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Anexo Edital de Convocação nº. 018 de 12 de setembro de 2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
RECADASTRAMENTO FUNCIONAL

Edital de Convocação nº. 018 de 12 de setembro de 2018.

A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, nos ter-
mos do Decreto nº. 5134 de 11 de abril de 2018, CONVOCA os 
seus agentes públicos ocupantes de cargo, função ou emprego 
público, independentemente de estarem afastados, licenciados ou 
cedidos com ou sem ônus, a qualquer órgão da União, do Estado 
ou de outros Municípios, ou ainda em férias ou licença prêmio; os 
Secretários Municipais, os aposentados e pensionistas que rece-
bam seus proventos dos Cofres da Administração Direta; o pessoal 
admitido por tempo determinado, nos termos do art. 37, inc. IX, da 
Constituição Federal; e conselheiros tutelares, abaixo relacionados 
para participarem do Recadastramento Funcional.
Os convocados deverão comparecer no Paço Municipal situado à 
Praça Juca Novaes, 1169, Centro, na sala da Controladoria do Mu-
nicípio, na data e horário abaixo indicados.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO
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INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS 
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 

10 de SETEMBRO de 2018

INDICAÇÕES
Flávio Eduardo Zandoná- Vice-Presidente

-para que, através do setor competente, estude a possibilidade de trocar as 
lâmpadas queimadas na Avenida Major Rangel próximo a antiga estação 
Sorocabana e o Campo de Futebol Ferroviária.

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
-por meio do setor competente, providencie com urgência a implantação de 
um redutor de velocidade ou lombada na Avenida Carmen Dias Faria, pois 
tendo em vista que os motoristas estão trafegando em alta velocidade.
-para que através do setor competente, que seja verificado o que está acon-
tecendo na Rua Danuzia De Santi Bairro Ipiranga, pois os postes da referida 
rua não estão acendendo solicito que as devidas providencias seja tomadas 
o mais rápido possível pois vários munícipes que residem no referido bairro 
buscaram este vereador para que ajudasse na solução do problema.
-por meio do setor competente, verifique a possibilidade de implantação de 
um redutor de velocidade ou lombada na Rua Heitor de Barros – Braban-
cia pois vários munícipes que residem na rua acima citada relataram que 
já houve vários atropelamentos tanto de Pessoas quanto de cães e gatos 
na mesma.
-por meio do setor competente que seja feita a instalação de placas de limite 
de velocidade em toda a extensão da Avenida Espanha, tendo em vista que 
os veículos estão trafegando em alta velocidade da referida via.
-por meio do setor competente, providencie com urgência a implantação de 
um redutor de velocidade ou lombada em toda a extensão da Avenida Car-
men Dias Faria, pois tendo em vista que os motoristas estão trafegando em 
alta velocidade.

Adalgisa Lopes Ward
-por meio do setor competente, providencie limpeza nos bancos do Jardim 
São João. Considerando que nossa cidade é Estância Turística e o local é 
alvo de visitação para os turistas e lazer para os avareenses, da maneira 
como os referidos bancos estão deixam nossa cidade sem beleza.
-por meio do setor competente, realize estudos para a instalação de brin-
quedos destinados as crianças com necessidades especiais nas Praças 
Públicas.
-por meio do setor competente, providencie reparos e manutenção nos brin-
quedos da Praça Terceiro Milênio/Bairro Vera Cruz.
-por meio do setor competente, providencie recuperação do leito carroçável 
da Rua São Simão Cirineu/Bairro Vera Cruz em frente ao número 183.
Considerando que essa vereadora passou pela via e detectou que havia mui-
tos buracos e solicita providências urgente.
-por meio do setor competente, para que realize Campanha de Conscientização 
para que os motoristas respeitem a faixa de pedestre.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de implantar 
Farmácia no Posto de Saúde Dra. Maria da Glória Ramires Ferreira/Bairro 
Vera Cruz.
-por meio do setor competente, providencie pavimentação no Jardim Cali-
fórnia.
-por meio do setor competente, providencie a troca de lâmpada queimada 
na rua Anacleto Pires ao lado do número 1540, em frente ao Ginásio de 
Esportes Kim Negrão.
-por meio do setor competente, providencie troca de lâmpada na Rua Oscar 
Alves/Bairro Vera Cruz.
-por meio do setor competente, providencie substituição das lâmpadas quei-
madas na Rua São Simão Cirineu/Bairro Vera Cruz em frente aos números 
375 e 384.
-por meio do setor competente, providencie a troca das lixeiras que estão 
enferrujadas em frente a sorveteria Palácio do sorvete no Jardim São João.
-por meio do setor competente, providencie a criação de uma parceria com Fa-
culdades do Município a fim de criar Programas de Bolsas de Estudos para 
pessoas em situação de vulnerabilidade social.
-por meio do setor competente, solicitamos que realize estudos visando à 
possibilidade de uma revisão geral em todas as placas denominativas de 
vias públicas, pois muitas ruas estão sem as mesmas e em outras que já 
existem as referidas placas estão danificadas, solicitamos também que nes-
tas novas placas conste o CEP da rua. O objetivo da presente propositura é 
auxiliar motoristas e mesmo pedestres ao encontro de ruas que precisam vi-
sitar. Ocorre que, sem placa visível, em trânsito pode ocorrer acidentes, por-
quanto motoristas se distraem à procura do nome da rua. Para que qual força 
tarefa seja realizada uma parceria entre o Poder Executivo e Sociedade Civil 
(pessoa física e jurídica). Dessa não trará ônus ao município. Desse modo, 
esperamos contar com o competente setor na devida e urgente providência.
-por meio do setor competente, providencie reparos e capinação na Rua Jai-
ro de Oliveira/Bairro Plimec.
-por meio do setor competente, providencie a remoção de um sofá que foi 
descartado no canteiro da Avenida Pinheiro Machado em frente ao número 
299.
-por meio do setor competente, para que providencie notificação para pro-
prietário bem como a realização dos serviços de capinação e limpeza no 
terreno localizado na Rua da Colina/Bairro Colina Verde ao lado do número 
500.
-por meio do setor competente, providências urgente em relação ao Unifor-
me Escolar dos alunos da Rede Municipal.
Considerando que com o frio os alunos mais carentes estão sofrendo por 
falta de agasalho.
-por meio do setor competente, para que reveja a mudança de linha do ôni-

bus circular de nossa cidade nossa em alguns bairros.

REQUERIMENTOS
Antonio Angelo Cicirelli-Presidente

-que sejam consignados VOTOS DE SOLIDARIEDADE ao Prefeito Municipal 
da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, Haroldo José Caetano, 
votos estes estendidos a toda a população da cidade, pelo trágico incêndio 
ocorrido no prédio do Paço Municipal, fatalidade esta com a qual externamos a 
nossa mais sincera solidariedade, colocando-nos à disposição para quaisquer 
eventualidades.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que envie a esta Casa de Leis cópia da ata da reunião com os pro-
fessores municipais ocorrida nas dependências do Paço Municipal no dia 
24/08/2018.

Flavio Eduardo Zandoná- Vice-Presidente
-que seja oficiada a Josiane Lopes Medeiros, Secretária Municipal de Edu-
cação, que encaminhe a esta Casa de Leis informações sobre o empenho. 
9627/2018, publicado no semanário oficial do dia 07 de setembro de 2018, 
edição 874. 1)Quantas resmas de papel sulfite consta em cada caixa? 2) A 
marca do papel sulfite adquirido?
-que seja oficiada a Josiane Lopes Medeiros, Secretária Municipal de Educação, que en-
caminhe a esta Casa de Leis informações sobre os empenhos: 9329, 9331, 9330/2018, 
publicado no semanário oficial do dia 07 de setembro de 2018, edição 874. 1)A lista 
de material de escritório adquirida? 2) Valor unitário de cada produto? 3)Cópia da Nota 
Fiscal. 4)Ordem de pagamento.
-que seja oficiado o Secretário Municipal de Cultura, Sr. Diego Beraldo, para que 
envie a esta Casa de leis as seguintes informações sobre a Fampop: 1)Lista 
dos patrocinadores do Evento. 2)Quais são as obrigações de cada respectivo 
patrocinador. 3)Qual o plano de marketing e de mídia que será oferecido a cada 
cota de patrocínio?
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para 
que envie a esta casa de Leis uma lista atualizada dos Museus Municipais, 
quanto a situação de segurança de seu acervo e se os prédios que abrigam 
os acervos possuem o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).
-que seja oficiado o Secretário Municipal de Cultura, Sr. Diego Beraldo, para 
que envie a esta Casa de leis as seguintes informações sobre a Fampop: 1)
Quais os valores que serão pagos de forma individual para cada apresentação? 
2)Qual o valor que será gasto com a prestação de serviço, como seguranças, 
staff, eletricista, montagem de palco e outros? 3)Qual o valor que será gasto com 
a divulgação do evento, seja em material gráfico e em planejamento de mídia?

