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UBS de Saúde de São Francisco 
comemorou o Dia Internacional da Mulher
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Em uma ação da secretaria da 
saúde e com apoio do executivo 
municipal, em grande estilo a equipe 
da saúde exaltou o dia internacional 
da mulher.

A celebração dia da mulher pro-
movido pela saúde, durou o dia todo, 
iniciou-se logo cedo, onde foi ofere-
cido um abundoso café da manhã, 
logo em seguida houve a apresen-
tação da majestosa Orquestra da 
Terceira Idade da cidade de Apa-
recida D’Oeste cujo seu excelente 
coral é composto só por mulheres 
que cantaram grandes clássicos da 
nossa música sertaneja e popular.

No período da tarde houve o mo-
mento fitness com muita agitação  
na apresentação da professora de 
Zumba Silvana da vizinha cidade 
de Palmeira D’Oeste, que conta-
giou o ambiente de intensidade 
energia e ginga.

O chefe do executivo são-fran-
cisquense, deixou sua mensagem 
as mulheres: “ Parabéns mulher 
pelo seu dia, parabéns, parabéns 
e Parabéns!

Ser mulher é uma dádiva única 
e exclusiva que Deus nos conce-
deu. A mulher é um ser carinhoso, 

O prefeito Maurício Honório 
de Carvalho, mal chegará de via-
gem e já estará retornando para 
Brasília-DF; onde no dia 12/
Março/2018 (Segunda-Feira) 
em cerimônia com Gilberto 
Kassab “Ministro de Estado da 
Ciência, Tecnologia, Inovações 

e Comunicações e sua Exce-
lência Presidente da República 
Michel Temer, estará assinan-
do em benefício a cidade de 
São Francisco SP; em toda sua 
extensão territorial adesão ao 
Programa Internet Para Todos.

Esse conquista se deu no en-

contro da AMA-Associação 
dos Municípios Araraquarense 
realizada no dia 23 de Feverei-
ro na cidade de Potirendaba 
SP; onde o prefeito Maurício 
foi recebido em audiência pelo 
o Excelentíssimo Ministro 
Gilberto Kassab, na ocasião 

acompanharam o prefeito os 
vereadores Carlos Gonçal-
ves da Silva “Carlim da Pá”, 
Nélson de Souza “Nelsinho da 
Ambulância e Gilberto Penariol 
“Giba”.

Por: Anderson Pimenta 

São Francisco terá internet “digital” para todos

 Vereador Gilberto Penariol “Giba”, Prefeito Maurício Honório de Carvalho, Ministro Gilberto Kassab, 
Vereador Nélson de Souza “Nelsinho da Ambulância” e Vereador Carlos da Silva Gonçalves “Carlim da Pá”.
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Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

As fotos retratam momentos de alegria e satisfação no dia 
da mulher oferecido pela Saúde do município de São Francisco.

um ser amável, um ser dedicado é 
uma dádiva maravilhosa um dom 
sublime que Deus.

O amor da mulher mãe é o único 
amor que chega mais próximo ao 
amor de cristo.

O homem é muito mais de man-
ter a família, mas a sustentação a 

Imóvel bem conservado. Excelente localização.
Rua Dr. Francisco Felix Mendonça, nº 45-12 - Centro - 

Palmeira d´Oeste - SP
Tratar com Rogério Barsalino - Celular (17) 9 9756-8150

base da família está, na compre-
ensão, na paciência da mulher, 
que Deus continue protegendo e 
iluminando a todas as mulheres do 

nosso município e do nosso Brasil 
“  (Prefeito Maurício Honório de 
Carvalho)

Por: Anderson Pimenta 

VENDE -SE ESTA CASA
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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 se-
tores da Igreja católica, inclusi-
ve 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 enxerga-
rem 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, sobre 
a “superação da violência”, ad-
vêm de seus gestos concretos de 
caridade, testemunhados desde 
sua infância. Muito jovem, ain-
da, sendo professora, tornou-se 
membro de uma congregação 

religiosa católica, em uma co-
munidade de Salvador, Bahia. 
Ali, como freira, com 22 anos de 
idade fundou a União Operária 
São Francisco, demonstrando 
desde sua juventude, sensibilida-
de 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 influentes 
ativistas humanitárias do século 
20.  Suas grandes obras de cari-
dade são referências no Brasil e 
no mundo. Falar da Irmã Dulce 
é falar do amor ao próximo, vi-
vido e ensinado por Jesus,e en-
tendido assim pela Igreja, desde 
seus primórdios, como atesta o 
apóstolo João: “aquele que não 
ama seu irmão, a quem vê, é in-
capaz 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, próprios 
de instituições humanas, sobres-
sai-lhe seu caráter divino, afinal 
ela é sinal e instrumento do Reino 
de Deus, e se assim não for não 
corresponderá 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 funda-
mentais 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, maldosas 
e feitas de maneira indevida. Dis-
cordâncias são normais; conflitos, 
não. Cristo derruba os muros da 
separação e gera paz (cf. Ef 2,14). 
Por isso, discordâncias devem ser 
tratadas no diálogo, face a face, 
não no Facebook. Uma infor-

mação 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 inde-
vido de alguns recursos do seu 
Fundo Nacional de Solidarieda-
de, advindos do “Gesto Concreto 
da Campanha da Fraternidade”, 
gerou confusões. A CNBB escla-
receu os fatos, por meio de uma 
nota oficial, dissipando dúvidas 
e agradecendo “a todos que, ge-
nerosamente, com sua doação, 
tornam possível a realização de 
inúmeros projetos na defesa e 
promoção da vida, em todas as 
suas expressões, com uma parti-
cular atenção aos mais necessi-
tados”.Participemos, portanto, 
desse “Gesto Concreto de Fra-
ternidade”, próprio da quaresma, 
com renovada confiança, continu-
ando 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

Começou quinta-feira – 8 de 
março – e se prolongará até 7 de 
abril, o período que o meio político 
chama “janela partidária”. Nes-
ses 30 dias, os deputados poderão 
mudar de partido sem o risco de 
perder o mandato. Com essa liber-
dade, esfacelam-se as bancadas no 
Congresso Nacional e Assembleias 
Legislativas. Cada parlamentar 
esquece cor partidária, ideologia 
e principalmente o compromisso 
assumido com o eleitor, para correr 
atrás do interesse próprio. A nego-
ciata corre solta envolvendo re-
cursos para campanha, horário de 
rádio e televisão e outras vantagens 
àqueles que decidirem mudar de 
caminho. É um período em que fica 
explícita a pouca importância que 
se dá aos partidos, usados apenas 
como cartórios para a validação de 
candidaturas ou, até, para coisas 
menos nobres.

