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Festival de Inverno 2017 é sucesso 
reunindo grande público

Prefeito assina ordem de 
serviço para pavimentação 

da Estrada Municipal 
Antônio Perli

1ª Feira Livre Cultural 
acontece neste final 

de semana

Prefeito vai a Brasília em 
busca de recursos para 

Serra Negra

Secretaria de Serviços 
Municipais realiza obras no 
Estádio Municipal Antônio 
Barbosa Pinto da Fonseca
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

A Prefeitura Municipal 
por meio da Secretaria de 
Turismo e Desenvolvimento 
Econômico realizou durante 
14 a 30 de julho, a 15ª edição 
do Festival de Inverno.

O evento foi marcado 
pela grande presença do pú-
blico que durante o mês de 
julho apreciaram as atrações 
musicais e culturais, além do 
encontro de fuscas e carros 
antigos, festa junina, campe-
onato de skate e a feira de ar-
tesanato. Segundo o Coman-
dante da GCM, aumentou em 
30% o público participante 
em relação ao ano passado. 

Para o Prefeito, “para-
benizo em geral aos organi-
zadores de todo o Festival de 
Inverno, uma vez que ter um 
evento deste tamanho repre-
senta o respeito e apreciação 
que Serra Negra tem pela arte 
e cultura. Buscaremos me-
lhorias a cada ano para toda 
a nossa população e turistas”, 
afirmou. 

 “O Festival de Inverno 
foi um sucesso, contemplou 
todas as idades. T ivemos 

mais de 90 atrações com uma 
grande diversidade. Nós agra-
decemos a todos que parti-
ciparam, os serranos que se 
divertiram, aos turistas que 
lotaram a nossa cidade. Agra-
decemos também, todas as 
secretarias e todos os partici-
pantes que transformaram o 

nosso Festival de Inverno em 
um dos melhores de todos 
os tempos”, ressaltou o Vice- 
Prefeito.

De acordo com a Se-
cretária de Turismo e De-
senvolvimento Econômico, 
“as atrações encantaram e 
divertiram a população e os 

turistas. Garantimos artistas 
de qualidade da região para o 
público”, disse.

O evento recebeu 
elogios da população serra-
-negrense, dos turistas e dos 
comerciantes, não havendo 
nenhum registro de ocorrên-
cia.

Festival de Inverno 2017 é 
sucesso reunindo grande público
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O Prefeito de Serra 
Negra acompanhado do seu 
Vice, assinou no dia 31 de 
agosto, a ordem de serviço 
para a pavimentação asfálti-
ca de aproximadamente mil 
metros e drenagem de águas 
pluviais da Estrada Municipal 
Antônio Perli, que liga Serra 
Negra a Monte Alegre do Sul. 

A obra será coordena-
da pela Secretaria de Obras 
e Infraestrutura e executa-
da pela empresa CONSTEL 

Construtora e Pavimentação. 
O custo estimado é de R$ 400 
mil reais, recursos oriundos 
do Programa de Apoio a Pro-
jetos de Infraestrutura Turís-
tica- MTUR, com o apoio do 
deputado estadual (DEM). 

Para o Prefeito, “essa é 
mais uma obra que vai bene-
ficiar a nossa população, em 
especial nossos produtores 
rurais e turistas, além de tra-
zer o desenvolvimento para o 
município”, disse.

Prefeito assina ordem de serviço para 
pavimentação da Estrada Municipal Antônio Perli

A Secretaria de Edu-
cação e Cultura através da 
Divisão e Cultura promo-
ve neste final de semana, 
dias 05 e 06 de agosto, a 
partir das 10h, a 1ª Feira Li-
vre Cultural, na Praça Pre-
feito João Zelante. 

O objetivo da feira 
é movimentar os espaços 
públicos com atividades 
saudáveis de lazer e arte, 
incentivando o cidadão a 
frequentar as Praças, prati-
car esportes e valorizar as 

produções artísticas como 
a dança, o teatro, a música, 
a capoeira e a literatura. 

A 1ª Feira Livre Cul-
tural contará com diversas 
atrações, como oficinas 
e demonstrações de ca-
poeira, apresentações de 
hip-hop, dança de salão, 
feira de artesanato, artes 
plásticas, teatro, oficina e 
orquestra de viola caipira, 
além de incentivo à leitura 
com distribuição gratuita 
de livros.

1ª Feira Livre 
Cultural acontece 

neste final de 
semana 

Entre os dia 01 e 02 de 
agosto, o prefeito de Serra 
Negra, esteve em Brasília, 
participando de diversas au-
diências em busca de recur-
sos para o município. O pre-
feito participou de reuniões 
nos ministérios da Educa-
ção e do Turismo, para ob-
ter informações sobre pro-
jetos e captação de verbas. 

