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INFORMATIVO DA PREFEITURA AOS TRABALHADORES E ESTUDANTES QUE 
UTILIZÃO ÔNIBUS DAS 6 HORAS PARA JALES “NOVO LOCAL DE EMBARQUE”

Visando comodidade e con-
forto aos nossos trabalhadores 
e estudantes que utilizam o 
transporte municipal da linha 
São Francisco/Jales no horário 
das 6 horas (manhã) a Prefei-
tura muda o local do ponto de 
partida.

A Prefeitura informa que os 
ônibus da referida linha e horá-
rio conduzido pelos seguintes 
motoristas: ISAEL;  JEAN;  
NORÁ  e  SAULO, não mais 
partirão dos antigos pontos 
em torno da Praça Alcides do 
Amaral Mendonça (Praça da 
Matriz). 

A partir da data de amanhã 
sexta-feira 02/março/2018, 
terão como ponto de partida 
e local  embarque dos nossos 
Trabalhadores e Estudante o 
TERMINAL RODOVIÁRIO 

DE PASSAGEIROS “JOÃO 
ANTÔNIO DOS SANTOS” 
(Rodoviária de São Francisco).

Por: Anderson Pimenta 
PREFEITURA DO MUNI-

CÍPIO DE SÃO FRANCISCO 

SP.
GOVERNO DO POVO – CI-

DADE FELIZ 

Em mais uma de suas visitas às 
instituições do Governo em busca 
de recursos ao município de São 
Francisco, desta vez na capital pau-
lista, o prefeito Maurício Honório de 
Carvalho, esteve na Secretaria da 
Educação do Governo do Estado na 
Presidência do FDE (Fundação para 
Desenvolvimento da Educação) 
onde se reuniu com o doutor Júlio 
César Fontes Ramos (Assessor do 
Presidente Dr. João Cury Neto.

O pleito do prefeito Maurício 
dessa vez é um Ônibus Novo para 
a cidade de São Francisco.

O assessor da presidência do 
FDE doutor Júlio César, comuni-
cou-se com o presidente Doutor 
João Cury Neto, que ordenou a 
inclusão do pleito são-francis-
quense à lista de despachos do 
governador, e o mais importante, 
garantiu ao prefeito Maurício, 
que São Francisco será atendido.

Assim sendo, será mais uma 
importante conquista do prefeito 
de São Francisco para esse ano de 

Prefeito Maurício solicita ao governo 
um ônibus novo para São Francisco

2018 e para a segurança e confor-
to dos nossos estudantes.

O prefeito Maurício, feliz da 
vida, agradeceu a Deus primei-
ramente e disse, que Trabalho,  
Bom Relacionamento, Paciência  
e União são elementos importan-

tes para o desenvolvimento de 
qualquer município, pois aqui, 
vim em busca de um novo ôni-
bus unido com colegas prefeitos, 
mesmo pleiteando para a minha 
cidade de São Francisco e gozan-
do da boa relação que temos nos 

órgãos governamentais, argu-
mentei a necessidade dos outros 
municípios receberem também 
essa conquista para a educação 
que é a formação de qualquer 
povo e nação.

Por: Anderson Pimenta 

O prefeito de São Francis-
co SP; Maurício Honório de 
Carvalho (PSD), recebeu em 
seu gabinete no Paço Munici-
pal Edson Steluti (Prefeitura 
do Município) o prefeito de 
Pontalinda SP;  Elvis Carlos 
de Sousa (PTB).

Os prefeitos Maurício e 
Elvis, discutiram assuntos 
pendentes à CARAVANA dos 
PREFEITOS à BRASÍLIA-DF.

O tema debatido entre os pre-
feitos Maurício e Elvis, foi a 
concentração das receitas pela 
a União e o aumento das com-
petências assumidas pelos os 
municípios o que agrava ainda 
mais a crise das prefeituras. 