Nas grandes democracias, o 
cidadão começa e termina a vida 
política sem trocar de partido 
pois, além de sua localização, 
existem o quadro ideológico 
e os compromissos com a co-
munidade a serem respeitados. 
Diferente do Brasil, onde os 
descontentes pulam para o lado 
oposto sem qualquer constran-
gimento. O caso mais explíci-
to é o de Jose Sarney, que nos 
anos 80 era presidente do PDS, 
partido que sustentava o já de-
cadente regime militar, brigou 
com os parceiros e migrou para 
o PMDB, onde se elegeu vice-
-presidente na chapa de Tan-
credo Neves e, na morte desse, 
governou durante todo o man-
dato, tornando-se um dos pais 
da Nova República. Embora 
ninguém possa ser candidato 
sem estar filiado a um partido, a 

agremiação e seu programa pou-
co importam e são descartados 
com a mesma facilidade que se 
troca uma camisa ou uma cueca.

Na janela de 2016, 90 dos 513 
deputados federais trocaram 
de partido ao sabor dos ven-
tos políticos de então. A baixa 
mais significativa foi do PMB 
(Partido da Mulher Brasileira) 
que começou o mandato com 
19 parlamentares, terminou a 
janela com apenas um e hoje não 
tem representação na Câmara. 
Nos 30 dias que se seguem, ou-
tras debandadas deverão ocorrer, 
agora com vistas às eleições de 7 
de outubro.

O pior é que, mesmo maltra-
tados como são, os partidos de-
tém grande volume de verbas do 
fundo partidário e a partir desse 
ano também receberão o nume-
rário público para o custeio de 

campanha. São agremiações que 
possuem donos e despachantes, 
muitos deles candidatos per-
manentes mesmo sabendo-se 
antecipadamente sem qualquer 
possibilidade de vitória eleitoral. 
Chegam a ser, até meio de vida, o 
que é lamentável.

A nossa falta de tradição e 
firmeza partidária é flagrante. 
É mais um item que a reforma 
política e eleitoral não deve dei-
xar passar em branco.  Institui-
ções para onde se carreia tanto 
dinheiro público não podem ser 
tratadas como agente do interesse 
de poucos, quando o seu custeio é 
oriundo dos impostos pagos por 
toda a população...

Tenente Dirceu Cardoso Gon-
çalves - dirigente da ASPOMIL 

(Associação de Assist. Social 
dos Policiais Militares de São 
Paulo)                                                                  

A janela da infidelidade e do fisiologismo
Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves

Justiça condena igreja a devolver bens doados por fiel
A Igreja Universal do Reino 

de Deus foi condenada na Justiça 
na última semana por se recusar 
a devolver bens doados por um 
membro de sua comunidade. A 
gaúcha Carla Dalvitt afirma que 
a igreja realizou uma “lavagem 
cerebral” que prejudicou sua 
vida e a deixou endividada.

Carla diz que foi coagida a 
doar tudo o que tinha: carro, 
móveis, joias, computador, ce-
lulares, fogão, aparelhos de ar 
condicionado e até um colchão 
por medo de ser castigada. “Eu 
fiquei na dúvida, pensei em de-
sistir. Mas eles sempre falavam 
que tinha uma maldição para 
quem prometeu e não doou, que 
a pessoa ia ser amaldiçoada”, 
explica, em entrevista à BBC 
Brasil.

DOAçõES
A mulher conta que começou 

a frequentar a igreja depois de 
ver pastores pela TV, em um 
momento em que enfrentava 
problemas financeiros. “Eram 
mensagens positivas, de es-
perança, prosperidade. Tinha 
muitos depoimentos de gente 
que falava que tinha saído de 
crise, gente que dizia que de-
via à igreja tudo o que tinha”, 

explica.  Ela então começou a 
fazer pequenas doações, mas os 
valores logo aumentaram. “Eles 
diziam que você tinha que dar 
10% de tudo o que você ganha-
va, e que tudo o que você desse, 
ia receber de volta. O problema 
é que tinha um evento especial, 
a Fogueira Santa, onde as pes-
soas iam e doavam casa, carro. 
E eu não sei o que me deu…Eu 
estava desesperada”, declara.

As doações foram feitas 
sem o conhecimento família, 
incluindo o próprio marido de 
Carla, que não concordou com 
a atitude da esposa “Quando 
eu cheguei em casa, que meu 

marido descobriu, me deu um 
chacoalhão, eu acordei”, conta. 
“Era como se eu tivesse sofrido 
uma lavagem cerebral. Como 
se tivesse uma nuvem preta 
sobre minha cabeça, e quando 
meu marido conversou comigo 
ela foi embora. Me senti muito 
mal“, aponta.

Os dois se dirigiram à igreja 
para tentar recuperar o que ha-
via sido doado, mas só conse-
guiram o colchão, um fogão e 
outros itens de cozinha recém 
comprados pela mãe da fiel. O 
restante não foi devolvido.

PROCESSO
Com a negativa, a gaúcha de-

cidiu registrar um boletim de 
ocorrência e entrar com uma 
ação contra a instituição reli-
giosa. Além dos valores dos 
itens doados, ela pediu uma 
indenização por danos morais.   
Segundo a mulher, além do pre-
juízo financeiro houve outras 
consequências: com dívidas, ela 
teve que fechar a loja que possuía e 
sofreu discriminação por parte dos 
moradores de sua cidade.

Em 2012, a Justiça condenou a 
Universal a pagar uma indenização 
de R$ 20 mil, além de devolver os 
bens. Para o tribunal, a entrega de 
bens como celulares e aparelhos 
de ar condicionado configuram 
coação moral irresistível” e “abuso 
de direito”.

A igreja recorreu e o caso foi para 
o Superior Tribunal de Justiça, que 
negou um recurso da Igreja.

Questionada, a IURD preferiu 
não comentar o caso, mas informou 
“que o dízimo e todas as doações 
recebidas pela Universal seguem 
orientações bíblicas e legais, e são 
sempre totalmente voluntários e 
espontâneos”.