O Chefe do Executi-
vo também foi recebido por 
três deputador federais, onde 
solicitou recursos para in-
fraestrutura urbana, saúde e 

esporte. 
Segundo o prefeito, “a 

minha ida a Brasília é mui-
to importante para garantir 
o apoio dos parlamentares 
a destinação de recursos, 
que ajudarão a desenvolver 
vários projetos para nossa 
Serra Negra”, ressaltou.

Ainda em Brasília, es-
teve reunido com vários de-
putados federais do Estado 
de São Paulo, juntamente 
com os prefeitos da região 
de Nazaré Paulista, Tuiuti e 
Morungaba.

Prefeito vai a 
Brasília em busca 
de recursos para 

Serra Negra

Abertas as inscrições 
para o Campeonato 
Amador de Futebol 

A Secretaria de Espor-
tes e Lazer informa que estão 
abertas as inscrições para o 
Campeonato Amador de Fute-
bol (Adulto), previsto para co-
meçar no dia 03 de setembro.

As inscrições podem 

ser feitas até o dia 11 de agos-
to, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h, na sede da Se-
cretaria de Esportes e Lazer, 
localizada na Rua Antônio 
Jorge José, s/n, Centro, tele-
fone (19) 3892-8435.



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 4 de agosto de 2017 - Ano VIII - n.º 550
04

A Prefeitura Municipal de 
Serra Negra através da Secretaria 
de Serviços Municipais, realizou 
durante todo o mês de julho e co-
meço de agosto a limpeza do Ri-
beirão Serra Negra.

Segundo o Secretário de 
Serviços Municipais, pela primeira 
vez foi feita a limpeza e desobstru-
ção no canal Ribeirão Serra Ne-
gra na totalidade de 4km, desde 
o bairro São Luiz até o CDHU, no 
Alto das Palmeiras.  “Em feverei-
ro fizemos a limpeza de todas as 
bocas de lobo da região Central, e 
agora a limpeza de todo o Ribei-

rão. Dificilmente teremos enchen-
te, pois o trabalho foi bem feito”, 
e disse ainda, “está nos planos da 
Prefeitura construir uma compor-
ta na cabeceira do Ribeirão, altu-
ra da Rua Mariana Alonso Lopes, 
onde vai levar toda a sujeira do rio 
embora”. 

A ação garante uma melhor 
qualidade de vida aos moradores, 
visto que a desobstrução e limpeza 
evitará alagamentos durante o pe-
ríodo de chuva. A prefeitura alerta 
à população que jogar lixo ou des-
cartar esgoto no rio pode resultar 
em multa para o infrator. 

Prefeitura realiza limpeza 
no Ribeirão Serra Negra

 Na última sexta-feira, 28 
de julho, a Prefeitura Municipal 
através da Secretaria de Saúde, 
realizou a IV Conferência Muni-
cipal de Saúde de Serra Negra, 
com o tema “Construindo Redes 
de Responsabilidade e Compro-
metimento na Saúde”.

Durante a abertura do 
evento, realizado no Palácio Pri-
mavera, o Prefeito, falou sobre as 
ações já realizadas no setor de 
saúde nesses seis meses de ges-
tão e destacou a prioridade para 
um serviço inclusivo, acolhedor 
e humanizado. “Algumas das 
ações, como aquisição de veícu-
los, ampliação no atendimento 
pediátrico, contratação de espe-
cialistas, descentralização da fila 
de espera para a realização dos 
exames de colonoscopia, endos-
copia, Holter e mapa e os muti-
rões de oftalmologia, contribuem 
para que área da saúde fique 
cada vez melhor para os nossos 
munícipes”, disse. 

Para a Secretária de Saú-
de, “estamos criando uma pers-
pectiva positiva para o município, 
porque os números estão pro-
vando que as coisas mudaram 
para melhor, sinalizando que es-
tamos fazendo um bom trabalho 
e alcançando todos os objetivos. 
O apoio do nosso Prefeito e seu 
Vice tem sido fundamental na 
melhoria da saúde”, ressaltou. 

O Vice- Prefeito e Médico 
Pneumologista, foi convidado 
para palestrar sobre o tema “Ser-

ra Negra planejando e construin-
do um SUS de qualidade” onde 
falou sobre os desafios enfren-
tados no setor, além de dar algu-
mas orientações. “Precisamos de 
momentos como esse, de cons-
trução coletiva, para chegarmos 
ao SUS que queremos”, afirmou, 
e ainda parabenizou toda a equi-
pe da Secretaria de Saúde pelo 
trabalho que vem sendo desen-
volvido. 

A Presidente do Conse-
lho Municipal de Saúde, pales-
trou sobre o tema “Conhecendo 
a saúde do nosso município”, 
onde mostrou toda a equipe de 
saúde, as Unidades e o número 
de atendimentos já realizados 
este ano. Segundo a Presiden-
te, foram cerca de 31 mil e 780 
atendimentos por mês, mil e 
cem exames de imagem, 2 mil 
e 200 consultas especializadas e 
14 mil exames laboratoriais.