Sérgio Luiz Fernandes-1º Secretário
-que seja oficiado ao Comandante do 53º Batalhão de Polícia Militar do In-
terior, Tenente Coronel JOSE SEMENSATI JUNIOR, ao Sargento PM RA-
FAEL CORREA GASPAR, aos Cabos PM MARCO AURÉLIO AZEVEDO, 
MIRIAM CRISTINA NOGUEIRA DO AMARAL OLIVEIRA, ADENILSON DE 
OLIVERIA e LEONARDO JOSÉ SORBA ALVES, os VOTOS DE APLAUSOS 
E PARABENIZAÇÕES pelo excelente trabalho desenvolvido junto as crian-
ças da rede pública de ensino, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação, em especial ao ato cívico ocorrido 06/09/2018, onde 59 alunos da 
EMEF Maria Tereza de Oliveira Picalho, estiveram na sede do Batalhão para 
o hasteamento da bandeira nacional, cantaram o Hino Nacional, obtiveram 
noções sobre cidadania e civismo, além de poderem conhecer toda a estru-
tura da PM, participar de atividades educativas e registrarem esse momento 
através de muitas fotos. Do deliberado por esta colenda Casa de Leis solicito 
que seja enviado cópia ao Cmt do 53º BPM/I, sito a Rua Bahia, 100 – Agua 
Branca – Avaré/SP
-que seja oficiado ao Demutran, para que informe esta Casa de Leis, se será 
disponibilizado para a guarita na entrada da Penitenciaria Dr Paulo Luciano 
de Campos, um controle do semáforo, para que o mesmo possa acionar, e 
dessa forma “travar” o cruzamento, para saída ou entrada emergencial de 
escoltas daquele estabelecimento prisional, como ocorre por exemplo, na 
saída das viaturas do Quartel da ROTA, bem como tantos outros Batalhões 
PM e Instituições Prisionais. Justifico este requerimento, e digo que é de 
suma importância esse tipo de dispositivo para evitar acidentes gravíssimos, 
tanto nas saídas e entradas de escoltas de presos, pois as viaturas o fazem 
em altíssima velocidade.
-que seja oficiado ao Subtenente EB ALEXANDRE ENÉAS DOS SANTOS,  
os VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES pelo brilhantismo nas co-
memorações do dia 07 de Setembro, Dia da Independência do Brasil, em 
especial ao evento realizado na manhã de sexta-feira, dia 07, na Sede do TG 
02-003, onde foram reunidos várias autoridades civis municipais e militares 
da Policia Militar. Parabéns a todos os atiradores do TG que demonstraram 
nesse dia, todo civismo e patriotismo para com nosso Brasil. Do deliberado 
por esta colenda Casa de Leis solicito que seja enviado cópia ao Delegado 
do Serviço Militar, Tenente EB ROBSON SELAS JORGE, sito a Rua Bahia 
1580 – Centro – Avaré/SP.
-que seja oficiado ao Demutran, para que realize estudos no sentido de proi-
bir o estacionamento de caminhões e ônibus na Praça Padre Justino, no 
bairro Duílio Gambini, permitindo somente o embarque e desembarque de 
alunos, pois nesse local, esse veículos pesados tem causado sérios transtor-
nos ao sistema viário daquele bairro. Do deliberado solicito que seja enviado 
cópia do Tenente PM LINO MARCIO FOGAÇA, residente a Praça Padre 
Paulo Roberto Justino, 146 – Duílio Gambini – Avaré/SP.
-que seja oficiado Tenente PM MAURICIO PEDRO SANTOS, os VOTOS 
DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES pelo excelente trabalho realizado na 
cidade de Avaré e agora frente ao Comando do Policiamento na cidade de 
Itaí/SP.
Do deliberado por esta colenda Casa de Leis solicito que seja enviado cópia 
ao Cmt do 53º BPM/I, sito a Rua Bahia, 100 – Agua Branca – Avaré/SP

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora HELIA PEREIRA. (Rua Marta Rocha 104 Jardim 
Bonsucesso).
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor NILSON DA SILVA. (Rua Jango Pires 178 Jardim São 
Paulo).
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-VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO as equipes de handebol mas-
culino e feminino que representam Avaré as quais disputaram no último dia 
2, em Jau, de partidas válidas pela Liga Regional de Handebol, competição 
organizada pela Associação de Handebol de São Manuel.
-VOTOS DE AGRADECIMENTO a toda equipe da Secretaria de serviços 
que sempre atende os pedidos através das indicações deste nobre vereador.
-VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO a equipe do Xadrez Avareense 
mostrou sua força na 67ª etapa do Circuito Solidário de Xadrez, realizada em 
Bofete, representaram Avaré: Márcio Sanches, heptacampeão local, ficou na 
terceira colocação geral com 5 pontos, enquanto José Reitor foi o vice-campeão 
na categoria veterano, com 4 pontos. Já Fernando Pardo ficou na 9ª colocação 
no absoluto. A revelação Guilherme Saragossa, do programa de extensão de 
xadrez do IFSP, foi outro destaque dividindo a primeira posição na categoria 
sub-21 com outros quatro enxadristas, ficando abaixo pelos critérios de desem-
pate. Os alunos Iurin Queiroz e Gustavo Correa dividiram a terceira posição na 
categoria sub-14 com outros dois enxadristas, ficando em 4º e 5º nos critérios 
de desempate.

Adalgisa Lopes Ward
-Requeiro à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades re-
gimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de pro-
fundo pesar pelo desencarne de Denise Maria Rodrigues Pombal, ocorrido 
em Avaré, no dia 03 de setembro do corrente, fato esse que causou grande 
consternação perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de 
pessoa benquista, pertencente que era à família aqui radicada. REQUEI-
RO mais que, do deliberado em Plenário seja cientificada a família enlutada, 
através de sua mãe, Senhora Marina Aparecida Pepe Pombal, João Car-
los, Elias, José Eduardo e Lucas (irmãos) e demais parentes, na Rua Nove 
de Julho, nº 1343 – Bairro Centro, Avaré / SP, transmitindo-lhes ao mesmo 
tempo os sinceros sentimentos de pesar deste Legislativo pelo infausto e 
doloroso acontecimento.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Prefei-
to Municipal da Estância Turística de Avaré para que envie a esta Casa de 
Leis se existe algum Projeto em andamento para criação de uma ciclovia em 
nossa cidade? Se negativos, sugerimos que realizem estudos nesse sen-
tido. Considerando o crescimento da mobilidade urbana em nossa cidade 
têm levado à adoção de novas diretrizes para orientar as políticas públicas 
relacionadas ao setor, entre as quais se destaca a priorização dos modos de 
transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de trans-
porte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. Apesar dos 
avanços no plano da legislação, ainda se vê a concretização desses novos 
paradigmas no cotidiano urbano. A bicicleta é um meio de transporte comum 
em inúmeras cidades do mundo, sejam elas mais ou menos desenvolvidas, 
mas seu uso, no Brasil ainda é pouco desenvolvido, prevalecendo a visão 
segundo a qual a bicicleta é um veículo de lazer ou, no máximo, uma alter-
nativa adotada por pessoas que não dispõem de outros meios para os seus 
deslocamentos. Estimular sua adoção trará efeitos extremamente positivos 
sobre o Meio Ambiente, por reduzir as emissões de gases que contribuem 
com o efeito estufa, e sobre a saúde pública, por representar uma forma de 
combate ao sedentarismo e seus males. Embora já comecem a surgir movi-
mentos de valorização do uso da bicicleta como meio de transporte regular, 
a regra, na maioria de nossas cidades, é uma malha de vias urbanas desti-
nadas apenas à circulação de veículos automotores, onde os ciclistas não 
encontram boas condições se segurança. Esta proposta pretende facilitar 
a convivência entre veículos automotores e bicicletas, reservando espaço 
adequado para os ciclistas na malha urbana.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Pre-
feito Municipal da Estância Turística de Avaré e ao Secretário Municipal de 
Transporte, para que nos prestem informações sobre a Empresa de ônibus 
que presta serviço ao município: 1 – Especificar dentre os veículos da frota 
em operação quantas estão em conformidade com as normas do INMETRO? 
2 - Enviar cópia do contrato com destaque, onde está previsto a quantidade 
exigida da frota com acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência 
física. 3 – Cópia das exigências do Instituto Nacional de Metrologia. Norma-
lização e Qualidade Industrial (INMETRO) quanto às normas técnicas para 
adaptação dos veículos de transporte público rodoviário urbano. 4 – Relação 
da frota operante atualmente com acessibilidade às pessoas portadoras de 
deficiência física.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Pre-
feito Municipal da Estância Turística de Avaré e à Secretaria Municipal da 
Educação, para que nos informe: De acordo com o Portal de Transparência 
verificamos que o motorista do transporte escolar (quase que a maioria) ga-
nhou hora extra no mês de julho? Considerando que em julho as crianças es-
tavam de férias. Qual a justificativa para estes pagamentos de horas extras?
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Pre-
feito Municipal da Estância Turística de Avaré e à Secretaria Municipal da 
Educação, para que seja realizada a Revisão do plano de Carreira dos Pro-
fessores e Profissionais da Educação. Considerando que a redação está in-
correta causando interpretações equivocadas prejudicando os professores/
profissionais da Educação.