Nota da redação: O caso aconte-
ceu no Rio Grande do Sul 

Fonte Agencia de Notícia BBC-
-Brasil 
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ATA DA 01ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 54ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 13ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS-SP, REALIZADA EM 20 DE 
FEVEREIRO DE 2018. 

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às 19h00, reuniu-se 
a Câmara Municipal de Marinópolis, Estado de São Paulo, para realização da 
primeira Sessão Ordinária, da Qüinquagésima Quarta Sessão Legislativa, da Décima 
Terceira Legislatura, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores, sob a 
Presidência do primeiro: Evaldo Ribeiro (MDB), Valdeci Aparecido Marquesini 
(MDB), Marcos Aurélio Marin Roveda (PTB), Adelson Pereira dos Santos(PSB), 
Edmundo Mendes Pereira (PDT), José Márcio Bernardes de Oliveira (MDB), José Luiz 
Pereira (MDB), Maria Rosemeire Rosas Bianchini de Oliveira – PSB e Osvaldo Maraia 
– PPS, observando-se a presença de todos os militantes. Havendo, portanto, quorum 
regimental, foi instalada a Sessão. Ato contínuo o Senhor Presidente declarou 
instalada a fase de expediente. Em cumprimento as normas regimentais, o Senhor 
Presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse a leitura das matérias do 
dia: constante da Ata da 1° Sessão Extraordinária realizada em 31 de janeiro do 
corrente ano; Indicação n°01 de autoria do vereador Adelson Pereira do Santos; 
Moção de Pesar; Moção de Aplauso; Ofício n° 17/2018- Promotoria de Justiça de 
Palmeira d’ Oeste- Assunto: Recomendação Administrativa; Convite- Diploma de 
cidadão Fausto Pinato; Ofício n°35/2018-GP Convite Reunião de Trabalho; Ofício nº 
039/2018 da Santa Casa de Jales; Oficio nº 006/2018 deste Presidente da Câmara ao 
Dep. Fed. Fausto Pinato. Ato contínuo, o Senhor Presidente encerrou o expediente e 
declarou os trabalhos abertos em Ordem do Dia. Em seguida o Senhor Presidente 
colocou em discussão a Ata da 01ª Sessão Extraordinária realizada em 31 de Janeiro 
de 2018, a Indicação n°01 de autoria do vereador Adelson Pereira dos Santos, 
Moção de Pesar n°02 de 19 de Fevereiro de 2018, Moção de Aplauso n°03 de 
autoria do vereador Marcos Aurélio Marin Roveda. A palavra ficou franqueada a 
todos não havendo nenhum interessado em falar colocou em votação a Ata da 01° 
Sessão Extraordinária e a Moção de Aplauso n°03 que foram aprovadas por 
unanimidade. Declarou encerrada a ordem do dia e aberta a Fase das Explicações 
Pessoais, franqueando a palavra a todos os edis, usou da palavra o Senhor 
Presidente Evaldo Ribeiro, confirmou com todos sobre o recebimento do calendário 
com a data das sessões, disse que um vereador havia lhe perguntado sobre o total 
de funcionários da prefeitura e sobre o valor da folha de pagamento, onde se 
informou e constatou que a prefeitura tem na presente data 178 funcionários e a 
folha de pagamento do mês de janeiro foi de R$ 425.500,00 e o total do valor em 
caixa na presente data é de R$1.100.00,00 a R$1.200.000,00. Falou também que o 
veículo oficial que a Câmara possui está à disposição de todos para uso oficial da 
Câmara, basta apenas fazer um requerimento, apresentar a habilitação e dizer a 
cidade para onde vai, o assunto não precisa dizer o que é, ficando sob a 
responsabilidade do vereador,                                                                                      Fls 01/02  
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 se é no Promotor ou Tribunal de Contas, enfim o lugar tem que ser de interesse 
legislativo. Falou também a respeito da Assessoria Jurídica desta casa, o quanto é 
importante, lembrou o trabalho que a assessoria teve no ano passado com alguns 
projetos, hoje no Projeto de Lei do efeito cascata, trabalhando mais para prefeitura 
do que para a Câmara no sentido de correção da matéria, acompanhando 24 horas 
esse projeto, para quando vier para a Câmara todos nos já tivermos uma orientação 
e um entendimento maior, isso é necessário, pois vai envolver pagamento de todos 
os funcionários. Falou também sobre a idéia que o vereador Adelson teve em 
relação a colocar um microfone individual para cada vereador nas suas respectivas 
mesas, perguntou a opinião de cada um sobre essa idéia, que cada um pensasse e 
na próxima sessão falasse a resposta, pois se acharem válido será providenciado os 
microfones. Explicou sobre o ofício que fez ao deputado Fausto Pinato, disse que 
anteriormente iria fazer da geladeira das vacinas do Posto de Saúde, mas sobrou um 
dinheiro de uma Emenda na prefeitura e pediram o dinheiro para comprar a 
geladeira e o pessoal da Associação dos Produtores Rurais pediu a plantadeira de 
três linhas pois tem uma com cinco ou seis linhas que não consegue usar. Explicou 
sobre o ofício do Promotor em relação a cargos comissionados, foi uma 
recomendação que enviou em todas as cidades da Comarca, aqui na Câmara tem o 
caso da Angélica que é comissionada, mas tem a formação Acadêmica, portanto não 
há problemas pois a recomendação é para aqueles que não possuem nenhuma 
formação e ocupam cargos públicos. Falou sobre o ofício da Santa Casa onde pedem 
a doação de uma novilha ou um valor em dinheiro aos vereadores. A palavra 
continuou franqueada não havendo mais nenhum interessado em falar declarou 
encerrada a fase das explicações pessoais. Em agradecimento e sob a proteção de 
Deus, declarou encerrada a Sessão, pedindo a benção de Deus aos moradores do 
nosso Município, aos nobres vereadores e  seus ilustres familiares, bem como a 
todos os presentes e aos que nos assistem através da TV-Câmara, da qual, para 
constar, foi lavrada a presente Ata que, depois de lida, discutida e votada, se 
aprovada, será signatada pelo Senhor Presidente e Senhor 1° Secretário. "Sala das 
Sessões Oswaldo Rossetti”, 20 de fevereiro de 2018. 
 
 
 
 

                   Evaldo Ribeiro                                             Marcos Aurélio Marin Roveda 
Presidente                                                          1° Secretário 

 
 
 

Fls 02/02 
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MOÇÃO Nº 04, DE 06 DE MARÇO DE 2018. 