Após as palestras, foram 
divididos grupos de trabalho, 
com os eixos: Fortalecimento 
da rede de Assistência à saúde, 
Gestão e gerenciamento de re-
cursos materiais, físicos e finan-
ceiros, Adequação de recursos 
humanos e seus seguimentos 
e Potencialização dos serviços 
de regulação, auditoria e ouvi-
doria. As propostas elaboradas 
pelos funcionários da saúde e 
população presente, foram am-
plamente discutidas e aceitas 
pela gestão da Secretaria de 
Saúde. 

Secretaria de Saúde 
realiza IV Conferência 

Municipal de Saúde

Comunicado
A Secretaria Municipal de Saúde informa que, a partir do 

dia 1º de agosto os curativos realizados aos SÁBADOS na Unida-
de Básica de Saúde do Centro, localizado na Praça Lions Interna-
cional, sn, serão atendidos no Hospital Santa Rosa de Lima.

PORTARIA N.º 012, DE 30 DE JUNHO DE 2017

Claudia Tomé, Diretora do Serprev - Serviço de Previdência So-
cial dos Funcionários Municipais de Serra Negra, usando de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 33, inciso XII, 
da Lei 2.612/01, com as alterações introduzidas pela Lei Comple-
mentar n. º 79/05.

RESOLVE:

CONCEDER a aposentadoria voluntária por tempo de contribui-
ção, nos termos da Lei Municipal 2.612/01 e alterações Lei Com-
plementar n. º 79 de 20 de maio de 2005 – Artigo n. º 96 A,  Orien-
tação Normativa de Nº 03, de 12 de agosto de 2004, ANEXO IV  
- artigo 40, § 1º§, inciso III, a, da CF, Regra Transitória 2 – Artigo 
6º da EC 41, a Sra. Maria Cristina Marson Citrangulo funcionária 
pública estatutária, lotado no cargo efetivo de Professora. 
Esta Portaria entrará em vigor a partir de 01 de julho de 2017.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de 
Serra Negra, em 30 de junho de 2017.

Claudia Tomé
Diretora do Serprev.

O Ambulatório de Saú-
de Mental oferece toda segun-
da-feira, das 10h30 às 11h30, 
apoio para quem deseja parar 
de fumar. Profissionais espe-
cialmente treinados ajudam 
a motivar, entender a depen-

dência e encontrar formas 
de eliminar o vício. O uso de 
medicação, quando indicado, 
já está disponível para quem 
participa do programa. Mais 
informações pelo telefone 
(19) 3842-2091.

Quer parar de fumar?
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Plantão de Farmácias | Agosto 2017 

Data 
 

Dia da semana Farmácia 

1 Terça-feira Naturalis 
2 Quarta-feira Popular 
3 Quinta-feira Central 
4 Sexta-feira Vip 
5 Sábado Rubi 
6 Domingo São Luiz 
7 Segunda-feira São Jose 
8 Terça-feira Danilo 
9 Quarta-feira Serrana 
10 Quinta-feira Naturalis 
11 Sexta-feira Popular 
12 Sábado Central 
13 Domingo Vip 
14 Segunda-feira Rubi 
15 Terça-feira São Luiz 
16 Quarta-feira São Jose 
17 Quinta-feira Danilo 
18 Sexta-feira Serrana 
19 Sábado Naturalis 
20 Domingo Popular 
21 Segunda-feira Central 
22 Terça-feira Vip 
23 Quarta-feira Rubi 
24 Quinta-feira São Luiz 
25 Sexta-feira São Jose 
26 Sábado Danilo 
27 Domingo Serrana 
28 Segunda-feira Naturalis 
29 Terça-feira Popular 
30 Quarta-feira Central 
31 Quinta-feira Vip 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Endereço
das

Farmácias
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo
Decreto no 4.648 de 27 de julho de 2017

(Dispõe sobre a nomeação do Conselho Municipal 
de Alimentação Escolar)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂN-
CIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas atribuições 
legais, 

DECRETA:

Art. 1o Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de Ali-
mentação Escolar, a saber:

Representantes do Poder Executivo
Titular: Valquíria Felipe da Silva
Suplente:Ilana Nara da Silva

Representantes dos Trabalhadores na Área da Educação
Titular:Andresa Andrade Diniz
Suplente:Valéria Godoi Nascimento Lima
Titular:Cleide Gambeta dos Santos Sigolo
Suplente:Gláucia Cristina Felipi

Representantes de Pais de Alunos
Titular:Giovana Helena Vicentini Cordeiro
Suplente:Tatiani Salzani Pedroso
Titular:Sumara Maria Norato

Suplente:Marina D’Alonso Cok
Representantes das Sociedades Civis Organizadas
Titular:Marcílio Consoli 

Suplente:Sueli Daolio Moreira Consoli
Titular:José Antonio Maurício Varella
Suplente:Marcos Serafim

Art. 2o Este Decreto entrará em vigor em 29 de julho de 2017.

Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 27 de 
julho de 2017

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta 
mesma data.

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Decreto no 4.650 de 28 de julho de 2017
(Dispõe sobre a nomeação do Conselho Municipal 

de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais da Educação – 
Conselho do FUNDEB)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂN-
CIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas atribuições 
legais, e com base nas Leis Municipais nos 2.985, de 15 de maio de 
2007 e 3.124, de 27 de fevereiro de 2009,
DECRETA:
Art. 1o Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação – Conselho do FUNDEB, conforme segue:
Representante do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 

um da Secretaria Municipal da Educação e Cultura ou órgão educa-
cional equivalente:
Titular: Maria Auxiliadora Canela Artuzo
Suplente: Cristiane Zelante Geraldi
Titular: Elis Regina Del Buono
Suplente: Rosangela Pelegrini Gianini
Representante dos Professores da Educação Básica Pública:
Titular: Marisa De Santi Canhassi
Suplente: Luci Gomes Nogueira Amstalten
Representante dos Diretores das Escolas Básicas Públicas:
Titular: Olavo Celso Kahn da Silveira (reconduzido)
Suplente: Maria Inês Aparecida Ellero (reconduzido)
Representante dos servidores técnico administrativos das Escolas 
Básicas Públicas:
Titular: Marilu Aparecida Barichello De Santi
Suplente: Ariele Maria Vicenssuto Alves
Representantes dos pais de alunos da Educação Básica Pública:
Titular: Dardane Cristina Fonseca
Suplente: Aline Nunciaroni Sulla Guedes
Titular: Tatiani Salzani Pedroso
Suplente: Caroline Leandra de Oliveira
Representantes dos estudantes da Educação Básica Pública:
Titular: Victoria Carolina Leme
Suplente: Cátia Flávia Oraggio Martins
Titular: Graciele Vanderleia da Silva
Suplente:  Franciele Avila Geraldo
Representante do Conselho Municipal de Educação:
Titular: Shirley Aparecida de Moraes
Suplente: Maria Helena Blotta Vômero
Representante do Conselho Tutelar:
Titular: José Maria Valentino
Suplente: Leila Wistefelt Albergaria Paro
Art. 2o Este Decreto terá os seus efeitos retroagidos em 18 de julho 
de 2017.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os 
Decretos nos 4.622/2017 e 4.632/2017.
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 28 de 
julho de 2017
Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -
Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta 
mesma data.
José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Lei no 4.018 de 19 de julho de 2017
Projeto de Lei no 38/2017

(Dispõe sobre inclusão de loteamento na planta ge-
nérica de valores)

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA, usando de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e pro-
mulga a seguinte Lei:
Art. 1o Fica incluído na planta genérica de valores, para fins de tribu-
tação de IPTU, o Loteamento denominado “Madrid Residence Park”.
Art. 2o Fica fixado como valor do metro quadrado para tributação 
do IPTU, o valor correspondente a R$ 42,00 (quarenta e dois reais), 
conforme laudo de avaliação que fica fazendo parte integrante da 
presente Lei.
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 19 de 
julho de 2017.
Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -
Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta 
mesma data.
José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -
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AVISOS DO SETOR DE COMPRAS,  
CONTRATOS E LICITAÇÕES 

DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
059/2017. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECI-
MENTO DE CARNES EM GERAL PARA MERENDA ESCOLAR. 
DATA: 17/08/2017 – 14H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCO-
LAR. DATA: 18/08/2017 – 10H00M. Edital completo deverá ser 
retirado gratuitamente no balcão do setor de licitações da Pre-
feitura da Estância Hidromineral de Serra Negra, sito à Praça 
John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, das 13h00m às 
18h00m, devendo o interessado trazer sua mídia específica 
para cópia (cd/dvd, pendrive, etc.) pelo e-mail licitacao@ser-
ranegra.sp.gov.br ou ainda pelo site WWW.serranegra.sp.gov.
br. Informações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 28 de Julho de 
2017. Dr SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
CONVITE Nº 026/2017. OBJETO: AQUISIÇÃO DE RELÓ-

GIOS PONTO BIOMÉTRICO. NOS TERMOS DO ARTIGO 43 IN-
CISO VI DA LEI FEDERAL 8.666/93 E DEMAIS ATUALIZAÇÕES, 
BEM COMO PARECER JURÍDICO ANEXO AOS AUTOS HOMO-
LOGO A LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE E ADJUDICO O OBJETO DA 
PRESENTE LICITAÇÃO A EMPRESA MADIS COMÉRCIO E SER-
VIÇOS LTDA.  VALOR TOTAL DE R$ 75.980,00. SERRA NEGRA, 
04 DE AGOSTO DE 2.017. DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. 
PREFEITO MUNICIPAL.