Na oportunidade o prefei-
to Maurício, falou que existe 
uma grande desigualdade na 
divisão entre União, Estados 
e Municípios dos tributos ar-
recadados e os prefeitos tem 
que se organizarem cada vez 

mais e cobrar uma distribuição 
mais justa, pois já vivemos 
uma crise como nunca exis-
tira antes de 1.930 e cada vez 
mais os municípios assumem 
atribuições que seria da União 
e Estado, isso vem causando 
um desequilíbrio financeiro 

ainda maior nas contas das 
prefeituras. 

Argumentou ainda o prefei-
to Maurício: Vamos articular 
uma outra CARAVANA de 
PREFEITOS para BRASÍLIA-
-DF; no sentido de sensibilizar 
o Governo Federal (Que Exe-

cuta)  e os  Senadores e Depu-
tados Federais (Que Fazem as 
Leis), pois não podemos mais 
ficar dependendo só das emen-
das parlamentares. Hoje estou 
recebendo o colega e bom pre-
feito Elvis, que está conosco 
nessa luta, pois só através do 
Companheirismo,Trabalho, 
Trabalho, Trabalho, União e 
Respeito que conseguimos o 
resultado desejado. (Finalizou 
o prefeito Maurício).

Por outro lado o prefeito 
Elvis, parabenizou o colega 
prefeito pelo bom trabalho que 
vem realizando, pois entramos 
hoje no 3º mês do ano 2018 e 
o prefeito Maurício, apesar 
da crise é o prefeito que obte-
ve mais conquistas junto aos 
Governos Federal e Estadual 
em toda região, isso é fruto do 
bom relacionamento e lideran-
ça do colega Maurício.

Por: Anderson Pimenta

Prefeito Maurício recebe em seu gabinete 
o prefeito Elvis Carlos de Sousa de Pontalinda
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“As pessoas que espalham 
amor não têm tempo, nem dis-
posição para jogar pedras”. Es-
sas palavras da Irmã Dulce, cujo 
processo de canonização está em 
curso, servem-nos de luz diante 
de muitos ataques que alguns 
setores da Igreja católica, inclu-
sive a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), têm 
recebido, indevidamente, pelas 
redes sociais. Muitas pessoas, 
em lugar de serem socialmen-
te ativas em favor dos irmãos 
carentes e sofredores, ocupam 
seu tempo em buscar o cisco 
nos olhos dos outros, sem en-
xergarem a madeira que têm 
em seus próprios olhos (cf. Mt 
6,1-5). Elas jogam pedras, em 
lugar de espalharem o amor.

As palavras sábias da Irmã 
Dulce, em consonância com a 
Campanha da Fraternidade da 
Igreja Católica deste ano, so-
bre a “superação da violência”, 
advêm de seus gestos concretos 
de caridade, testemunhados 
desde sua infância. Muito jo-
vem, ainda, sendo professora, 
tornou-se membro de uma con-
gregação religiosa católica, em 

uma comunidade de Salvador, 
Bahia. Ali, como freira, com 22 
anos de idade fundou a União 
Operária São Francisco, de-
monstrando desde sua juven-
tude, sensibilidade à realidade 
dos trabalhadores. Com essa 
consciência, dedicou-se ao 
longo de toda a sua vida aos 
pobres, criando muitíssimas 
obras de caridade.

A Beata Dulce dos pobres, 
falecida no dia 13 de março de 
1992, com 77 anos de idade, se 
tornou uma das mais influen-
tes ativistas humanitárias do 
século 20.  Suas grandes obras 
de caridade são referências no 
Brasil e no mundo. Falar da 
Irmã Dulce é falar do amor ao 
próximo, vivido e ensinado por 
Jesus,e entendido assim pela 
Igreja, desde seus primórdios, 
como atesta o apóstolo João: 
“aquele que não ama seu ir-
mão, a quem vê, é incapaz de 
amar a Deus, a quem não vê“ 
(1 Jo 4,20). O apóstolo Tiago 
é igualmente contundente ao 
dizer: “a fé sem obras é morta” 
(Tg 2,20).