 
Os signatários deste instrumento, Vereadores à Câmara Municipal de 

Marinópolis, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 
apresentam a douta Mesa, ouvido o soberano Plenário, dispensadas as formalidades 
de praxe,   

 
MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA INSIGNE CIDADÃ ODETE DA 

SILVA CARDOSO, OCORRIDO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, ENLUTANDO A 
COMUNIDADE, HAJA VISTA PERTENCER A FAMÍLIA QUE MOUREJA NESTE 
MUNICÍPIO, E O GRANDE CÍRCULO DE AMIZADE DE QUE ERA DETENTORA, ALÉM 
DE DESTACAR-SE COMO CIDADÃ HONESTA, TRABALHADORA, MORALMENTE 
QUALIFICADA, DIGNA DO NOSSO MAIS PROFUNDO RESPEITO.  
 

Que seja oficiada a ilustre família enlutada, acrescentando que o Poder 
Legislativo, revestido de sua representatividade, em nome do povo, apresenta 
respeitosas condolências pelo nefasto acontecimento, rogando ao Todo Poderoso 
Deus que lhe conceda a necessária resignação pela irreparável perda.  
 

Que seja feita a menção desta propositura na Ata dos trabalhos 
camarários deste dia, para que fique registrado nos anais de nossa história que, o 
desenlace da insigne cidadã Odete Silva Cardoso, foi de grande e irreparável perda 
para o Município, pois a comunidade perdeu uma de suas honradas militantes.  
 
 

"Sala das Sessões Oswaldo Rossetti", 06 de março de 2018. 
 

  Evaldo Ribeiro             

                               

Adelson Pereira dos Santos             Edmundo Mendes Pereira                José Luiz Pereira                                                    

 

José Marcio Bernardes de Oliveira                Maria Rosemeire R. B. de Oliveira  

 

 Marcos A. Marin Roveda              Osvaldo Maraia              Valdeci Aparecido Marquesini 

 


Email: camara@cmmarinopolis.sp.gov.br – Tel. (17) 3695-1174 

Rua Espirito Santo, 415 – Centro, CEP 15.730-000  

                         

Resolução n.º 001/2018. 

 
 

“Autoriza o Poder Legislativo Municipal a celebrar convênio com 
Instituições Financeiras”.  
 

 A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Marinópolis faz saber que 
o Plenário aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte. 

 
 Resolução: 

 
 

Art. 1º - Fica a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Marinópolis, 

autorizada a celebrar convênio com Instituições Financeiras para concessão de 

empréstimos aos Vereadores e servidores da Câmara Municipal, sob a forma de 

consignação em pagamento, com desconto em folha de pagamento. 

 

Parágrafo único – A minuta do convênio mencionado neste artigo passa a 

fazer parte integrante desta Resolução. 

 

Art. 2º - As despesas decorrentes do Convênio previsto no artigo 1º 

correrão por conta dos beneficiados pelos empréstimos, produtos e serviços 

oferecidos pela Instituição Financeira, não cabendo a Convenente qualquer 

responsabilização que acarrete ressarcimento financeiro. 

  

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 
 

                     Câmara Municipal de Marinópolis, SP, 27 de fevereiro de 

2018. 

 
 

EVALDO RIBEIRO 
Presidente 

 

 

 

  

MARCOS AURÉLIO MARIN ROVEDA                         ADELSON PEREIRA DOS SANTOS 

              1º Secretário                                                                                        2º Secretário 



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 remu-

neração 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 dota-
ções 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, República Federativa do Brasil, no 
exercício de suas atribuições legais,  FAZ SABER QUE A CÂMA-
RA 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 – REFIS/Palmeira d’Oeste 2018, 
destinado a promover a regularização de créditos do Município 
relativos a Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, ocorri-
dos 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 lançamento 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 Muni-
cipal de Tributos.

Art. 5º - O ingresso no REFIS/Palmeira d’Oeste 2018 possibili-
tará regime especial de consoli-dação e parcelamento dos débi-
tos 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 admi-

nistrativo ou judicial, bem como desistência 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 es-
tabelecidas;

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 RE-

FIS/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 pes-
soa 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 exigibilidade imediata da totali-
dade 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 respectivos fatos geradores.

Art. 9º - Os contribuintes que fizerem adesão ao programa de 
Refis/2018 poderão parcelar os débitos em até 8 parcelas, desde 
que o último vencimento seja dentro do exercício de 2018, de-
vendo 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, re-
vogadas 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 PROVIDÊNCIAS:
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, portador 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, competin-
do-lhe perceber a re-muneração referente à “Referência – 26”.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas 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 con-
feridas por lei:

NOMEIA, a partir desta data 21/02/2.018, o Srº VAGNER LEITE 
DA SILVA, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Ma-
rechal 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, revo-
gada as disposições em contrário.

                      Registre- se               e             Publique-se  
Prefeitura Municipal de Palmeira d’ Oeste, Estado de São Pau-

lo, 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 con-
feridas 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 Municipal para o cargo de “MO-
TORISTA”, tendo sido aprovado em 6º lugar.

NOMEIA, a partir desta data 21/02/2.018 o Srº “VALDIR 
SERGIO BOLOGNESI”, porta-dor da Carteira 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, re-
vogada 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 Secre-
taria 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 RESPONSÁVEL TÉCNICO do convênio a ser 
firmado com a Secretaria Estadual de Casa Civil.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP

LEI MUNICIPAL Nº. 2.672, DE 06 DE MARÇO DE 2018.
“Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio de Assistência a 

Saúde com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pal-
meira d’Oeste, para atendimento médico hospitalar 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 A CÂMARA MUNICIPAL, POR SEUS 
REPRESENTANTES APROVOU E ELE SANCIONA E PROMUL-
GA A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - O Executivo Municipal fica autorizado a conceder 
repasse do Convênio de Assistência a Saúde, recebido através 
da transferência do teto financeiro do Fundo Nacional de Saúde 
para o teto financeiro Fundo Municipal de Saúde, à entidade “IR-
MANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PALMEIRA 
D’OESTE”, inscrita no CNPJ nº 50.570.753/0001-00, estabeleci-
da na Av. Carlos Gomes, n.º 49-29, nesta cidade, declarada de 
utilidade pública pela Lei Municipal n.º 1.310, de 07 de abril de 
1992, que presta serviços na área de saúde.