A leishmaniose visceral 
é uma doença infecciosa grave, 
causada por protozoários do gê-
nero Leishmania. É transmitida 
ao homem e a outros animais 
através da picada de vetores (in-
setos do gênero Lutzomyia, co-
nhecidos popularmente como 
mosquito palha) infectados com 
a Leishmania. São insetos muito 
pequenos, com em média 3mm 
de comprimento, que se desen-
volvem em matéria orgânica e 
umidade depositadas no solo e 
podem ser encontrados na zona 
rural e nos centros urbanos, no 
peridomicílio e intradomicílio, 
jardins, galinheiros, chiqueiros, 
canis e abrigos de animais do-
mésticos.

Na área urbana e rural, 
o cão é o principal reservatório 
da doença e principal fonte de 
infecção, tanto para outros cães 
quanto para o homem quando há 
presença do mosquito, tornando-
-se um grande problema para a 
saúde pública.

Em Serra Negra não há 
ocorrência de casos humanos 
ou caninos da doença e também 
não há confirmação da presen-
ça do vetor, porém as ações de 

Vigilância para o controle da 
Leishmaniose devem ser incluí-
das nestes municípios chamados 
silenciosos, o que visa evitar ou 

minimizar os problemas referen-
tes à doença em áreas sem trans-
missão. 

Sendo assim, o objetivo da 
Semana da Leishmaniose é difun-
dir a informação e comunicação 
em saúde para a população, na 
perspectiva de reduzir os riscos 
de transmissão da doença nos 
seres humanos e animais, melho-
rar a consciência sobre a doença 

e percepção para o diagnóstico 
precoce e tratamento adequado.

Sintomas clássicos de 
leishmaniose em humanos: febre 

prolongada, fraqueza, emagreci-
mento progressivo, aumento do 
fígado e baço.

Sintomas clássicos de 
leishmaniose em cães: emagre-
cimento progressivo, vômitos, 
fraqueza, feridas na pele, focinho 
e orelhas, queda de pêlos, cresci-
mento anormal das unhas e au-
mento do baço e fígado.

Sendo assim, para con-

trole da transmissão da doença 
podemos tomar algumas medi-
das preventivas em relação ao 
controle do mosquito: podar as 
árvores do quintal e jardim de 
modo a permitir a entrada do sol; 
recolher os galhos cortados e dar 
destino adequado; varrer diaria-
mente o quintal para retirar as 
folhas, folhagens, frutos apodreci-
dos e fezes de animais e recolher, 
ensacar e colocar na coleta de 
lixo; manter os quintais, jardins, 
terrenos, estábulos e galinheiros 
limpos e livres de folhas, frutos e 
fezes; usar repelentes; usar telas 
em canis individuais, coletivos e 
de residências; cuidar da saúde e 
higiene dos animais, colocando 
coleira repelente de insetos; colo-
car telas finas nas portas e janelas 
do domicílio e não permitir que o 
seu cão fique solto nas ruas.

O Sistema Único de Saúde 
(SUS) oferece tratamento especí-
fico e gratuito para a leishmanio-
se em unidades de saúde de todo 
o país. Ao notar qualquer um dos 
sintomas citados, procure a Uni-
dade de Saúde mais próxima. 
Quanto antes o tratamento for 
iniciado, maior a possibilidade de 
recuperação e cura.

Serra Negra participa da Campanha 
contra a Leishmaniose

A Secretaria de Espor-
tes e Lazer informa que estão 
abertas as inscrições para a 
Copa Serra Negra de Futebol 
Society, que está prevista para 
começar no dia 28 de agosto.

As inscrições podem 

ser feitas até o dia 10 de agos-
to, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h, na sede da Se-
cretaria de Esportes e Lazer, 
localizada na Rua Antônio 
Jorge José, s/n, Centro, tele-
fone (19) 3892-8435.

Abertas as inscrições para 
a Copa Serra Negra de 

Futebol Society 

Convite
 
A Prefeitura Municipal através da Secretaria de 

Turismo e Desenvolvimento Econômico e o Conse-
lho Municipal de Turismo (COMTUR) convida todos 
a participarem da 2ª Audiência Pública Municipal de 
Turismo, que será realizada no dia 18 de agosto, às 
18h30, no Palácio Primavera, localizado na Av. 23 de 
setembro, nº05, Centro.

Na ocasião, serão discutidos assuntos referen-
tes a aprovação das metas e ações propostas no Pla-
no Diretor de Turismo.
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Começa no dia 19 de julho a 
campanha de vacinação an-
tirrábica promovida pela Pre-
feitura de Serra Negra através 
da Secretaria de Saúde. As 
vacinas serão aplicadas gra-
tuitamente, das 8h às 16h, em 
cães e gatos.