A história da Igreja Católica 

sempre foi intensamente per-
meada de belíssimas obras de 
caridade, que testemunham a 
compaixão de Cristo para com 
os sofredores. Apesar de ela ter 
cometido muitos erros, pró-
prios de instituições humanas, 
sobressai-lhe seu caráter divi-
no, afinal ela é sinal e instru-
mento do Reino de Deus, e se 
assim não for não corresponde-
rá à missão que lhe foi confiada 
por Jesus Cristo. O Reino de 
Deus, conforme diz o apóstolo 
Paulo, “é justiça, paz e alegria 
no Espírito Santo” (Rm 14,17). 
Esses valores são fundamentais 
na missão da Igreja.

Por que então, até mesmo ir-
mãos de fé criam desavenças, 
agravadas pela falta de respeito, 
ao expressarem críticas? Críticas 
com relação a visões e práticas 
da Igreja podem ser benéficas se 
não forem infundadas, maldo-
sas e feitas de maneira indevida. 
Discordâncias são normais; con-
flitos, não. Cristo derruba os mu-
ros da separação e gera paz (cf. 
Ef 2,14). Por isso, discordâncias 
devem ser tratadas no diálogo, 
face a face, não no Facebook. 

Uma informação distorcida na 
internet a respeito, por exemplo, 
de ações sociais da Igreja, pode 
ser ocasião para se destruir obras 
de Deus, tão importantes quanto 
as obras da Irmã Dulce.

A acusação leviana feita em 
redes sociais à CNBB sobre o 
eventual direcionamento in-
devido de alguns recursos do 
seu Fundo Nacional de Soli-
dariedade, advindos do “Gesto 
Concreto da Campanha da Fra-
ternidade”, gerou confusões. A 
CNBB esclareceu os fatos, por 
meio de uma nota oficial, dissi-
pando dúvidas e agradecendo 
“a todos que, generosamente, 
com sua doação, tornam pos-
sível a realização de inúmeros 
projetos na defesa e promoção 
da vida, em todas as suas ex-
pressões, com uma particular 
atenção aos mais necessitados”.
Participemos, portanto, desse 
“Gesto Concreto de Fraternida-
de”, próprio da quaresma, com 
renovada confiança, continuan-
do a espalhar o amor de Cristo, 
muito mais ainda, sob “chuva 
de pedras”.

Jales, 28 de fevereiro de 2018.

AMOR EM LUGAR DE PEDRAS
 Dom Reginaldo Andrietta, Bispo Diocesano de Jales

A provedoria da Santa Casa 
decidiu manter a diretora técnica, 
Jaqueline Bartira Brasil Fernan-
des, por mais dois anos à frente 
do cargo no hospital. 

O provedor Junior Ferreira 
contou que está satisfeito com 
o trabalho realizado pela mé-

dica “Decidimos mantê-la pela 
excelente profissional que é, e 
também por possuir um bom 
relacionamento com o Corpo 
Clínico da instituição.”

“Agradeço a provedoria pelo 
reconhecimento de meu traba-
lho e permitir que eu continue 

à frente do cargo por mais dois 
anos, espero fazer o melhor pela 
Santa Casa em conjunto com o 
Corpo Clínico” destacou Dra. 
Jaqueline.

A diretoria da Santa Casa ficou 
satisfeita pelas duas diretoras 
continuar em seus cargos den-

tro da instituição, pelo trabalho 
realizado e além de possuírem 
um bom relacionamento com 
seus colegas. 

Assessoria de Comunicação 
- Ana Paula Molina Lima - Pu-
blicitária - MTb 6319/SP

Santa Casa de Jales mantém Diretora Técnica 
para mais dois anos à frente do cargo

A diretora técnica, Jaqueline Bartira Brasil Fernandes 
com o provedor Junior Ferreira.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SP.