Francisco Barreto de Monte Neto
-que seja oficiado ao Secretário de Agricultura, Sr. Ronaldo Souza Villas 
Boas, para que informe esta Casa de Leis, conforme lei aqui aprovada, se já 
foi viabilizada aquisição de um caminhão para fazer o recolhimento de ani-
mais, principalmente na estrada Avaré – Itatinga, pois os usuários da referida 
via têm reclamado da quantidade de gado e cavalos soltos pela mesma, 
colocando em risco a vida dos mesmos. Requeiro ainda, nos seja informado, 
em caso positivo em relação à aquisição, que seja também informado onde 
os animais que serão recolhidos ficarão após o seu recolhimento.
-que seja oficiado à Secretaria Municipal da Habitação para que encaminhe 
a esta Casa de Leis a cópia do requerimento, do despacho e da Certidão 
de Uso de Solo emitido para o endereço Rua João Boffi, nº 26, Residencial 
Porto Seguro.
-que seja oficiado à Secretaria de Obras para que informe esta Casa de Leis 
se alguma equipe de engenheiros do município estão acompanhando as vis-
torias e obras de reparos da Ponte Carvalho Pinto, na SP 255. Requeiro ain-
da, em caso positivo, seja enviada cópia do relatório das referidas vistorias.
-que seja oficiado à Direção da EE Maria Izabel Cruz Pimentel, para que 
informe esta Casa de Leis o horário do recreio para os alunos da rede mu-

nicipal de ensino que se encontram alocados nesta U.E., informando ainda 
se tais alunos têm tido contato com os desta Unidade, posto serem de faixas 
etárias bastante diferenciadas, o que pode vir a causar sérios problemas às 
crianças em meio aos adolescentes da rede estadual. JUSTIFICATIVA: Justi-
fica-se o presente requerimento pelo fato de ter sido este vereador procurado 
por alguns pais dos alunos da EMEB Maneco Dionísio os quais encontram-
-se alocados nesta prezada U.E. causando preocupação aos mesmos devi-
do à diferença de idade entre seus filhos e os alunos da rede estadual desta 
unidade escolar.

Marialva Araujo de Souza Biazon
- que seja oficiado à Secretaria Municipal da Saúde, bem como ao Setor de 
Contabilidade para que envie a esta Casa de Leis cópia integral do Chama-
mento Público nº 005/18, bem como cópia do contrato devidamente assi-
nado pela empresa RKM Serviços Médicos Ltda e o Secretário Municipal 
da Saúde.
-que seja oficiado ao Banco Santander para que envie a esta Casa de Leis 
os valores totais das Folhas de Pagamento transmitidos pela Prefeitura de 
Avaré, discriminando e separando as transmissões de salário e do vale ali-
mentação de janeiro a dezembro de 2017 e janeiro a agosto de 2018

EXTRATO DE EDITAL
Processo nº 16/2018
Pregão Presencial nº 05/2018 
Data da realização: 27 de setembro de 2018 às 9 horas

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré faz saber 
que se acha aberta licitação na modalidade Pregão (Presencial) 
do tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços profissionais especializa-
dos de consultoria, suporte técnico, fornecimento de licença de uso 
por tempo determinado com a implantação e disponibilização de 
sistemas informatizados nas áreas de Folha de Pagamento, Con-
tabilidade Pública, Patrimônio, Almoxarifado, Compras/Licitações, 
Gestão de Frota e Portal da Transparência, cujas especificações 
mínimas encontram-se no anexo II do edital que poderá ser aces-
sado pelo site: http://www.camaraavare.sp.gov.br 
INFORMAÇÕES: Câmara de Vereadores da Estância Turística de 
Avaré, Av. Gilberto Filgueiras, 1631 – Alto da Colina – Avaré/SP. 
Fone: (14) 3711.3070. 

Cristiane Soares Hipólito
Pregoeira

CIRCULAR N º 31/2018- DG
Avaré, 13 de setembro de 2.018.

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
17/09/2018 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presiden-
te Vereador Antonio Angelo Cicirelli  designou  para a Ordem do Dia 
da Sessão Ordinária de 17 de setembro do corrente ano, que tem 
seu início marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1.   PROJETO DE LEI Nº 73/2018 - Discussão Única 
Autoria: Verª. Adalgisa Lopes Ward
Assunto: Altera o artigo 4º da Lei 1338 de 30/03/2010 para inclusão 
da SEMANA MUNICIPAL DE COMBATE AO ABANDONO E MAUS 
TRATOS DE ANIMAIS, na primeira semana do mês de dezembro.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 73/2018 e dos Pareceres do Jurí-
dico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (c/ emendas)
2.    PROJETO DE LEI Nº 76/2018 - Discussão Única 
Autoria: Ver. Antonio Angelo Cicirelli
Assunto: Dispõe sobre a redenominação da FAMPOP - Feira Ava-
reense da Música Popular e dá outras providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 76/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 
3.   PROJETO DE LEI Nº 72/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que 
especifica e dá providências R$ 9.000,00 - Secretaria Especial das 
Relações Institucionais (c/ SUBSTITUTIVO). 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 72/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (vistas: Ver. Estati)
4.   PROJETO DE LEI Nº 74/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Poder Executivo a doar bens móveis de pro-
priedade do Município, considerados sucatas, inservíveis para a 
Administração Pública, e dá outras providências. (p/ RAFA)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 74/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
5.   PROJETO DE LEI Nº 75/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Altera o Artigo 9º da Lei nº 841, de 19 de Junho de 2006 
e dá outras providências.

Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 75/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
6.   PROJETO DE LEI Nº 90/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que 
especifica e dá providências. (R$ 184.984,54 - Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 90/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
  Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração. 
Exmo.(a). Sr. (a)      
Vereador (a)     
N E S T A

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna pú-
blico a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão 
Ordinária de 10/09/2018, a saber: 
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução, 
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.ca-
maraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”.
Projeto de Lei nº 92/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Altera os Artigos 1º, Inciso III do parágrafo 2º do artigo 2º, Parágrafo 
único do artigo 24, §2º do artigo 34, Parágrafo único do artigo 28, 
artigo 58, artigo 68 e artigo 83 da Lei nº 2.146, de 10 de outubro de 
2017 e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 93/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre afetação de área pública e dá outras providências.

Lei nº 2.234, de 11 de Setembro de 2018
Altera a redação da alínea “c”, do § 1º, do artigo 3º da Lei Munici-

pal nº 332, de 15 de agosto de 1995 e dá outras providências.
                                      
Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 80/2018)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turísti-
ca de Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º. A alínea “c”, do § 1º, do artigo 3º da Lei Municipal nº 332, de 
15 de agosto de 1995, passará a ter a seguinte redação:
c) descrição legal infringindo o valor da multa 5% (cinco por cento) 
do valor cadastral;
Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de Setembro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Lei nº 2.235, de 11 de Setembro de 2018
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar que 

especifica e dá providências
                                      
Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 84/2018)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turísti-
ca de Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º – Nos termos dos artigos 40 ao 46 da Lei Federal nº 
4.320 de 17 de Março de 1964 combinado com o artigo 167 § 2º 
da Constituição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autoriza-
do a lançar no Departamento de Contabilidade e Orçamentos da 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, CRÉDITO ADICIONAL 
SUPLEMENTAR no valor de R$ 251.022,39 (duzentos e cinquenta 
e um mil, vinte e dois reais e trinta e nove centavos) para aten-
dimento de despesas na aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes destinados a rede de atenção básica de saúde, oriun-
das de Repasses Vinculados de Recursos Financeiros Federais, 
considerando ainda alterados o PPAG – Plano Plurianual de Ações 
de Governo 2018/2021 – Lei Municipal nº 2.156 de 07/11/2017  e a 
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei Municipal nº 2.115 de 
27/06/2017, na conformidade da funcional programática e modali-
dade de aplicação detalhada abaixo:
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INEDITORIAIS

Fundo Social de Solidariedade
Conselho Municipal do Fundo Social de Solidariedade
Lei Estadual n.º 10.064/68 – Lei Municipal n.º 1.405/83 – Lei Muni-

cipal n.º 1.669/13 - Lei Municipal n.º 1.960/15

CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solida-
riedade de Avaré vem por meio desta CONVOCAR a todos os mem-
bros, para a Reunião Ordinária que ocorrerá no dia 21/09/2018 às 
8h00 na Sala de Reunião dos Conselhos Municipais na SEMADS, 
sito a Rua Piauí, n.º 1.388, Centro.
Pauta:
* Leitura da Ata anterior;
* Apresentação da Presidente do Fundo Social;
* Campanha do agasalho;
* Cadastramento de Brinquedos para o Natal;
* Doações recebidas;
* Projetos do Natal Espetacular e Assistente de Cabeleireiro;
* Cadeiras de Rodas e Muletas
 Contamos com a presença de todos no caso de imprevistos, favor 
comunicar por escrito com antecedência no e-mail: fundosocial@
avare.sp.gov.br 
Atenciosamente,
Estância Turística de Avaré, aos 12 de setembro de 2018.