Doença - A raiva é uma zoo-
nose transmitida pelo vírus 
rábico através de contatos 
com animais infectados 
(mordedura, arranhadura e 
lambedura). A doença é letal. 
A recomendação é de que 
sejam vacinados animais a 
partir de três meses de idade.

Confira os locais de vacina-
ção:
19/08
Francos
EMEB Albino Brunhara
Centro de Atenção Psicosso-
cial –CAPS, Av. João Gerosa, 
nº1855

Bairro da Serra
Unidade de Saúde Bairro da 
Serra 
Três Barras
Unidade de Saúde das Três 
Barras

26/08
Posses
Campo de Futebol do Que-
rência (das 08h às 11h)
Rua Antônio Oliveira Leme, 
em frente à escola Amélia 
Massaro (das 13h às 16h)
Rua Joaquim Araújo de Al-
meida, próximo à esquina da 

Rua Irineu Giraldi (das 08h às 
16h)

Nova Serra Negra- das 8h às 
16h
Rua Prof. José Lafranchi 
(campo de futebol)
Rua Benedito Costa Cam-
pos, em frente à Igreja Deus 
é Amor

Jardim Serra Negra- das 
08h às 11h
Rua Mafalda Amabile, antiga 
Rua Oito, próximo ao nº130

Residencial Serra Negra - 
das 13h às 16h
EMEB Professora Maria de 
Lourdes Pinheiro Taborda

Tabaranas- das 08h às 16h
Os vacinadores estarão per-
correndo o Bairro. Fique 
atento!!

02/09- das 8h às 16h
Praça Sesquicentenário, em 
frente ao espelho d’água 
Quadro do Campo do Sete
Em frente ao Mercado Cultu-
ral

Vila Dirce 
Unidade de Saúde Vila Dirce
Alto das Palmeiras
EMEB Professora Rosalba Pe-
rondini Salomão
Rua Arthur Neves Junior, em 
frente ao antigo passarinheiro

Refúgio da Serra
Unidade Básica de Saúde do 
Refúgio 

Foi inaugurado em 
1962 com o nome “Está-
dio Municipal de Serra Ne-
gra”, com capacidade para 
5 mil pessoas.  O local foi 
inaugurado três dias antes 
do início dos treinamentos 
da seleção brasileira de 
futebol para a disputa da 
Copa do Mundo de 1962 e 
o estádio também recebeu 

a preparação da seleção 
para a Copa do Mundo de 
1966 e vem, desde então, 
recebendo esportistas em 
seu gramado. A Associação 
Portuguesa de Desportos 
realizou os treinamentos 
diariamente em julho de 
2014 com vistas à disputa 
da série B do Campeonato 
Brasileiro.

Estádio Municipal Antônio 
Barbosa Pinto da Fonseca

A Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra por 
meio da Secretaria de Ser-
viços Municipais começou 
esta semana as obras de 
tubulação de águas plu-
viais, tubulação de esgoto 
dos sanitários recém- re-
formados, drenagem, cai-
xas de inspeção e a cons-
trução do novo muro de 
fechamento, do Estádio 
Municipal Antônio Barbosa 
Pinto da Fonseca, popular-
mente conhecido como 
“Barbosinha”. 

As obras, com previ-

são de conclusão para o fi-
nal de agosto, contam com 
o investimento de cerca de 
R$ 31 mil reais, através de 
recursos próprios. 

Segundo o Secretá-
rio de Serviços Municipais, 
“a nossa preocupação era 
com a umidade ao redor 
do campo, inclusive no 
gramado. As obras, são 
necessárias para a melho-
ria de todo o sistema de 
águas pluviais e a ligação 
adequada do esgoto dos 
sanitários para o uso da 
população”, disse. 

Confira onde vacinar cães e gatos 
contra a raiva em Serra Negra

Secretaria de Serviços 
Municipais realiza obras no 
Estádio Municipal Antônio 
Barbosa Pinto da Fonseca 
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A Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra por meio 
da Secretaria de Educação e 
Cultura e Divisão de Cultura 
apresenta o 3º Sarau Lítero-
-Musical, dia 12 de agosto, 
às 19h, no Centro Cultural 
Prefeito José Pedro Salomão 
-  Mercado Cultural, localiza-
do na Praça XV de Novembro, 
Centro. A entrada é gratuita. 

O evento é uma ideali-

zação de Rose Marie Moutran 
e as apresentações serão de 
canto, violão, acordeon, te-
clado, congada, contação de 
história, piano, violino, poe-
sia, teatro, dança, cavaqui-
nho e pandeiro. O Sarau é um 
evento cultural e tem o signi-
ficado de finalidade literária, 
reunião festiva, noturna, para 
ouvir música, conversar e 
dançar.