EDITAL DE PREGÃO N.º 01/2018
 MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO - Prefeito do Muni-

cípio de São Francisco, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO 
que se acha aberto no Setor de Administração da Prefeitura Mu-
nicipal de São Francisco-SP, o EDITAL DE PREGÃO N.º 01/2018, 
Proc. 01/18, para a “Contratação de empresa(s)do ramo para a 
aquisição de Combustíveis ( Óleo diesel S 10, Diesel comum, 
Gasolina e Etanol) destinado para a frota municipal, durante o 
exercício de 2018”, conforme se especifica no  Anexo I do Edital. 
O Credenciamento, Envelope deProposta e  o  Envelope de Do-
cumentação  deverão ser apresentadas na Divisão de Licitação 
da Prefeitura Municipal, sito à Avenida Oscar Antonio da Costa, 
1187, até as 10h30 do dia  08 de Março de 2018, nos dias úteis e 
horários de expediente. 

Melhores informações e Edital completo serão obtidos no 
endereço acima, nos dias úteis, ou pelo telefone (17) 3693-1101 
– Zilda Lucas e no site da Prefeitura Municipal (saofrancisco.
sp.gov.br).

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-SP. 
 Aos 16 de Fevereiro de 2018. 
 MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO 
 PREFEITOMUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE SÃO FRANCISCO

Portaria nº 1153 de 01 de Março de 2018.
 “Designa e credencia a equipe do setor técnico de vigi-

lância sanitária do Município de São Francisco para o desenvol-
vimento das ações de vigilância sanitária, de acordo com a Lei 
Municipal nº 886, de 30 de junho de 1998”.

   Mauricio Honório de Carvalho, Prefeito 
do Município de São Francisco, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais:

   R  E  S  O  L  V  E  -
Art. 1º - Designar os Servidores abaixo relacionados para a 

execução das ações de vigilância sanitária:
1 – Antonio Carlos dos Santos Novo  - 03 horas mensais.
Coordenador da Equipe.
2 –  Patricia Aparecida Tremura Gambarato – 40 horas sema-

nais.
Coordenador da VISA.
3 –  - Helvecio Matos dos Santos -  20 horas semanais.
Visitador Sanitário.
4 –  Silvana Claudia Mancuso Lima - 03 horas semanais.
Técnica de Enfermagem - Fiscal da VISA.

5 –  Weslei do Valle Esquina – 05 horas mensais
Médico Veterinário.
Art. 2º - Nenhuma autoridade sanitária poderá exercer as 

atribuições de seu cargo sem exibir a credencial de identificação 
fiscal, devidamente autenticada pela autoridade competente.

Art. 3º - A credencial de que trata o artigo anterior, deve ser 
emitida e distribuída e ter seu uso controlado sistematicamente 
pela autoridade competente.

Art. 4º - O modelo, a emissão, a validade, competência e 
definição do controle da distribuição e recolhimento da referida 
credencial de identificação fiscal, serão definidos através de ato 
da autoridade competente.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se as disposições em contrário.

             Registre-se, publique-se, cumpra-se.
  Prefeitura do Município de São Francisco – SP.
  Aos 01 de  março de 2018
.
Mauricio Honório de Carvalho
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

PORTARIA Nº 001, DE 01 DE MARÇO DE 2018.

DESIGNA E CREDENCIA O GRUPO DO SERVIÇO DE VIGI-
LÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA D’OESTE, 
PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.631, DE 
03 DE FEVEREIRO DE 1998:- 

IZILDINHA APARECIDA QUIÉRICO LIBONI, Secretária da 
Saúde do Município de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 
no exercício de suas atribuições legais e considerando o Artigo 
5º da Lei Municipal Nº 1.631, de 03/02/98; c/c os Parágrafos 2º e 
3º, do Artigo 3º, do Decreto Nº 033, de 17/08/98.

R E S O L V E: 
Artigo 1º - Designar os servidores abaixo relacionados, para 

a execução das ações de Vigilância Sanitária, nas respectivas 
funções:

1. Eduardo de Castro Liette
RG Nº: 29.214.200-6 CPF Nº: 309.330.318-40
Formação: Nível Superior – Licenciatura
Função: Coordenador
Credencial: 006
2. Eliane Souza Oliveira Padovez
RG Nº: 35.547.306-9 CPF Nº: 370.511.051/91
Formação: Enfermeira Padrão COREN: 46.461
Função: Enfermeira
Credencial: 002
3. Célia Aparecida Sotile
RG Nº: 7.774.803 CPF Nº: 061.649.068-22
Formação: Cirurgião Dentista – CRO 32.321
Função: Dentista
Credencial: 009
4. Gabriela de Paulo Bertine
RG Nº: 47.921.866-3 CPF Nº: 405.053.648-08
Formação: Engenheiro Civil – CREA 506.974.294/7
Função: Engenheiro
Credencial: 008