Bruna Maria Costa Silvestre
Presidente do Conselho Deliberativo do Fundo 

Social de Solidariedade de Avaré

Artigo 2º – Os recursos para atender a abertura de Crédito Suple-
mentar de que trata o artigo anterior são provenientes:
I – De excesso de arrecadação, conforme inciso II do parágrafo 1º 
e parágrafo 3º do art. 43 da lei Federal nº 4.320 de 17 de Março 
de 1964; previsão orçamentária ano de 2018, ficha de despesa nº 
542, valor de R$ 412.000,00 (quatrocentos e doze mil reais), e ar-
recadação realizada até a data de 15 de agosto de 2018, no valor 
R$ 663.022,39 (seiscentos e sessenta e três mil, vinte e dois reais 
e trinta e nove centavos).
Artigo 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e 
terá vigência até 31 de dezembro de 2018.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de Setembro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Lei nº 2.236, de 11 de Setembro de 2018
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifi-

ca e dá providências.
                                      
Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 83/2018)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turísti-
ca de Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º – Nos termos dos artigos 40 ao 46 da Lei Federal nº 4.320 de 
17 de Março de 1964 combinado com o artigo 167 § 2º da Constituição 
Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar no De-
partamento de Contabilidade e Orçamentos da Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de R$ 
669.480,00 (seiscentos e sessenta e nove mil e quatrocentos e oitenta 
reais), para atendimento de despesas na aquisição de equipamen-
tos e materiais permanentes destinados a rede de atenção básica de 
saúde, oriundas de Repasses Vinculados de Recursos Financeiros 
Federais, considerando ainda alterados o PPAG – Plano Plurianual de 
Ações de Governo 2018/2021 – Lei Municipal nº 2.156 de 07/11/2017  
e a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei Municipal nº 2.115 de 
27/06/2017, na conformidade da funcional programática e modalidade 
de aplicação detalhada abaixo:

Artigo 2º – Os recursos para atender a abertura de crédito especial 
de que trata o artigo anterior são provenientes de superávit finan-
ceiro, conforme inciso I do parágrafo 1º e parágrafo 2º do art. 43 da 
lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.
Artigo 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e 
terá vigência até 31 de dezembro de 2018.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de Setembro de 
2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Decreto nº 5.280, de 12 de Setembro de 2018
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar que 

especifica e dá providências.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:-
Artigo 1º – Nos termos dos artigos 40 ao 46 da Lei Federal nº 
4.320 de 17 de Março de 1964 combinado com o artigo 167 § 2º 
da Constituição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autoriza-
do a lançar no Departamento de Contabilidade e Orçamentos da 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, CRÉDITO ADICIONAL 
SUPLEMENTAR no valor de R$ 251.022,39 (duzentos e cinquenta 
e um mil, vinte e dois reais e trinta e nove centavos) para aten-
dimento de despesas na aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes destinados a rede de atenção básica de saúde, oriun-
das de Repasses Vinculados de Recursos Financeiros Federais, 
considerando ainda alterados o PPAG – Plano Plurianual de Ações 
de Governo 2018/2021 – Lei Municipal nº 2.156 de 07/11/2017  e a 
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei Municipal nº 2.115 de 
27/06/2017, na conformidade da funcional programática e modali-
dade de aplicação detalhada abaixo:

DECRETOS

Artigo 2º – Os recursos para atender a abertura de Crédito Suple-
mentar de que trata o artigo anterior são provenientes:
I – De excesso de arrecadação, conforme inciso II do parágrafo 1º 
e parágrafo 3º do art. 43 da lei Federal nº 4.320 de 17 de Março 
de 1964; previsão orçamentária ano de 2018, ficha de despesa nº 
542, valor de R$ 412.000,00 (quatrocentos e doze mil reais), e ar-
recadação realizada até a data de 15 de agosto de 2018, no valor 
R$ 663.022,39 (seiscentos e sessenta e três mil, vinte e dois reais 
e trinta e nove centavos).
Artigo 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação 
e terá vigência até 31 de dezembro de 2018.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 12 de Setembro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Decreto nº 5.281, de 12 de Setembro de 2018
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifi-

ca e dá providências.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:-
Artigo 1º – Nos termos dos artigos 40 ao 46 da Lei Federal nº 4.320 
de 17 de Março de 1964 combinado com o artigo 167 § 2º da Cons-
tituição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lan-
çar no Departamento de Contabilidade e Orçamentos da Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL 
no valor de R$ 669.480,00 (seiscentos e sessenta e nove mil e 
quatrocentos e oitenta reais), para atendimento de despesas na 
aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a 
rede de atenção básica de saúde, oriundas de Repasses Vincula-
dos de Recursos Financeiros Federais, considerando ainda altera-
dos o PPAG – Plano Plurianual de Ações de Governo 2018/2021 
– Lei Municipal nº 2.156 de 07/11/2017  e a LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – Lei Municipal nº 2.115 de 27/06/2017, na confor-
midade da funcional programática e modalidade de aplicação de-
talhada abaixo:

Artigo 2º – Os recursos para atender a abertura de crédito especial 
de que trata o artigo anterior são provenientes de superávit finan-
ceiro, conforme inciso I do parágrafo 1º e parágrafo 2º do art. 43 da 
lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.
Artigo 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação 
e terá vigência até 31 de dezembro de 2018.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 12 de Setembro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO
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CULTURA

Evento é atração do fim de 
semana 

Nesta sexta-feira, 14, começa o IV Encontro de Mo-
tociclistas da Estância Turística de Avaré, evento que tem 
apoio da Prefeitura de Avaré, através da Secretaria da 
Cultura, no Parque Fernando Cruz Pimentel (recinto da 
Emapa), que se estenderá até domingo, 16. Atração se 
inicia às 18h e vai até as 3h. 

No encontro estão programados shows de rock e 
campeonato de luta de braço. Há áreas reservadas para 
expositores com camping, chuveiro quente, praça de ali-
mentação (café da manhã gratuito), sorteio de brindes e 
troféus para MC e MG, além de outras atrações. O almo-
ço e jantar será preparado pela equipe da VANA (Volun-
tários Anônimos de Avaré). 

Durante o evento haverá a comemoração dos 20 
anos do Mad Max MC. No sábado, 15, a festa acontece 
das 15h às 3h. Após o almoço, haverá apresentação do 
cover do Raul Seixas e das bandas Encruzilhada (blues/
rock), Rancheros (country rock), da Mad Max Mc Band 
(rock clássico), Old Rock (heavy metal) e CFH (Pantera tri-
buto). 

Já no domingo, 16, das 9h às 18h, prosseguem as 
apresentações pelas bandas BASF 90 (acústico 70, 80, 
90’), Medicine Jars (rock lado), Sensory Side (heavy metal) 
e Gravity (rock/pop). 

Mais informações pelos telefones (14) 99652-2648 e 
99749-8217.

  
 
 
 
 

Encontro de Motociclistas 
movimenta o recinto da Emapa 
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EVENTO  

No próximo domingo, 16 de setembro, será co-
memorado o 157º aniversário de fundação da Es-
tância Turística de Avaré com o tradicional Desfile 
Festivo pelas ruas centrais, a partir das 8h. O tema 
do cortejo é a vida e a obra artística do escultor 
Fausto Mazzola, cujo centenário de nascimento 
está sendo celebrado ao longo deste ano. 

De acordo com a cronograma elaborado pela 

Obra do escultor Fausto Mazzola é o 
tema do Desfile dos 157 anos de Avaré 

8h: Abertura e Saudação – Tiro de Guerra 02-003. 
01: Brigada Avareense de Viaturas Militares An-
tigas (BVMA) e veículos da Associação Avaré de 
Antigomobilismo (Aavant).
02: Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. 
03: Polícia Civil, Polícia Ambiental, Polícia Rodovi-
ária e SAMU. 
04: Banda Marcial Municipal de Avaré. 
05: Amor de 4 Patas.
06: Colônia Espirita Fraternidade.
07: Fanfarra da APAE. 
08: Rotary Clube de Avaré, Rotary Avaré-Jurumi-
rim e Rotary Avaré-Expoente.
09: Banda Arte e Educação de Piratininga.
10: Residencial Geriátrico Lírios do Campo.
11: Banda NOCAIJA.
12: CEI Adalgisa Ward, CEI Maria Izabel Domin-
gues Leal, CEI Maria Lúcia Rodrigues, CEI Camila 
Negrão, CEI Ana Soares, CEI Dona Bidunga, CEI 
Olga Girardi, CEI José Maria Porto, CEI Carolina 
Puzzielo e CEI Jandira Pereira. 
13: Banda Marcial de Arandu.
14: Grupos do CAPS/UNIFSP/EDUVALE/ – Setem-
bro Amarelo.
15: EMEB Licínia Guazelli e EMEB Zayne Zequi.
16: Banda Marcial do Colégio Santa Marcelina 
(Botucatu).
17: EMEB Salim Antônio Curiati e EMEB Maria 
Thereza Picalho (Dondoca) com o EJA.
18: EMEB Moacyr Parise, EMEB Celina Vilela Duar-
te Bruno e EMEB Evani Battochio.
19: EMEB Professor Flávio Nascimento e EMEB 
Dona Alzira Pavão.
20: Banda Marcial de Botucatu (Samuka).

CONFIRA O ROTEIRO COMPLETO DO DESFILE FESTIVO: 
21: EMEB Orlando Cortez, EMEB Vitor Lamparelli, 
EMEB Duílio Gambini e EMEB Norma Lilia Pereira. 
22: EMEB Clarindo Macedo, EMEB Elizabeth de Je-
sus Freitas, EMEB Suleide A. Bueno, EMEB Ulisses 
Silvestre e EMEB Maria Nazareth Abs Pimentel.
23: Banda Musical da FREA/Anglo.
24: EMEB Carlos Papa, EMEB Fausto dos Santos 
Rodrigues, EMEB Eruce Paulucci e EMEB José Re-
bouças de Carvalho. 
25: EMEB Anna Novaes de Carvalho com o Proerd.
26: Estação das Artes – Giovanna Sgarbi.
27: Fanfarra da Escola Estadual Cel. João Cruz.
28: Desbravador Mensageiro da Alvorada e Des-
bravadores Pioneiros de Orion.
29: Banda Marcial de Manduri.
30: Secretaria Municipal de Educação.
31: Fanfarra da ETEC Prof. Fausto Mazzola.
32: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
(SEME).
33: Fanfarra Fênix. 
34: Associação de Apicultores e Meliponicultores 
de Avaré e Região (AAMARE).
35: Banda Marcial de Sengés (PR).
36: Escola Mao Kung Fu.
37: Fanfarra da Fundação Padre Emílio Immoos.
38: Carro de som do Instituto Federal – IFSP cam-
pus de Avaré.
39: Banda Marcial dos Funcionários da Polícia Ci-
vil de Avaré.
40: Frota da Prefeitura de Avaré.
41: Fanfarra Voluntários de Avaré.
42: Moto Clube – Campanha Setembro Amarelo.
43: Banda Musical Municipal de Piraju.
44: Cavalaria.