3º Sarau Lítero-Musical 
acontece dia 12 de agosto 

Comunicado
A Secretaria Municipal de Saúde informa que, os 

exames de Papanicolau que foram realizados pela Uni-
dade Móvel do Hospital de Câncer de Barretos no mês 
de maio já estão disponíveis para serem retirados na 
Unidade de Saúde da Família Vila Dirce, das 8h às 16h. 
A Secretaria informa ainda que estão contatando por 
meio de telefonema todas as mulheres que realizaram 
o exame. 

Dúvidas ou maiores informações pelo telefone 
(19) 3892-8000. 

A Prefeitura Municipal de Serra Negra torna público e para 
conhecimento dos interessados que encontra-se em fi-
nalização o processo licitatório para contratação de em-
presa para a realização de Concurso Público. Ainda não 
dispomos do Edital e nem dos cargos que estarão disponí-
veis para este certame. Informações atualizadas e oficiais 
serão disponibilizadas nos meios de comunicação da Pre-
feitura de Serra Negra, como: Site Oficial, Facebook, Twit-
ter e Diário Oficial.

Comunicado

Colocar o lixo 30 minutos antes 
do horário costumeiro da pas-
sagem do caminhão na sua rua. 
Em caso de problemas entre em 
contato pelo telefone 19 3892-
2969.

Segundas, Quartas e Sextas-fei-
ras- com início às 07h
Caminhão DKI-8661
Placidolândia
Nova Serra Negra
Residencial das Posses
Macaquinhos
Monte Sankhia
Caminhão DKI- 8664
Bairro das Posses
Refúgio da Serra
Nossa Senhora de Lourdes
Giraldi
São Matheus

Segundas, Quartas e Sextas-fei-
ras- com início às 07h

Caminhão HNZ-7518
Três Barras
Vila Santista
Vila Paulista
São Roque
Ramalhada
Salto
Rodrigues
Bairro da Serra
Pinheiros 
Bairro dos Cunhas
Jardim Yara
 
Terças, Quintas e Sábados- com 

início às 07h
Caminhão DKI-8661
CECAP
Alto das Palmeiras
Bairro das Palmeiras
Caminhão DKI- 8664
Colina dos Ypês
Vila Dirce
Bairro dos Leias

Terças, Quintas e Sábados- com 
início às 07h
Caminhão HZN- 7518
Vertentes
Siqueira
São Luiz
João Gerosa (Centro/São Luiz)

Segundas, Quartas e Sextas-fei-
ras- com início às 18h
Caminhão DKI- 8661
Estância Suíça
Jardim Primavera
Jardim Gustavo
Caminhão DKI- 8664
Avenida Juca Preto
Centro 
Cabrera
Nhozinho

Terças, Quintas e Sábado
Caminhão DKI- 8661
Avenida Juca Preto
Estância Suíça
Santa Maria

Caminhão DKI-8664
Centro 
Sol Nascente

Confira os horários 
de coleta de lixo em 

seu bairro



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 4 de agosto de 2017 - Ano VIII - n.º 550 10

Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo

(Desafeta bem público – veículo - pertencente ao Poder Legis-
lativo do Município de Serra Negra/SP e autoriza a sua venda, 
permuta, negociá-lo como parte de pagamento ou a sua doa-
ção e dá outras providências)

FAÇO SABER que a Câmara Municipal da Estância Hidromine-
ral de Serra Negra aprovou e a sua Mesa Diretora promulga o 
seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica desafetado, para todos os fins legais e de direito, o 
seguinte bem móvel – veículo - pertencente ao Poder Legisla-
tivo do Município de Serra Negra/SP: 

- 01 automóvel marca Chevrolet, modelo GM Vectra Sedan 
Elite 2.0 – 5C69CA –, na cor preta, RENAVAM nº 00174924739, 
placas DMN-3340, chassi 9BGAC69C0AB137243, flex, ano de 
fabricação 2009, modelo 2010, em estado de uso, chapa patri-
monial nº 00690, no valor de sua avaliação. 

Art 2º O Poder Legislativo do Município de Serra Negra/SP fica 
também autorizado a vender, permutar, negociar como parte 
de pagamento ou a doar o veículo descrito no artigo anterior 
deste Decreto Legislativo. 

Art. 3º O veículo descrito no artigo 1º deste Decreto Legisla-
tivo será avaliado por uma Comissão Especial, a ser formada 
especialmente para esta finalidade, de modo que o valor da 
sua avaliação será utilizado para os fins necessários, inclusive 
para a sua baixa na relação de bens patrimoniais e no balanço 
anual da Câmara Municipal de Serra Negra, ficando a respecti-
va baixa autorizada, após ser formalizado o ato administrativo 
e/ou legal, sendo retirada a respectiva chapa de patrimônio.

Art. 4º No caso de doação, o veículo será dado ao Poder Exe-
cutivo do Município de Serra Negra/SP.

