no dia 
09 de julho de 2020 – Dia da Revolução Constitucionalista do 
Estado de São Paulo.

f) dias 23 e 24 de dezembro de 2020, quarta e quinta-feira, sen-
do feriado no dia 25 de dezembro de 2020 – Dia de Natal. 

2 – Fica comunicado que, a qualquer momento, o Presidente 
da Câmara Municipal poderá convocar qualquer dos funcio-
nários.

3 – Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

      Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Ne-
gra, 07 de janeiro de 2020.

Vereador WAGNER DA SILVA DEL BUONO
Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra/SP

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância de 
Serra Negra na data supra.

 
DEMÉTRIUS ÍTALO FRANCHI
 Secretário Geral da CMSN