5. Joice Moriza da Cruz Martins
RG Nº: 47.951.510-4 CPF Nº: 395.439.958-00
Formação: Veterinária – CRMV: 40.438
Função: Veterinária
Credencial: 010
Artigo 2º - Nenhuma autoridade sanitária poderá exercer as 

atribuições do seu cargo sem exibir a credencial de identificação 
fiscal, devidamente autenticada pela autoridade competente.

Artigo 3º - As atribuições e competência do Grupo de Vigilância 
Sanitária, para o desenvolvimento das ações, são as estabeleci-
das em conformidade com o Artigo 2º do Decreto Nº -033, de 17 
de agosto de 1998, sendo coordenadas por Eduardo de Castro 
Liette.

 Artigo 4º - A credencial de que trata o artigo anterior, deve ser 
emitida e distribuída e ter seu uso controlado sistematicamente 
pela autoridade competente.

 Artigo 5º - O modelo, a emissão, a validade e a competência 
de definição do controle da distribuição e recolhimento da refe-
rida credencial de identificação fiscal serão definidos através da 
autoridade competente.

Artigo 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário;

REGISTRE-SE     PUBLIQUE-SE                           CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DE 
PALMEIRA D’OESTE, 01 DE MARÇO DE 2018.

Izildinha Aparecida Quiérico Liboni
Secretária da Saúde  

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Saúde de 
Palmeira d’Oeste-SP., em data supra.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA D’OESTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP

LEI MUNICIPAL  Nº. 2.670, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018.
“Dispõe sobre a concessão de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do poder 

legislativo e dá outras providências”
JOSÉ CÉSAR MONTANARI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, no 

exercício de suas atribuições legais, FAZ SABER QUE O PLENÁRIO APROVOU O PROJETO DE LEI 
CM N.º 002/2018, DE AUTORIA DA MESA DIRETORA DA CÂ-MARA MUNICIPAL, E ELE SANCIONA 
E PÚBLICA A  SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - O Legislativo Municipal fica autorizado a conceder revisão geral da remuneração dos 
seus servidores públicos ativos mediante a concessão do reajuste de 2,94% , a título de re-posição 
inflacionaria verificada pelo índice do IPCA/IBGE, acumulado nos últimos 12 (doze) meses.

Artigo 2º - A revisão geral dos subsídios dos agentes políticos do Legislativo, Executivo e Se-
-cretários Municipais será de 2,28% a título de reposição inflacionária verificada pelo índice do IPC/
FIPE, acumulado nos últimos 12 (doze) meses.

Artigo 3º - As despesas decorrentes desta Lei onerarão dotações próprias do  orçamento vigen-te 
e serão suplementadas se necessário.

Artigo 4º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 1º 
de janeiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 06 FEVEREIRO DE 2018.
JOSÉ CÉSAR MONTANARI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Encarregado Exp. Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP

LEI MUNICIPAL N.º 2.671, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018.
“Institui o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS 2018) do Município de Palmeira d’Oeste e da 

outras providências.”
JOSÉ CÉSAR MONTANARI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, Re-

pública Federativa do Brasil, no exercício de suas atribuições legais,  FAZ SABER QUE A CÂMARA 
MUNICIPAL, POR SEUS REPRESENTANTES, APROVOU E ELE SAN-CIONA E PROMULGA A 
SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Palmeira d’Oeste – RE-
FIS/Palmeira d’Oeste 2018, destinado a promover a regularização de créditos do Município relativos 
a Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, ocorridos até 31 de dezembro de 2017, constituídos 
ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibi-lidade suspensa ou não.