Secretaria Municipal da Educação, fanfarras esco-
lares e de instituições vão desfilar pela Rua Rio de 
Janeiro, no seu trecho central. A SME orienta o pú-
blico a levar garrafas e copos de água para ofere-
cer aos participantes, já que este ano não haverá o 
projeto “Mata Sede”, da Sabesp. Se eventualmente 
na manhã de domingo estiver chovendo, o desfile 
poderá ser transferido para nova data.

Na última sexta-feira, 7 de Setembro, data 
do feriado nacional que comemora a Indepen-
dência do Brasil, a Prefeitura de Avaré, por meio 
da Secretaria da Educação, promoveu os tradi-
cionais atos cívicos nas escolas municipais, que 
tiveram a participação de alunos.

Segundo a gestora da pasta, o objetivo foi 
reunir os estudantes, pais e professores para jun-
tos entoarem o Hino Nacional durante o hastea-
mento de bandeiras, que são gestos de civismo 
e de cidadania.

Também a data do Dia da Pátria foi comemo-
rada em frente ao Tiro de Guerra de Avaré, na 
Rua São Paulo, ao lado do Centro de Saúde I. Na 
oportunidade, compareceram o prefeito, os ofi-
ciais do Exército e os atiradores, os quais haste-
aram as bandeiras e cantaram o Hino Nacional. 

Alunos participaram de 
atos cívicos no feriado 
de 7 de Setembro
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ANIVERSÁRIO 

Durante este final de semana 
acontecerão diversos eventos para 
celebrar o 15 de setembro, data ofi-
cial em que se festeja o 157º aniver-
sário da fundação da Estância Turísti-
ca de Avaré. A Secretaria da Cultura 
divulga a programação para que to-
dos participem. 

No sábado, 15, acontece o encer-
ramento da 36ª Feira Avareense da 
Música Popular, um dos mais impor-
tantes festivais de MPB do interior do 
país. Este ano o evento contou com 
a participação de músicos e compo-
sitores de 8 estados da federação. A 
compositora Márcia Cherubin, home-
nageada do festival deste ano, fecha-
rá a grade de shows. A apresentação 

Comemoração dos 157 anos
de Avaré agita o final de semana 

A Secretaria Municipal da Cultura 
promoverá na noite deste sábado, 
15 de setembro, feriado municipal, 
um espetáculo com a banda Somos 
Iguais, a partir das 22h, no Largo São 
João. O evento prevê muita diversão 
com dança e variedades nos gêneros 
musicais, já que o grupo se inspira em 
dance music, axé, sertanejo e forró.

começa a partir das 21h no Auditório 
Elias Ward, no Centro Cultural Esther 
Pires Novaes. 

De acordo com a agenda cultu-
ral, entre os dias 14 e 16, haverá o IV 
Encontro de Motociclistas da Estân-
cia Turística de Avaré, no recinto da 
Emapa. 

Nos dias 15 e 16, a partir das 
7h, a Prefeitura promoverá, atra-
vés da Secretaria do Meio Am-
biente, a soltura de peixes no Lago 
Bertha Bannwart, na Brabância. O 
local estará aberto para a prática 
de pesca pelo público em geral.  A 
ideia é repetir o sucesso do even-
to realizado em Junho.

No domingo, 16, será promovi-

do o tradicional Desfile Festivo pela 
Rua Rio de Janeiro, que em 2018 terá 
como tema a vida e a obra do escul-
tor Fausto Mazzola, cujo centenário 
vem sendo celebrado. Este ano o 
cortejo contará com uma aguardada 

novidade: a Banda Marcial Municipal 
fará a sua primeira apresentação pú-
blica. A nova corporação é composta 
por 30 integrantes, a maioria egres-
sos do Projeto Guri, moças e rapazes 
já afinados com o projeto.

Banda Somos Iguais vai se 
apresentar no Largo João

Originária de Miraselva (PR), 
composta por 6 músicos, 3 vo-
calistas e 2 casais de dançari-
nos, essa banda show atua des-
de 1991. Sua equipe técnica 
garante estrutura de ilumina-
ção na pista com moving-read 
e cenário com painel de LED 
com um DJ virtual.
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URBANISMO

Arrecadados na Caminhada 
Regional pela Unimed

O Fundo Social de Solidariedade recebeu no 
último dia 9, cerca de 860 litros de leite arrecada-
dos pela Unimed Avaré na 6ª edição da tradicional 
Caminhada Regional. O evento que foi realizado 
na manhã no dia 26 de agosto, tem como objetivo 
incentivar a adoção de uma vida mais saudável. 

O Fundo Social de Solidariedade agradece a ini-
ciativa e vai distribuir as doações para a população 
atendida pelo serviço, especialmente as de menor 
poder aquisitivo.

Fundo Social recebe 
grande doação de leite

EDUCAÇÃO

Aberta a Chamada 
Escolar para 2019 
Para alunos que ainda não 
frequentam a escola pública  

A Diretoria Regional de Ensino e a Secretaria 
Municipal da Educação comunicam que estão 
abertas, de 1º a 31 de outubro e a partir de 5 de 
dezembro deste ano, a Chamada Escolar 2019 
para  cadastramento de alunos em todas as uni-
dades escolares públicas estaduais e municipais.

A quem se destina
A chamada se destina a alunos candidatos 

ao Ensino Fundamental, que não frequentam 
escola pública de educação infantil em 2018, 
bem como:

- Para crianças que se encontram fora da es-
cola pública, com idade a partir de 6 anos, com-
pletos ou a completar até 30.06.2019.

- Para alunos candidatos ao Ensino Médio, 
que não frequentam escola pública estadual 
em 2018.

- Para jovens e adultos candidatos ao EJA 
que se encontram fora da escola pública, com 
idade a partir de 15 anos para o Ensino Funda-
mental e 18 anos para o Ensino Médio.

- Para jovens e adultos candidatos ao CEEJA, 
maiores de 18 anos, para o Ensino Fundamental 
e Ensino Médio, com horário flexível, que se en-
contram fora da escola pública.

A inscrição (matrícula) deverá ser feita nas 
unidades escolares pelos pais e responsáveis, 
os quais devem procurar a unidade de ensina 
mais próxima de sua residência. 

Já foram instalados 21 vasos 
de palmeiras Fênix 

Com o objetivo de ampliar a revitalização das 
principais vias de acesso à Estância Turística de 
Avaré, a Prefeitura promoveu esta semana a insta-
lação de vasos ornamentais em toda a extensão da 
Avenida Paulo Novaes. No total, foram instalados 
21 peças de concreto que sustentam exemplares 
de palmeiras Fênix.

Nas próximas etapas, a Prefeitura planeja 
substituir o atual sistema de iluminação das ave-
nidas Paulo Novaes, Pinheiro Machado e Celso 
Ferreira da Silva por lâmpadas de LED, a fim de 
proporcionar mais eficiência com menor consu-
mo de energia.

Prefeitura amplia revitalização 
da Avenida Paulo Novaes
Prefeitura amplia revitalização 
da Avenida Paulo Novaes
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INEDITORIAIS

CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR
 DE AVARÉ (CMPD) 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Conselho Municipal do Plano Diretor CMPD, em conformidade 
com a LC n.º 213/2016 e seu Regimento Interno, vem pelo presen-
te convocar todos os Conselheiros do CMPD e a população em 
geral, para a Reunião Ordinária que se realizará no próximo dia 20 
de setembro de 2018, quinta-feira, às 19h00 na AREA, sediada na 
Rua dos Engenheiros nº 26, Bairro Colina da Boa Vista, para que 
se delibere sobre a pauta abaixo designada:
I. Leitura e aprovação da ata anterior;
II. Comunicação da Secretaria;
III. Apresentação de processos para análise e deliberação em ple-
nário;
IV. Distribuição de processos;
V. Comunicação da Presidência; e,
VI. Palavra livre.
Estância Turística de Avaré, 14 de setembro de 2018.

Paulo Henrique Ciccone
Presidente CMPD

João Paulo Pereira Tristão
1º Secretário

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal do Idoso – CMI
Lei Federal nº 8.842/2004—Lei Municipal nº 33/97 – Lei nº 2.045/2016

CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho Municipal do Idoso vem por meio desta 
CONVOCAR todos os membros Conselheiros Titulares e os Su-
plentes, para a Reunião Ordinária que ocorrerá no dia 19/09/2018 
às 09:00 na Sala de Reunião dos Conselhos Municipais na SE-
MADS, sito a Rua Piauí, n.º 1.388, Centro.
Pauta:
* Acerto dos detalhes finais do Evento do Dia do Idoso;
* Análise dos Relatórios das Atividades das Entidades;
* Outros assuntos relacionados.
Contamos com a presença de todos no caso de imprevistos, favor 
comunicar por escrito com antecedência.
Atenciosamente,
Estância Turística de Avaré, aos 13 de Setembro 2018.