§ 1º - O Convênio de Assistência a Saúde constituir-se-á de 
uma parte fixa, na seguinte forma:

I – Parte fixa, no valor de R$ 1.269.040,56 (Hum milhão, du-
zentos e sessenta e nove mil, quarenta reais e cinquenta e seis 
centavos) com parcelas mensais de R$ 105.753,38 (Cento e 
cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centa-
vos), assim descriminadas: R$ 61.334,45 - SIH/SUS –MAC e SIA/
SUS - MAC, R$ 1.518,10 - INTEGRASUS – MAC e R$ 42.900,83 
- PROJETO GLAUCOMA – MAC, calculada com base nas ati-
vidades postas à disposição da coletividade, de forma gratuita, 
consubstanciado na prestação de serviços médico-hospitalares.

§ 2º - A transferência do recurso de que trata a presente Lei 
será repassada à entidade beneficente, retro mencionada, até o 
dia 20 de cada mês, com vigência durante o exercício do Con-
vênio.

Artigo 2º - A Entidade beneficiada firmará Convênio de Trans-
ferência de Recursos, perante a Municipalidade, conforme Con-
vênio em anexo a esta Lei.

Parágrafo Único – A concessão do Convênio está condicionada 
à obrigação de prestar contas na forma estabelecida no termo 
referido no caput desse artigo.

Artigo 3º - As despesas com a execução da presente Lei serão 
custeadas com dotação orçamentária, do bloco MAC – Média e 
Alta Complexidade prevista no orçamento vigente, suplementada 
por ato do Executivo se necessário.

Parágrafo Único – Os recursos de que trata esta lei serão cus-
teados com as verbas com repasses do SUS.

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE-SP, 06 DE MARÇO DE 2018.

JOSÉ CÉSAR MONTANARI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Encarregado Exp. Administrativo
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
PALMEIRA D’OESTE

CÂMARA MUNICIPAL 
DE SÃO FRANCISCO

LICITAÇÃO Nº 004/2018
CONVITE Nº 002/2018
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
JOSÉ CESAR MONTANARI, Prefeito Municipal de Palmeira 

d´Oeste /SP, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 
por Lei,...

FAZ SABER, a todos quantos interessados possa, que, exami-
nado a presente licitação, convite nº 002/2018, e, considerando 
o PARECER da Comissão Permanente de Licitação designada 
para realizar os procedimentos licitatórios desta Prefeitura, bem 
como todo o processo, verificou que a mesma esta em confor-
midade com a Lei nº 8.666/93, com suas alterações e o Edital. 
Perfeitamente em ordem, todo o processo, sem irregularidade ou 
nulidade a se corrigir ou sanar. Assim, HOMOLOGO a presente 
licitação nos termos do art. 43 inciso VI da mencionada Lei nº 
8.666/93. Nesses termos, considerando satisfatória a propos-
ta apresentada e classificadas em primeiro lugar, com preço 
compatível com edital, o que satisfaz plenamente os interesse 
econômicos desta Prefeitura Municipal, ADJUDICO como ad-
judicado a firma; MACHADO E FERNANDES SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS, CNPJ Nº 17.577.805/0001-03, com sede a Av. 
Euclides da Cunha, 47-14 - Centro na cidade de Palmeira d’Oeste 
– SP - CEP 15720-000, com inscrição na Ordem dos Advogados 
do Estado de São Paulo – Sociedade de Advogados OAB/SP nº 
14.437. Com objeto a Contratação de empresa especializada na 
prestação dos serviços técnicos especializados de consultoria e 
assessoria jurídica, nas áreas de recursos humanos, tributação, 
legislação, bem como emissão de pareceres e orientações jurídi-
cas em todos os assuntos relacionados à administração pública 
e ainda defesas técnicas em todos os processos oriundos do Tri-
bunal de Contas referentes aos atos administrativos, através de 
visitas diárias aos setores da Prefeitura Municipal e consultas via 
telefone e e-mail sempre que necessário, por 12 meses, constan-
te da sua proposta do referido Convite, no valor de R$77.400,00 
(setenta e sete mil e quatrocentos reais). 

REGISTRE-SE  PUBLIQUE-SE        CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d´Oeste, Estado de São Pau-
lo, 27 de Fevereiro de 2018.

JOSÉ CESAR MONTANARI
Prefeito Municipal
__________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
Chamada Pública nº 001/2018.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D`OESTE - SP, 

avisa que se acham abertas as inscrições à Chamada Pública 
nº 001/2.018, objetivando a aquisição exclusiva de gêneros 
alimentícios, oriundos da Agricultura Familiar e de Empreende-
dores Familiares Rurais, para Alimentação Escolar, no Município, 
no período de Abril à Dezembro de 2.018, para atendimento da 
Lei Federal nº 11.947, 16 de junho de 2.009 especificamente no 
Artigo 14 - § 1º e a Resolução/CD/FNDE nº 038, de 16 de julho 
de 2.009 especificamente no Artigo 18 - § 3º e 4º, Resolução n.º 
26 do FNDE, de 17/06/2013, alterada pela Resolução nº 4, de 
02/04/2015.

Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar os docu-
mentos de habilitação e Projetos de Venda até às 09:00 horas 
do dia 04 de Abril de 2.018 no Setor de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Palmeira d` Oeste, na Avenida Francisco Felix de 
Mendonça, nº 4955, ou pelo telefone (17) 3651-1212, no horário 
normal do expediente. O Edital completo e demais informações 
encontra-se à disposição no endereço acima mencionado, po-
dendo ser retirado gratuitamente ou pelo site: www.palmeirado-
este.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal de Palmeira d`Oeste - SP, em 07 de Março 
de 2.018.

JOSÉ CESAR MONTANARI
Prefeito Municipal
__________________________________________________
 
 EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018
EDITAL DE CONVITE Nº 002/2018
CONTRATO Nº 003/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 

D’ OESTE/SP
CONTRATADO: MACHADO E FERNANDES SOCIEDADE 

DE ADVOGADOS, CNPJ Nº 17.577.805/0001-03, com sede a 
Av. Euclides da Cunha, 47-14 - Centro na cidade de Palmeira 
d’Oeste – SP - CEP 15720-000, com inscrição na Ordem dos 
Advogados do Estado de São Paulo – Sociedade de Advogados 
OAB/SP nº 14.437.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação 
dos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria 
jurídica, nas áreas de recursos humanos, tributação, legislação, 
bem como emissão de pareceres e orientações jurídicas em 
todos os assuntos relacionados à administração pública e ainda 
defesas técnicas em todos os processos oriundos do Tribunal de 
Contas referentes aos atos administrativos, através de visitas di-
árias aos setores da Prefeitura Municipal e consultas via telefone 
e e-mail sempre que necessário, por 12 meses

ASSINATURA: 28 de Fevereiro de 2.018.
VIGÊNCIA: 12(doze) meses.