Art. 2º - A adesão ao programa e a consolidação do crédito na forma da Lei, não prejudica o lança-
mento de créditos relativos a fatos geradores cuja ocorrência venha a ser verificada poste-riormente, 
enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito.

Art. 3º - Este programa não gera crédito para sujeitos passivos que se mantiveram em dia com suas 
obrigações fiscais. 

Art. 4º - O programa será administrado pela Secretaria Municipal de Tributos.
Art. 5º - O ingresso no REFIS/Palmeira d’Oeste 2018 possibilitará regime especial de consoli-dação 

e parcelamento dos débitos fiscais a que se refere o artigo 1º, na forma definida na tabela abaixo, 
tendo como sujeito passivo, pessoa física ou jurídica, obedecendo ao parcelamento abaixo:

§ 1º Os descontos ocorrerá nos seguintes termos:
PERCENTUAL DE DESCONTO
Forma de Pagamento Juros Multa
01 Parcela  90% 90%
02 Parcelas 85% 85%
03 Parcelas 80% 80%
04 Parcelas 75% 75%
05 Parcelas 70% 70%
06 Parcelas 65% 65%
07 Parcelas 60% 60%
08 Parcelas 55% 55%
§ 2º - A opção pelo parcelamento deverá ser formalizada no setor de tributos do Município a partir 

da promulgação da Lei.
Art. 6º - A adesão ao REFIS/Palmeira d’Oeste 2018, implica:
I – na confissão irrevogável e irretratável dos débitos fiscais;
II – na expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como desis-

tência dos já interpostos, relativamente à matéria cujo respectivo débito queira parcelar;
III – na ciência acerca dos executivos fiscais e respectivos valores, nas hipóteses de ações de 

execução fiscal pendentes;
IV – aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas;
V – no compromisso de recolhimento dos respectivos tributos do exercício corrente;
Art. 7º - O requerimento de adesão deverá ser apresentado:
I – através de formulário próprio;
II – assinado pelo devedor ou seu representante legal com poderes especiais;
Art. 8º - Constitui causa para exclusão do contribuinte do REFIS/Palmeira d’Oeste 2018, com a 

consequente revogação do parcelamento:
I – o atraso no pagamento relativo aos tributos abrangidos pelo Programa de Recuperação Fis-cal;
II – o descumprimento dos termos da presente Lei ou de qualquer intimação ou notificação efetuada 

no interesse de seu cumprimento;
III – a decretação da falência do sujeito passivo, quando pessoa jurídica;
IV - a prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações, a dirimir ou sub-trair 

receita do contribuinte optante.
Parágrafo único - A exclusão das pessoas físicas e jurídicas do Refis Municipal implicará na exigi-

bilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago e, se for o caso, automática 
execução do débito ou continuidade da dívida já ajuizada, restabelecendo-se, em relação ao montante 
não pago, os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respec-
tivos fatos geradores.

Art. 9º - Os contribuintes que fizerem adesão ao programa de Refis/2018 poderão parcelar os débi-
tos em até 8 parcelas, desde que o último vencimento seja dentro do exercício de 2018, devendo ser 
observados as reduções de juros e multa fixadas pelo parágrafo único do artigo 5º desta Lei.

Art. 10 – O REFIS/Palmeira d’Oeste 2018 terá início a partir da promulgação desta Lei, tendo seu 
término em 31/12/2018.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 
em especial a Lei Municipal 2.668, de 06 de fevereiro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 20 DE FEVEREIRO DE 2018.

JOSÉ CESAR MONTANARI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Encarregado Exp. Administrativo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP

PORTARIA Nº. 031, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2018.
NOMEIA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PRO-

VIDÊNCIAS:
JOSÉ CÉSAR MONTANARI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, no uso 

de suas atribuições legais;
RESOLVE, nomear, a partir desta data (14/02/2018), o Senhor NATANAEL BRAZ DA SILVA, por-

tador da Carteira de Identidade RG. nº. 48.789.166-1 e do CPF nº. 413.013.688-73, para exercer o 
Cargo  de Chefe Departamento Contabilidade da Secreta-ria Municipal de Finanças, de Provimento 
em Comissão, competindo-lhe perceber a re-muneração referente à “Referência – 26”.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE       PUBLIQUE-SE  CIENTIFIQUE-SE         CUMPRA-SE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 14 DE FEVEREIRO DE 2018.
José César Montanari
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste-SP., em data 

supra.
Luiz Carlos Felício
Encarregado Exp. Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP

Portaria nº 112 de 21 de fevereiro de 2.018
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
José César Montanari, Prefeito Municipal de Palmeira d’ Oeste Estado de São Paulo, no exercício 

das atribuições que são conferidas por lei:
NOMEIA, a partir desta data 21/02/2.018, o Srº VAGNER LEITE DA SILVA, brasileiro, solteiro, re-

sidente e domiciliado na Rua Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco nº 54-72, na cidade de 
Palmeira d’Oeste – SP, portador da Carteira de Identidade RG. nº 32.842.376-2; CPF nº 289.051.938-
46, habilitado através do Concurso Publico Municipal reali-zado na forma do Edital nº 02/2.016, datado 
de 06/10/2.016 para o emprego de “MOTORIS-TA”, fazendo jus aos vencimentos mensais do cargo, 
referência 02 do Quadro de Pessoal.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
                      Registre- se               e             Publique-se  
Prefeitura Municipal de Palmeira d’ Oeste, Estado de São Paulo, 21 de fevereiro de 2018.
José César Montanari
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura de Palmeira d’ Oeste  SP, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Encarregado Expediente Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP

Portaria nº 113 de 21 de fevereiro de 2.018
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
José César Montanari, Prefeito Municipal de Palmeira d’ Oeste Estado de São Paulo, no exercício 

das atribuições que são conferidas por lei:
CONSIDERANDO, que o Srº “VALDIR SERGIO BOLOGNESI”, brasileiro, casado, resi-dente e 

domiciliado na Avenida General Osório  nº 45-31 na cidade de Palmeira d’Oeste – SP.
CONSIDERANDO, que o Srº “VALDIR SERGIO BOLOGNESI”, é funcionário concursa-do e detentor 

do cargo de OPERÁRIO BRAÇAL.                            
CONSIDERANDO, que o Srº VALDIR SERGIO BOLOGNES, prestou novo Concurso Público Mu-

nicipal para o cargo de “MOTORISTA”, tendo sido aprovado em 6º lugar.
NOMEIA, a partir desta data 21/02/2.018 o Srº “VALDIR SERGIO BOLOGNESI”, porta-dor da Cartei-

ra de Identidade RG. nº 11.025.143; CPF. nº 047.498.118-68, habilitado através do Concurso Público 
Municipal nº 02/2.016 na forma do Edital nº 02/2.016 datado de 06/10/2.016, para exercer o cargo de 
MOTORISTA em caráter efetivo fazendo jus aos vencimentos pertinentes ao cargo.

Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
             
    Registre-se                         Publique-se                              Cumpra-se   

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste – SP, 21 de fevereiro de 2.018.
José César Montanari
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura de Palmeira d’ Oeste  SP, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Encarregado Expediente Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP

PORTARIA Nº. 115, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2018.
DESIGNAÇÃO DE GESTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOSÉ CÉSAR MONTANARI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, no 

exercício de suas atribuições legais;
RESOLVE, pela presente Portaria, designar o Sr. Natanael Braz da Silva, Chefe Departa-mento 

Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal, C.R.C. n.º 1SP 324890/0-9 
e a Sra. Gabriela de Paulo Bertine, Engenheiro Civil devidamente habili-tado da Prefeitura Municipal, 
CREA n.º 506.974.294-7, para, respectivamente, exercerem as funções de GESTOR E RESPONSÁ-
VEL TÉCNICO do convênio a ser firmado com a Secretaria Estadual de Casa Civil.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 26 DE FEVEREIRO DE 2018. 
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CIENTIFIQUE-SE CUMPRA-SE
JOSÉ CÉSAR MONTANARI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste-SP, 
Luiz Carlos Felício
Encarregado Exp. Administrativo
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