Cíntia Brisola
 Presidente do CMI

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL DE  AVARÉ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓ-
RICO,ARTÍSTICO E CULTURAL DE –AVARÉ, (CONDEPHAC),no 
uso das atribuições que lhe confere a Lei1.429 DE 09 DE NOVEM-
BRO DE 2010, CONVOCA seus Conselheiros Titulares e Suplen-
tes e CONVIDA os cidadãos Avareenses interessados na DEFESA 
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO E CULTURAL DE 
AVARÉ, para comparecerem à   REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA,a 
ser realizada no próximo dia 18 DE SETEMBRO DE 2018,TERÇA 
FEIRA às 16 horas,LOCAL SECRETARIA DA CULTURA  (CAIC)
na primeira chamada e às 16:15 horas com qualquer quorum,na 
proporcionalidade de sua constituição, para deliberar sobre  a se-
guinte PAUTA :- RELATÓRIO TÉCNICO DA CONCHA ACÚSTICA 
DE AVARÉ , SITUAÇÃO ATUAL DA ESTÃOZINHA.REESTRUTU-
RAÇÃO DO CONSELHO (DECRETO)e demais assuntos, delibe-
rativos ou não, mas de interesse do colegiado E DO PATRIMÔNIO; 
4. Encerramento.
AVARÉ, 07 DE SETEMBRO   de  2018

Valdirene  Fátima da Silva
Presidente

Vilma Zanluchi
Secretária 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ-AVAREPREV  
SERVIDORES AFASTADOS DE AUXÍLIO DOENÇA - SETEMRBO DE 2018.
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JUSTIFICATIVAS

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente

Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º 5.182/2018

CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente vem por meio desta CONVOCAR todos os membros Conse-
lheiros Titulares e os Suplentes, para a Reunião Ordinária que ocor-
rerá no dia 20/09/2018 às 9:00h na Sala de Reunião dos Conselhos 
Municipais na SEMADS, sito a Rua Piauí, n.º 1.388, Centro Avaré.
Pauta:
* Leitura da Ata;
* Organização do Curso de Capacitação dos Conselhos Tutelar e 
da Criança e da Rede de Atendimento;
* Análise das propostas apresentadas pelas Entidades na reunião 
prévia sobre a Conferência Municipal;
* Decisão sobre repasse de recurso dos Processos do Edital 
01/2017-FUMCAD;
* Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente;
*. Outros assuntos.
Contamos com a presença de todos no caso de imprevistos, favor 
comunicar por escrito com antecedência no e-mail: crfelipe69@
gmail.com  e  (cmdca@avare.sp.gov.br )
Atenciosamente,
Estância Turística de Avaré, aos 11 de setembro de 2018.

Clóvis Rodrigues Felipe
 Presidente do CMDCA

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento) 

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de medicamentos, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde.
Fornecedor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares
Empenho(s): 152580/2017, 1840, 5344/2018
Valor: R$ 23.176,80
Avaré, 14 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de gerenciamento do projeto “Viva o Largo 
São João”, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender a Secretaria Municipal de Cultura e Lazer.
Fornecedor: Bonaide Ruy de Oliveira
Empenho(s): 7719/2018
Valor: R$ 9.510,00
Avaré, 14 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço de prestados com coleta e desti-
nação final de resíduos de serviços de saúde, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessário para atender a Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente.
Fornecedor: Medic Tec Ambiental Ltda
Empenho(s): 9935/2017
Valor: R$ 24.295,00
Avaré, 14 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço prestado com publicação, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação 
de avisos de editais para o setor de licitações.
Fornecedor: Phabrica de Produções Serv. de Propaganda/Publici-
dade Ltda.
Empenho(s): 13152/2018
Valor: R$ 1.874,80
Avaré, 14 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento) 

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item 
II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a 
necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de fornecimento de medicamentos, tal quebra de ordem cronológi-
ca se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Portal Ltda.
Empenho(s): 6996/2018
Valor: R$ 1.231,20
Avaré, 14 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar locação de 14 fechamentos de tenda, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender o 
evento Arraiá do “Nhô Musa”.
Fornecedor: Ricardo Filgueiras Gomes ME
Empenho(s): 10708/2018
Valor: R$ 1.680,00
Avaré, 14 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de emulsão e massa asfáltica 
usinada a quente CBUQ, tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para Conservação de Vias Públicas.
Fornecedor: Semam Terraplenagem e Pavimentação Ltda
Empenho(s): 10674, 11394/2018
Valor: R$ 50.536,10
Avaré, 14 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item 
II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a 
necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar transporte sanitário de pacientes, tal quebra de ordem cronológica 
se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Saúde. 
Fornecedor: Viação Lira Ltda
Empenho(s): 446/2018
Valor: R$ 57.578,00
Avaré, 14 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviços de impressão do Semanário 
Oficial do Município, tal quebra de ordem cronológica se faz neces-
sária para a publicação de editais da Municipalidade.
Fornecedor: Empresa Jornalística Jornal Regional S/C Ltda
Empenho(s): 4244/2018 
Valor: R$ 12.233,20
Avaré, 14 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço para gerenciamento do projeto 
música instrumental no coreto da praça, tal quebra de ordem se 
faz necessária para a atender a Secretaria Municipal de Cultura 
e Lazer.
Fornecedor: João Mateus Rubio Arruda
Empenho(s): 8788/2015
Valor: R$ 3.500,00
Avaré, 14 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item 
II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar 
a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por 
se tratar aquisição de hortifrutis, tal quebra de ordem cronológica se 
faz necessária para manutenção do C.S.U-Centro Social Urbano.
Fornecedor: Joice Ariana Schimidt 
Empenho(s): 11264/2018
Valor: R$ 213,80
Avaré, 14 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica para 
pagamentos por se tratar de locação de banheiros químicos e ten-
das, tal quebra de ordem se faz necessária para atender os diver-
sos setores da municipalidade.
Fornecedor: Karina Leardini
Empenho(s): 10706, 10707, 13082, 11388, 10996, 10675, 
12391/2018
Valor: R$ 33.963,00
Avaré, 14 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de água mineral, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria 
Municipal de Educação.
Fornecedor: Leandro Cabral Passareli ME
Empenho(s): 13055/2018
Valor: R$ 1.820,00
Avaré, 14 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem jus-
tificar a necessidade de alteração da ordem cronológica para paga-
mentos por se tratar término da Construção da Unidade de Pronto 
Atendimento UPA 24 horas – Porte III (1ª Medição), tal quebra de or-
dem se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Matserv Comercio e Serviços Ltda
Empenho(s): 6081/2018
Valor: R$ 205.826,90
Avaré, 14 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de contratação do Grupo Varal Royal, para 
realização  de show artístico musical no dia 14 de setembro  , no 
Festival Avareense de Musica Popular – Fampop 2018, que se rea-
lizara no período de 12 a 15 de setembro de 2018no Centro Cultu-
ral “Esther Pires Novaes”.
Fornecedor : Luiz Fernando Lopes
Empenhos : 14144/2018
Valor : R$ 4.000,00
Avaré, 14 de setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
 Prefeito
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JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos, por se tratar de reforma para adequação à acessibilida-
de (4º medição), tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para garantir a acessibilidade de prédios públicos por pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida.
Fornecedor: DR Construções e Serviços Ltda EPP
Empenho(s): 13719, 13714, 13717, 13715, 13718, 13716, 
13720/2017
Valor: R$ 50.441,92
Avaré, 14 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

AVISOS DE EDITAIS
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 010/18 – PROCESSO Nº. 419/18

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
médicos das seguintes especialidades: gastroenterologista, cardio-
logista e oftalmologista, conforme edital.
Data de Encerramento: 17 de outubro de 2018 às 09:30 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 17 de outubro de 2018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 14 de setembro de 2.018 – Érica 
Marin Henrique – Presidente da Comissão Permanente para Jul-
gamento de Licitações.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 011/18 – PROCESSO Nº. 420/18
Objeto: Credenciamento de empresas de tecnologia em captura do 
meio de pagamento, conforme edital.
Data de Encerramento: 18 de outubro de 2018 às 09:30 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 18 de outubro de 2018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 14 de setembro de 2.018 – Érica 
Marin Henrique – Presidente da Comissão Permanente para Jul-
gamento de Licitações.

TERMO DE DELIBERAÇÃO Nº. 387/18 REFERENTE À CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 016/18 – PROCESSO Nº. 348/18

Considerando parcialmente uma impugnação ao edital, foi verifica-
do uma divergência entre o item 7 do edital e o seu Termo de re-
ferência. Para não ocasionar dupla interpretação, o Senhor JUDÉ-
SIO BORGES, Secretário Municipal de Meio Ambiente da Estância 
Turística de Avaré, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA 
a correção SOMENTE do Termo de Referência, MANTENDO-SE 
os documentos exigidos no item 7 do edital, nos moldes a serem 
conferidos através do site www.avare.sp.gov.br/home.
Consigna-se que tal alteração não gera prejuízo na formulação das 
propostas, porém, para não prejudicar e comprometer a competiti-
vidade, devido esta alteração ser efetuada apenas um dia útil an-
tes da data prevista para a Sessão, fica ADIADA a sessão prevista 
para o dia 17 de setembro de 2018, às 09 horas, para o dia 01 de 
outubro de 2018, às 09:00 horas.
Data de Encerramento: 01 de outubro de 2.018 às 08h30min, Dep. Licitação.
Data de abertura: 01 de outubro de 2.018 às 09 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax 
(14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré, 14 de setembro de 2.018 – Érica Marin Henrique 
– Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.

ADJUDICAÇÃO
Chamamento Público nº. 008/18 – Processo nº. 346/18

Fica ADJUDICADO o Chamamento Público 008/18 à empresa 
DICLER & DICLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, 100 consultas/
mês gastroenterologia – Benami Francis Dicler para o Creden-
ciamento de empresa para prestação de serviços de consultas 
médicas, com base na Lei Municipal 1209/09, alterada pelas leis 
1.496/11, 1.708/13 e 1655/13 e Lei Municipal n° 1.998 de 12 de 
abril de 2.016, no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de setembro de 2.018 
– Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da 
Estância Turística de Avaré.