Palmeira d’ Oeste/SP, 28 de Fevereiro de 2.018

JOSÉ CESAR MONTANARI
PREFEITO MUNICIPAL

Câmara Municipal de São Francisco
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATO: 005/2017
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
CONTRATADA:  FERREIRA & SANTOS - SERVIÇOS CON-

TÁBEIS LTDA - ME
OBJETO: Prestação de Serviços contábeis.
ORIGEM: Pregão Presencial nº 01/2017
PROCESSO LICITATÓTIO: nº  01/2017
VALOR GLOBAL: R$ 13.750,000 (treze mil, setecentos e cin-

qüenta reais)
VIGÊNCIA: 05 meses
DATA DE ASSINATURA: 05/03/2018

        Prefeitura do Município de  São Francisco  SP 

              CNPJ (MF) 46.603.395/0001-18 
 

 

Av. Oscar Antonio da Costa, 1187 – Fone (17)3693-1101  –   (17) 36931118 CEP 15.710-000  –  São Francisco – SP 

email: pmsaofrancisco@yahoo.com.br 

             Lei Complementar Municipal n° 58 de 05 de março de 2018 

Dispõe sobre Alteração das alíquotas de contribuição 
previdenciária devidas pelo Município ao Regime Próprio de 
Previdência Social - RPPS. 

      O Prefeito Municipal de São Francisco - SP no uso de suas atribuições legais; 

Faz saber que a Câmara Municipal de São Francisco - SP aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei Complementar: 

Art. 1°. A contribuição previdenciária de responsabilidade do Ente Municipal será de 
19,00% (alíquota do custo normal) incidente sobre a totalidade da remuneração de 
contribuição dos servidores ativos efetivos, incluída nesse percentual  2% para 
despesas administrativas conforme definida na reavaliação atuarial de 2018. 

§ 1º.  Para custeio do déficit atuarial fica instituída, também, a contribuição a cargo do 
Ente o percentual de alíquota do custo suplementar, conforme tabela abaixo 
discriminada, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos 
servidores ativos efetivos, para o período de 2018 a 2044. 

Custo Suplementar 

2018 a 2022 3,00% 

2023 a 2044 44,83% 

Art. 2°. As alíquotas totais de contribuição previdenciária de 33,00%, incluído o custeio 
suplementar e a taxa de administração de 2% do Art. 2º acima mencionado, sendo 
22,00% a parte total do Ente e a parte total contributiva do Servidor de 11,00% serão 
revistas de acordo com as reavaliações atuariais anuais e havendo manutenção ou 
aumento da alíquota do Ente, a alteração poderá ser efetuada por Decreto Municipal. 

 Art. 3°. Mantém inalterada a alíquota de contribuição previdenciária de 11% (onze 
por cento) sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos 
efetivos e sobre as parcelas dos proventos de aposentadoria e de pensão que superem o 
limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social e o 
dobro deste limite do que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o 
beneficiário, na forma da Lei, for portador de doença incapacitante. 

Art. 4°. Em caso de manutenção ou aumento da alíquota de contribuição de 
responsabilidade do ente poderão ser estabelecidas por ato do Poder Executivo para 
ajustá-la à reavaliação atuarial anual. 

Art. 5º. Esta Lei Complementar entrará em vigor no dia 1º de março de 2018, ficando 
revogadas as disposições em contrário. 

                                         São Francisco, 05 de março de 2018. 

Mauricio Honório de Carvalho - Prefeito Municipal 

 
 

Rua 1, nº 800 - Centro -  CEP 15.775-000 – SANTA FÉ DO SUL  - SP 
Telefones (17) 3631.1015/3631.3377/3631.4618 

EDITAL RESUMIDO DE CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2018 
 
 O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DOS 
GRANDES LAGOS – CONSAGRA, sediado em Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, 
torna público que realizará, na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, a 
abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO para o preenchimento de vagas e 
formação de cadastro de reserva, visando dotar pessoal para a CASA LAR, ou outro local 
designado por este consórcio, conforme segue:  
Vaga Cargo  Escolaridade Jornada Vencimento  

01 Educador 
/Cuidador/ 
Residente (Sexo 
Feminino) 

Ensino Médio 
Completo com 

perfil para exercício 
da função, idade 

mínima de 25 anos. 

Dedicação 
Exclusiva – 

Regime Especial 
de Trabalho com 
repouso semanal 

de 24 horas. 

R$ 1.809,21 + 
Adicional 

Noturno (20%) e 
pelo Regime 

Especial + 20% 

04 Auxiliar de 
Educador/Cuidador 

Ensino Médio 
Completo   

40 Horas Semanal R$ 1.123,38 

01 Motorista Ensino 
Fundamental 

Completo 

40 Horas Semanal R$ 1.235,72 

01 Assistente Social Ensino Superior 
Completo   

30 Horas Semanal R$ 1.990,13 

01 Psicólogo Ensino Superior 
Completo   

20 Horas Semanal R$ 1.990,13 

 
O Concurso será regido pelas instruções especiais constantes do presente 

instrumento e pela legislação pertinente. 
As inscrições serão realizadas através de formulário de inscrição, disponível no 

endereço eletrônico www.setaconcurso.com.br das 9 horas do dia 16 de março de 2018 
até às 24 horas do dia 01 de abril de 2018. 

As provas serão realizadas no dia 29 de abril de 2018, a partir das 9h00, em Escola 
localizada na cidade de Santa Fé do Sul, a ser divulgada após a homologação das 
inscrições. 

E para que ninguém alegue ignorância divulga o presente edital em forma resumida 
na imprensa e o edital completo na página da empresa contratada para a realização do 
certame, nos seguintes endereços eletrônicos: www.setaconcurso.com.br e link  
https://www.santafedosul.sp.gov.br/consagra  
 

Santa Fé do Sul - SP, aos 12 de Março de 2018. 
 