 
Art. 5º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
27 de junho de 2017.

Vereador FELIPE AMADEU PINTO DA FONSECA
Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra

Vereador RICARDO FAVERO FIORAVANTI
Secretário da Mesa Diretora da CMSN

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Hi-
dromineral de Serra Negra, na data supra.

DEMÉTRIUS ÍTALO FRANCHI
Secretário Geral Administrativo da CMSN

DECRETO LEGISLATIVO nº 349, DE 2017
Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2017

Autoria: Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Serra Negra

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO 
DE CONTRATO

- Contrato n. 09/2016

Contratante: Câmara Municipal da Estância de Serra Ne-
gra/SP.
  

Contratada: NBS – Produtos Para Informática, Consulto-
ria e Sistemas Ltda. 

   
Objeto: Prorrogação do contrato nº 09/2016 CMSN, para 
a locação de softwares necessários para o funcionamen-
to e a realização das funções e atribuições da Câmara 
Municipal de Serra Negra – Estado de São Paulo, con-
sistentes em sistemas de informatização de secretaria, 
controle de processo legislativo, controle de patrimônio 
e almoxarifado, de contabilidade pública e folha de pa-
gamento, de realização de consultas públicas pela inter-
net, de portal da transparência e de sistema de informa-
ção digital ao cidadão – SIC. 

Licitação: nº 09/2016 - Modalidade: Pregão Presencial.

Valor: R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) mensais, 
totalizando o valor da prorrogação contratual, para o pe-
ríodo de 12 (doze) meses, em R$ 45.600,00 (quarenta 
e cinco mil e seiscentos reais). Valor mensal reduzido, 
conforme aditamento contratual firmado em 01 de feve-
reiro de 2017.

Vigência: 12 meses – (05 de agosto de 2017 a 04 de agos-
to de 2018).

Serra Negra, 05 de agosto de 2017.

Assinaturas:
P/Contratante: Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonse-
ca – Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra/SP.

P/Contratada: Ricardo Lopes Sanchez – Representante 
da Empresa NBS – Produtos Para Informática, Consulto-
ria e Sistemas Ltda.

Testemunhas:
RG: 28.305.802-X                                              RG: 22.811.153-5

Visto do Departamento Jurídico:

Dr. Cleber Ricardo Silva Quessada – OAB/SP 227.869

Diretor Jurídico da Câmara Municipal de Serra Negra.
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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

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de

 Serra Negra está com  9 oportunidades. São elas:
- Auxiliar de jardinagem (entrevista dia 09/08); 

- Auxiliar de limpeza masculino;  
- Caixa de supermercado (exige experiência); 

- Caseiro para casal acima de 40 anos;  
- Empacotador para mercado (meninos de 16 a 17 anos); 

- Encarregado de serviços e operações (entrevista dia 
09/08); 

- Motorista de caminhão para supermercado (exige ex-
periência); 

- Motorista entregador para viagem até São Paulo; 
- Operador de lavador de veículos (entrevista dia 09/08). 

 O Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT informa que 
todas as vagas acima exigem experiência. O PAT - fica na Rua 

José Bonifácio, 283, no Centro. Os interessados devem compa-
recer no posto munidos de RG, CPF, carteira de trabalho e currí-
culo. De segunda, quarta e sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h 

às 16h. Fone (19)3842-2514.

PAT de Serra Negra
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Processo nº 054/2017. HOMOLOGAÇÃO do Pregão Pre-
sencial nº 06/2017 CMSN – Para aquisição de 01 (um) veículo 
automotor, sedan, 0 KM, para ser utilizado pela Câmara Munici-
pal de Serra Negra /SP. 

Considerando o que dos autos constam, bem como o 
parecer do Diretor Jurídico, nos termos do art. 43, inciso VI, da 
Lei Federal nº 8666/93, combinado com o art. 7º, inciso V, da Lei 
Municipal nº 3612/2013, RATIFICO todos os atos praticados pelo 
Pregoeiro e Equipe de Apoio e HOMOLOGO o objeto do pregão 
em tela à Empresa licitante Automec Comércio de Veículos No-
vos e Usados Ltda. – CNPJ nº 06.165.580/0001-53, no valor de R$ 
92.000,00 (noventa e dois mil reais), em virtude de ter oferecido 
o menor preço para o veículo automotor objeto deste procedi-
mento licitatório. 

Publique-se e tão logo decorrido o prazo recursal, lavre-
-se o competente contrato administrativo, convidando-se a 
Empresa vencedora do certame para assinar o respectivo ins-
trumento contratual, sob pena de decadência do direito à con-
tratação e sujeição às penalidades no respectivo Edital.

Serra Negra, 03 de agosto de 2017. 

Vereador FELIPE AMADEU PINTO DA FONSECA
Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra/SP

CÂMARA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA DE 
SERRA NEGRA/SP