LICITAÇÃO

Concorrência Pública nº. 015/18 – Processo nº. 347/18
Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 015/18 à empresa TMK 
ENGENHARIA S.A., no valor total de R$ 340.578,95 (trezentos e qua-
renta mil, quinhentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centa-
vos), objetivando o fornecimento de materiais, máquinas, equipamen-
tos e mão-de-obra para execução de pavimentação C.B.U.Q., guias 
e sarjetas de concreto e galerias de águas pluviais no Pátio Externo/
Estacionamento do CER II. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
14 de setembro de 2.018 – Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

Pregão Presencial nº 118/18 – Processo nº. 372/18
Fica adjudicado a empresa LIELSON SIDCLEI GUIDOLIM ME, 
com valor global de R$ 8.955,00 (oito mil novecentos e cin-
quenta e cinco reais), objetivando a contratação de empresa 
para prestação de serviços de sonorização, iluminação e piso 
para o evento “IV Encontro de Motociclistas” – adjudicado em: 
06/09/2018.

Pregão Presencial nº. 125/18 – Processo nº. 380/18
Fica ADJUDICADO o Pregão Presencial 125/18 à empresa CAR-
LOS IVAN DA SILVA EPP, objetivando a aquisição de brinquedos 
diversos para serem distribuídos aos CEIs Municipais, no valor total 
de R$ 335.570,60 (trezentos e trinta e cinco mil, quinhentos e se-
tenta reais e sessenta centavos). Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré, 13 de setembro de 2.018 – Josiane Aparecida Lopes de 
Medeiros – Secretária Municipal de Educação da Estância Turística 
de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO
Chamamento Público nº. 008/18 – Processo nº. 346/18

Fica HOMOLOGADO o Chamamento Público 008/18 à empre-
sa DICLER & DICLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, 100 con-
sultas/mês gastroenterologia – Benami Francis Dicler para o 
Credenciamento de empresa para prestação de serviços de 
consultas médicas, com base na Lei Municipal 1209/09, alte-
rada pelas leis 1.496/11, 1.708/13 e 1655/13 e Lei Municipal 
n° 1.998 de 12 de abril de 2.016. Prefeitura da Estância Tu-
rística de Avaré, 13 de setembro de 2.018 – Roslindo Wilson 
Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estância Turís-
tica de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Concorrência Pública nº. 015/18 – Processo nº. 347/18

Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 015/18 à empresa 
TMK ENGENHARIA S.A., objetivando o fornecimento de mate-
riais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução de 
pavimentação C.B.U.Q., guias e sarjetas de concreto e galerias de 
águas pluviais no Pátio Externo/Estacionamento do CER II. Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 14 de setembro de 2.018 
– Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da 
Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, 
VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa 
GRIZZO & GRIZZO S/S LTDA, referente a contratação de empresa 
para a prestação de serviços médicos de pneumologista, relativa 
ao Pregão Presencial nº. 099/18 – Processo nº. 313/18. Homolo-
gado em: 05/09/2.018.

Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a em-
presa IMPÉRIO SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, referente 
a contratação de empresa especializada para a prestação de ser-
viços de portaria/vigia nas dependências da Garagem Municipal, 
relativa ao Pregão Presencial nº. 113/18 – Processo nº. 345/18. 
Homologado em: 31/08/2.018.

Diego Beraldo – Secretário Municipal de Cultura da Estância Turís-
tica de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 
8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa DANILO SOA-
RES BARBOSA DA SILVA ME, referente a contratação de empre-
sa para serviços de sonorização para o Desfile Cívico, relativa ao 
Pregão Presencial nº. 116/18 – Processo nº. 366/18. Homologado 
em: 30/08/2.018.

Diego Beraldo – Secretário Municipal de Cultura da Estância Turís-
tica de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei 
nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa LIELSON 
SIDCLEI GUIDOLIM ME, referente a contratação de empresa para 
serviços de sonorização, iluminação e piso para o evento “IV En-
contro de Motocilistas”, relativa ao Pregão Presencial nº. 118/18 
– Processo nº. 372/18. Homologado em: 06/09/2.018.

Pregão Presencial nº. 125/18 – Processo nº. 380/18
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 125/18 à empresa CARLOS 
IVAN DA SILVA EPP, objetivando a aquisição de brinquedos diversos para 
serem distribuídos aos CEIs Municipais. Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré, 13 de setembro de 2.018 – Josiane Aparecida Lopes de Medei-
ros – Secretária Municipal de Educação da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 070/18 – Processo nº. 359/18

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa CARLOS AL-
BERTO AUGUSTO DA SILVA 30839537808, com valor total de R$ 
1.900,00 (Hum mil, novecentos reais), objetivando a aquisição e insta-
lação de motor elétrico industrial automizador deslizante com sensor 
de barreira para o portão da Secretaria Municipal da Saúde, com fulcro 
no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré, 11 de setembro de 2.018 – Roslindo Wilson Machado – Se-
cretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Dispensa nº. 081/18 – Processo nº. 417/18
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa AVAREMED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, com valor total de 
R$ 16.893,00 (Dezesseis mil e oitocentos e noventa e três reais), 
objetivando o fornecimento emergencial de medicamento insulina 
para atender os pacientes de Mandado Judicial, com fulcro no arti-
go 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 11 de setembro de 2.018 – Roslindo Wilson Machado – Se-
cretário Municipal da Sáude da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade de Licitação nº. 021/18 – Processo nº. 311/18

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à PHILIPS MEDICAL SYS-
TEMS LTDA, no valor global de R$ 7.678,58 (Sete mil, seiscentos e se-
tenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), objetivando o serviço de 
manutenção corretiva, com dedicação exclusiva de mão de obra em equi-
pamentos de Raio X Compacto Plus lotado no Pronto Socorro Municipal, 
com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 28 de agosto de 2.018 – Roslindo Wilson Machado – 
Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

Inexigibilidade de Licitação nº. 031/18 – Processo nº. 396/18
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à ROSÂNGELA GON-
ÇALVES ROSA ME, no valor global de R$ 14.000,00 (Quatorze mil 
reais), objetivando a realização de show artístico musical da ban-
da SOMOS IGUAIS SHOW, no dia 15 de setembro de 2.018, em 
comemoração aos 157 anos da Estância Turística de Avaré, com 
fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 11 de setembro de 2.018 – Diego Beraldo – Se-
cretário Municipal da Cultura da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE CONTRATO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Modalidade: Chamamento Público nº. 008/18 – Processo nº. 
346/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: DICLER & DICLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto: Credenciamento de empresa para prestação de serviços 
de consultas médicas na área de gastroenterologia – 100 consultas 
por mês, com base na Lei Municipal 1209/09, alterada pelas leis 
1.496/11, 1.708/13 e 1655/13 e Lei Municipal n° 1.998 de 12 de 
abril de 2.016.
Valor: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 13/09/2.018.

EXTRATO DE CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Modalidade: Concorrência Pública nº. 015/18 – Processo nº. 347/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: TMK ENGENHARIA S.A.
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento 
de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução 
de pavimentação C.B.U.Q., guias e sarjetas de concreto e galerias de 
águas pluviais no Pátio Externo/Estacionamento do CER II.
Valor: R$ 340.578,95 (trezentos e quarenta mil, quinhentos e seten-
ta e oito reais e noventa e cinco centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 14/09/2.018.
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EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA

Modalidade: Dispensa nº. 070/18 – Processo nº. 359/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CARLOS ALBERTO AUGUSTO DA SILVA 30839537808
Objeto: Aquisição e instalação de motor elétrico industrial automi-
zador deslizante com sensor de barreira para o portão da Secreta-
ria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 1.900,00 (Hum mil, novecentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 11/09/2.018

Modalidade: Dispensa nº. 081/18 – Processo nº. 417/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Objeto: Aquisição emergencial de medicamento insulina para aten-
der os pacientes de Mandado Judicial, conforme solicitação da Se-
cretaria Municipal da Educação
Valor Global: R$ 16.893,00 (Dezesseis mil e oitocentos e noventa e três reais)
Data da Assinatura do Contrato: 11/09/2.018

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 021/18 – Processo nº. 311/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Objeto: Contratação de empresa para serviço de manutenção cor-
retiva, com dedicação exclusiva de mão de obra em equipamentos 
de Raio X Compacto Plus lotado no Pronto Socorro Municipal, con-
forme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 7.678,58 (Sete mil, seiscentos e setenta e oito 
reais e cinquenta e oito centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 28/08/2.018

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 031/18 – Processo nº. 396/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ROSÂNGELA GONÇALVES ROSA ME
Objeto: Contratação de empresa para realização de show artístico 
musical da banda SOMOS IGUAIS SHOW, no dia 15 de setembro 
de 2.018, em comemoração aos 157 anos da Estância Turística 
de Avaré, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Cultura
Valor Global: R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 11/09/2.018

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 099/18 – Processo nº. 313/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: GRIZZO & GRIZZO S/S LTDA
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços mé-
dicos de pneumologista.
Valor Global: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 05/09/2018

Modalidade: Pregão Presencial nº. 113/18 – Processo nº. 345/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: IMPÉRIO SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços de portaria/vigia nas dependências da Garagem Municipal.
Valor Global: R$ 253.471,92 (duzentos e cinquenta e três mil qua-
trocentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2018

Modalidade: Pregão Presencial nº. 116/18 – Processo nº. 366/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: DANILO SOARES BARBOSA DA SILVA ME
Objeto: Contratação de empresa para serviços de sonorização 
para o Desfile Cívico.
Valor Global: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 30/08/2018

Modalidade: Pregão Presencial nº. 118/18 – Processo nº. 372/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: LIELSON SIDCLEI GUIDOLIM ME
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
sonorização, iluminação e piso para o evento “Encontro de Moto-
ciclistas”.
Valor Global: R$ 8.955,00 (oito mil novecentos e cinquenta e cinco reais)
Data da Assinatura do Contrato: 06/09/2018
Modalidade: Pregão Presencial nº. 125/18 – Processo nº. 380/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CARLOS IVAN DA SILVA EPP
Objeto: Aquisição de brinquedos diversos para serem distribuídos 
aos CEIs Municipais.
Valor: R$ 335.570,60 (trezentos e trinta e cinco mil, quinhentos e 
setenta reais e sessenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 13/09/2.018.