 
Ademir Maschio 
   - Presidente - 

Pacientes do Sistema Único 
de Saúde (SUS) serão benefi-
ciados com 10 novas Práticas 
Integrativas e Complementares 
(PICS). Os tratamentos utilizam 
recursos terapêuticos, baseados 
em conhecimentos tradicionais, 
voltados para curar e prevenir di-
versas doenças, como depressão 
e hipertensão. São elas: apitera-
pia, aromaterapia, bioenergética, 
constelação familiar, cromote-
rapia, geoterapia, hipnoterapia, 
imposição de mãos, ozoniotera-
pia e terapia de florais. Com as 
novas atividades, ao todo, o SUS 
passa a ofertar 29 procedimentos 
à população.

“O Brasil passa a contar com 29 
práticas integrativas pelo SUS. 
Com isso, somos o país líder 
na oferta dessa modalidade na 
atenção básica. Essas práticas 
são investimento em prevenção 
à saúde para evitar que as pessoas 
fiquem doentes. Precisamos con-
tinuar caminhando em direção à 
promoção da saúde em vez de 
cuidar apenas de quem fica doen-
te”, ressaltou o ministro Ricardo 
Barros.

A inclusão foi anunciada nes-
ta segunda-feira (12), no Rio de 
Janeiro (RJ), durante a abertura 
do 1º Congresso Internacional 
de Práticas Integrativas e Saúde 
Pública (INTERCONGREPICS).
Além das 10 novas inclusões, 
também será publicada uma por-
taria que definirá as diretrizes e 
modo de implantação dos proce-
dimentos termalismo/crenote-
rapia e medicina antroposófica, 
que já eram oferecidas no SUS 
de forma experimental.

Em 2006, quando foi criada 
a Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares 
(PNPIC) eram ofertados apenas 
cinco procedimentos. Após 10 
anos, em 2017, foram incorpo-
radas 14 atividades, chegan-
do as 19 práticas disponíveis 
atualmente à população: ayur-
veda, homeopatia, medicina 
tradicional chinesa, medicina 
antroposófica, plantas medi-
cinais/fitoterapia, arteterapia, 
biodança, dança circular, me-
ditação, musicoterapia, naturo-
patia, osteopatia, quiropraxia, 
reflexoterapia, reiki, shantala, 

terapia comunitária integrativa, 
termalismo social/crenoterapia 
e yoga.

As terapias estão presentes 
em 9.350 estabelecimentos em 
3.173 municípios, sendo que 
88% são oferecidas na Atenção 
Básica. Em 2017, foram regis-
trados 1,4 milhão de atendi-
mentos individuais em práticas 
integrativas e complementares. 
Somando as atividades coleti-
vas, a estimativa é que cerca de 
5 milhões de pessoas por ano 
participem dessas práticas no 
SUS. 

Atualmente, a acupuntura é 
a mais difundida com 707 mil 
atendimentos e 277 mil con-
sultas individuais. Em segun-
do lugar, estão as práticas de 
Medicina Tradicional Chinesa 
com 151 mil sessões, como tai-
chi-chuan e liangong. Em seguida 
aparece a auriculoterapia com 
142 mil procedimentos. Também 
foram registradas 35 mil sessões 
de yoga, 23 mil de dança circular/
biodança e 23 mil de terapia co-
munitária, entre outras.

Evidências científicas têm 
mostrado os benefícios do trata-
mento integrado entre medicina 
convencional e práticas integra-
tivas e complementares. Além 
disso, há crescente número de 
profissionais capacitados e ha-
bilitados e maior valorização 
dos conhecimentos tradicio-
nais de onde se originam grande 
parte dessas práticas. No ano 
passado foram capacitados mais 
de 30 mil profissionais.

Confira cada uma das dez no-
vas práticas:

Apiterapia – método que uti-
liza produtos produzidos pelas 
abelhas nas colmeias como a 
apitoxina, geléia real, pólen, 
própolis, mel e outros.

Aromaterapia – uso de con-
centrados voláteis extraídos de 

vegetais, os óleos essenciais 
promovem bem estar e saúde.

Bioenergética – visão diag-
nóstica aliada à compreensão 
do sofrimento/adoecimento, 
adota a psicoterapia corporal e 
exercícios terapêuticos. Ajuda 
a liberar as tensões do corpo e 
facilita a expressão de senti-
mentos.

Constelação familiar – técni-
ca de representação espacial das 
relações familiares que permite 
identificar bloqueios emocio-
nais de gerações ou membros 
da família.

Cromoterapia – utiliza as co-
res nos tratamentos das doenças 
com o objetivo de harmonizar 
o corpo.

Geoterapia – uso da argila 
com água que pode ser aplicada 
no corpo. Usado em ferimentos, 
cicatrização, lesões, doenças 
osteomusuculares.

Hipnoterapia – conjunto de 
técnicas que pelo relaxamento, 
concentração induz a pessoa a 
alcançar um estado de consci-
ência aumentado que permite 
alterar comportamentos inde-
sejados.

Imposição de mãos – cura 
pela imposição das mãos pró-
ximo ao corpo da pessoa para 
transferência de energia para o 
paciente. Promove bem estar, 
diminui estresse e ansiedade.

Ozonioterapia – mistura dos 
gases oxigênio e ozônio por di-
versas vias de administração com 
finalidade terapêutica e promove 
melhoria de diversas doenças. 
Usado na odontologia, neurologia 
e oncologia.

Terapia de Florais – uso de es-
sências florais que modifica cer-
tos estados vibratórios. Auxilia 
no equilíbrio e harmonização do 
indivíduo

Carolina Valadares, da Agência 
Saúde

Ministério da Saúde inclui 10 novas 
práticas integrativas no SUS
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EXTRATO DE CONTRATO – 001/2018

Contrato nº 001/2018; Processo nº 001/2018; Dispensa 

nº001/2018

Objeto: Contratação de empresa para Prestação de serviços 

especializados em elaboração e manutenção da homepage do 

Iprem e portal de transparência.

Contratante: Instituto de Previdência Municipal de Nova Ca-

naã Paulista

Contratada: ANA PAULA DUARTE FERRAZ 21356229824

Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018

Valor Global: R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)

Assinatura: 02 de Janeiro de 2018

Nova Canaã Paulista/SP, 0

Contrato nº 002/2018; Processo nº 002/2018; Dispensa 

nº002/2018

Objeto: Contratação de Empresa para elaboração do Calculo 

Atuarial de 2018.

Contratante: Instituto de Previdência Municipal de Nova Ca-

naã Paulista

2 de Janeiro de 2018.

___________________________________________

ROSELI DE ANGELI MIRANDA

Diretora Presidente

_________________________________________________

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Contrato nº 001/2018; Processo nº 001/2018; Dispensa 

nº001/2018

Objeto: Contratação de empresa para Prestação de serviços 

especializados em elaboração e manutenção da homepage do 

Iprem e portal de transparência.

HOMOLOGO, para que produza os seus efeitos legais a deci-

são proferida pela Comissão Permanente de Licitação, figuran-

do como licitante vencedora a empresa ANA PAULA DUARTE 

FERRAZ 21356229824, CNPJ 25.680.431/0001-77, com sede 

no município de Jales/SP. 

Nova Canaã Paulista/SP, 02 de Janeiro de 2018. 

ROSELI DE ANGELI MIRANDA

Diretora Presidente

_________________________________________________

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Contrato nº 001/2018; Processo nº 001/2018; Dispensa 

nº001/2018

Objeto: Contratação de empresa para Prestação de serviços 

especializados em elaboração e manutenção da homepage do 

Iprem e portal de transparência.

ROSELI DE ANGELI MIRANDA, Diretora Presidente do Insti-

tuto de Previdência Municipal de Nova Canaã Paulista, Estado 

de São Paulo, usando de suas atribuições legais que lhe são 

conferidas, especialmente a indicação feita pela Comissão Per-

manente de Licitação, ADJUDICA:

A licitação em epígrafe, a favor da empresa ANA PAULA DU-

ARTE FERRAZ 21356229824, CNPJ 25.680.431/0001-77, com 

sede no município de Jales/SP, perfazendo o valor total de R$ 

2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), cuja proposta apresen-

tada foi considerada válida pelo critério de aceitabilidade, sendo 

a mais vantajosa para a administração municipal, tudo de con-

formidade com os elementos contidos no processo licitatório.

Prossiga-se nos demais atos.

Nova Canaã Paulista/SP, 02 de Janeiro de 2018. 

ROSELI DE ANGELI MIRANDA

Diretora Presidente

_________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO – 002/2018

Contrato nº 002/2018; Processo nº 002/2018; Dispensa 

nº002/2018

Objeto: Contratação de Empresa para elaboração do Calculo 

Atuarial de 2018.

Contratante: Instituto de Previdência Municipal de Nova Ca-

naã Paulista

Contratada: ETAA – ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSO-

RIA ATUARIAL S/S LTDA

Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018

Valor Global: $ 3.800,00 (Três mil e oitocentos reais)

Assinatura: 05 de Março de 2018

Nova Canaã Paulista/SP, 05 de Março de 2018.

___________________________________________

ROSELI DE ANGELI MIRANDA

Diretora Presidente

_________________________________________________

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Contrato nº 002/2018; Processo nº 002/2018; Dispensa 

nº002/2018

Objeto: Contratação de Empresa para elaboração do Calculo 

Atuarial de 2018.

Contratante: Instituto de Previdência Municipal de Nova Ca-

naã Paulista

HOMOLOGO, para que produza os seus efeitos legais a deci-

são proferida pela Comissão Permanente de Licitação, figuran-

do como licitante vencedora a empresa ETAA – ESCRITÓRIO 

TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA, CNPJ: 

57.125.353/0001-35, com sede no município de São Paulo/

SP. 

Nova Canaã Paulista/SP, 05 de Março de 2018. 

ROSELI DE ANGELI MIRANDA

Diretora Presidente

_________________________________________________

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Contrato nº 002/2018; Processo nº 002/2018; Dispensa 

nº002/2018

Objeto: Contratação de Empresa para elaboração do Calculo 

Atuarial de 2018.

Contratante: Instituto de Previdência Municipal de Nova Ca-

naã Paulista

ROSELI DE ANGELI MIRANDA, Diretora Presidente do Insti-

tuto de Previdência Municipal de Nova Canaã Paulista, Estado 

de São Paulo, usando de suas atribuições legais que lhe são 

conferidas, especialmente a indicação feita pela Comissão Per-

manente de Licitação, ADJUDICA:

A licitação em epígrafe, a favor da empresa ETAA – ESCRI-

TÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA, 

CNPJ: 57.125.353/0001-35, com sede no município de São 

Paulo/SP, perfazendo o valor total de R$ 3.800,00 (três mil e 

oitocentos reais), cuja proposta apresentada foi considerada 

válida pelo critério de aceitabilidade, sendo a mais vantajosa 

para a administração municipal, tudo de conformidade com os 

elementos contidos no processo licitatório.

   Prossiga-se nos demais atos.

  Nova Canaã Paulista/SP, 05 de Março de 2018. 

ROSELI DE ANGELI MIRANDA

Diretora Presidente

_________________________________________________

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATO – 001/2018

Contrato nº 005/2017; Processo nº 001/2017; Convite 

nº001/2017

Objeto: Contratação de empresa especializada em assessoria 

jurídica com notável conhecimento jurídico em Administração 

Pública.

Contratante: Instituto de Previdência Municipal de Nova Ca-

naã Paulista

Contratada: SANT’ANNA CONSULTORIA E ASSESSORIA 

S/C LTDA

Vigência: 01/01/2018 a 31/12/2018

Valor Global: R$26.262,12 (vinte e seis mil, duzentos e ses-

senta e dois reais e doze centavos) 

Assinatura: 28 de Dezembro de 2017

Nova Canaã Paulista/SP, 02 de Janeiro de 2018.

___________________________________________

ROSELI DE ANGELI MIRANDA

Diretora Presidente

_________________________________________________

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATO – 002/2018

Contrato nº 005/2017; Processo nº 001/2017; Convite 

nº001/2017

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 

especializados em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 

conforme descrito no Anexo I.

Contratante: Instituto de Previdência Municipal de Nova Ca-

naã Paulista

Contratada: FERREIRA & SANTOS SERVIÇOS CONTÁBEIS 

LTDA-ME

Vigência: 06/03/2018 a 06/03/2017

Valor Global: R$ 31.200,00 (Trinta e um mil e duzentos reais) 

Assinatura: 28 de Fevereiro de 2018

Nova Canaã Paulista/SP, 28 de Fevereiro de 2018.

___________________________________________

ROSELI DE ANGELI MIRANDA

Diretora Presidente

Instituto de Previdência Municipal de Nova Canaã Paulista
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