TERMO DE ADITIVO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/15 – PROCESSO Nº 420/15 (Contrato 
n° 438/15), fica aditado o valor total de R$ 7.000,00 (Sete mil reais), com a 
empresa VIP7IT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA ME, 
o que corresponde a aproximadamente 9,16% (Nove vírgula dezesseis por 
cento) do total do contrato, o que objetiva a prestação de serviço de cessão 
de licença de Software de controle e gestão em saúde, desenvolvido em múl-
tiplas plataformas de acordo com a necessidade do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência – SAMU. Assinatura do Termo de Aditivo: 12/09/2.018.

TERMO DE ALTERAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 056/18 – PROCESSO N° 307/18 – 

CONTRATO Nº 275/18.
Considerando a Comunicação Interna n° 476455, enviada pelo De-
partamento de Contabilidade, a qual comunica que a dotação refe-
rente a Requisição nº 2739/18, trata se de Pessoa Jurídica, motivo 
pelo qual os atos praticados por este setor e assinados pelo Senhor 
Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré e 
pela empresa deverão ser alterados da seguinte maneira:
Onde se lia:
(…) A despesa com o pagamento do referido objeto está prevista 
na seguinte dotação orçamentária:
07.01.15.3.3.90.39.00.10.302.1013.2443.674,sendo R$ 32.000,00(trin-
ta e dois mil reais). As despesas decorrentes do ano seguinte correrão 
por conta de dotação orçamentária consignada na Lei do Orçamento do 
Exercício de 2.019, expedida pela Secretaria Municipal da Saúde com 
autorização do Departamento de Contabilidade, sendo de responsabilida-
de da Secretaria solicitante encaminhar ao Departamento de Licitações a 
reserva orçamentária para complementar o presente contrato, no valor de 
R$ 16.000,00(dezesseis mil reais) (…).
Agora se leia:
(…) A despesa com o pagamento do referido objeto está prevista 
na seguinte dotação orçamentária:
07.01.013.3.90.36.00.10122.1009.2039.457,sendo R$ 20.000,00(vin-
te mil reais). As despesas decorrentes do ano seguinte correrão por 
conta de dotação orçamentária consignada na Lei do Orçamento do 
Exercício de 2.019, expedida pela Secretaria Municipal da Saúde 
com autorização do Departamento de Contabilidade, sendo de res-
ponsabilidade da Secretaria solicitante encaminhar ao Departamento 
de Licitações a reserva orçamentária para complementar o presente 
contrato, no valor de R$ 28.000,00(vinte e oito mil reais) (…).
Ficam ratificados os demais termos do referido Contrato. Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, aos 20 de agosto de 2.018.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/18 – PROCESSO N° 101/18
Considerando a Comunicação Interna nº 478418 enviada pela Secretaria 
Municipal da Saúde – G.S., a qual solicita a alteração de marca da Ata de 
Registro de Preços n° 114/18 com a empresa DAKFILM COMERCIAL 
LTDA, motivo pelo qual os atos praticados por este setor e assinados pelo 
Senhor Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré e 
pela empresa deverão ser alteradas da seguinte maneira.
Onde se lia:
Lote 01:
(…) Itens 02 (…) MARCA: TKL(...)
Agora se leia:
Lote 01:
(…) Itens 02 (…) MARCA: SR (...)
Ficam ratificados os demais termos da referida Ata de Registro de 
Preços. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 03 de se-
tembro de 2.018.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA Nº 009/18 – PROCESSO N° 130/18 (Contrato n° 
161/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a empresa TMK ENGENHARIA S.A., objetivando a contratação 
de empresa responsável pelo fornecimento de materiais, máqui-
nas, equipamentos e mão de obra para execução de pavimenta-
ção asfáltica em C.B.U.Q., guias e sarjetas e unidades de rampas 
de acessibilidade em algumas vias do município de Avaré/SP, com 
prorrogação do prazo até 06 de novembro de 2.018. Alexandre Leal 
Nigro – Secretário Municipal de Planejamento e Transportes da Es-
tância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL N° 077/15 – PROCESSO N° 356/15 (Contrato n° 
414/15), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a empresa ÂNGELA REGINA GOMES BARRETO DA SILVA ME, 
objetivando a manutenção preventiva e corretiva de equipamen-
tos médicos hospitalares da Secretaria Municipal de Saúde e suas 
Unidades de Saúde, com prorrogação do prazo até 16 de setembro 
de 2.019, no valor global de R$ 94.200,00 (Noventa e quatro mil e 
duzentos reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal 
de Planejamento e Transportes da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS N° 006/16 – PROCESSO N° 047/16 (Contrato n° 087/16), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa 
A. FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, objeti-
vando a fornecimento de mão de obra, materiais, máquinas, equi-
pamentos e serviços para execução de obras de drenagem para 
contenção de erosão urbana, com prorrogação do prazo até 11 de 
novembro de 2.018. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de 
Planejamento e Transportes da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº. 072/18 – PROCESSO Nº. 363/18, objetivando a capacitação e as-
sessoramento para elaboração de Plano Diretor de Turismo da Estância 
Turística de Avaré, conforme preceitua o artigo 49 da Lei 8.666/93. Revo-
gada em: 10/09/2.018. Glauco Fabiano Favaro de Oliveira – Secretário 
Municipal de Turismo da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADA a licitação da modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
N° 143/18 – PROCESSO N° 398/18, que tem por objeto a aquisição de 
aparelho de Raio X + impressora dry, para o Pronto Socorro Municipal/
UPA, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a 
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 14/09/2.018. 
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde.

Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 126/18 – PROCESSO Nº. 403/18, objetivando o regis-
tro de preços para eventual contratação futura de empresa para a presta-
ção de serviços de transporte de passageiros, até o limite de 100.000 Km 
(cem mil quilômetros), para atendimento de diversas secretarias desta 
municipalidade, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93. 
Revogado em: 12/09/2.018. Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Muni-
cipal de Administração da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 128/18 – PROCESSO Nº. 405/18, objetivando a contratação de 
empresa especializada em serviços técnicos educacionais para de-
senvolvimento de capacitação profissional para a Educação, confor-
me preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 
473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 10/09/2018. Josiane 
Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de Educação.

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 181/18 – PREGÃO PRESENCIAL: 063/18 – ATA DE 
REGISTRO: 195/18
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição futura de pe-
ças para uso na Secretaria Municipal de Serviços.
FORTTSERRAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN-
TOS LTDA
Lote 01 – peças para roçadeiras
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SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Despacho final – Indeferimento/autorização de nomeação/posse/exercício
PROCESSO/EXPEDIENTE 292/2018 

Edital de Convocação :037/2018 – publicação 01/09/2018
Interessado : ELAINE CRISTINA CAMARGO BARBOSA
Requerimento : 11808/2018
Considerando análise dos documentos juntados ao processo/expediente 292/2018, verificamos, que 
a requerente não poderá atender, na íntegra às exigências contidas no Edital regulamentador do cer-
tame. ( CP 001/2018- itens 2.3, 2.4 e 2.5), face a não comprovação de Ensino médio completo com 
habilitação específica para o Magistério ou graduação completa em curso superior de Pedagogiar;
Considerando Parecer da Procuradoria Geral do Município em caso análogo, anexado como fls. 40;
Indefiro a nomeação/posse/exercício, smj, face óbice as regras do Edital do Concurso Publico 
001/2018, da Prefeitura do Município da Estância Turística de Avaré, em conformidade com as disposi-
ções previstas nas Leis Municipais nº315/1995, 2007/2016 e Lei Complementar nº 216/2016.
Dê-se ciência ao interessado.
Publique-se.
Proceda-se convocação do próximo classificado.
Estância Turística de Avaré, 13 de Setembro de 2018.

Ronaldo Adão Guardiano
Secretário Municipal de Administração

Despacho final – Indeferimento/autorização de prorrogação de nomeação/
posse/exercício

PROCESSO/EXPEDIENTE 291/2018 

Edital de Convocação :030/2018 – publicação 28/07/2018
Interessado : PRISCILA SORAIA DO NASCIMENTO
Requerimento : 11567/2018
Considerando a legislação vigente sobre a matéria;
Considerando Parecer da Procuradoria Geral do Município, anexado como fls. 09;
Considerando manifestação da Secretaria Municipal da Administração através da CI nº 481772/2018, 
anexo página 10;
Indefiro a solicitação de prorrogação de posse, por ausência de amparo legal.
Dê-se ciência ao interessado.
Publique-se.
Proceda-se convocação do próximo classificado.
Estância Turística de Avaré, 13 de Setembro de 2018.

Ronaldo Adão Guardiano
Secretário Municipal de Administração

SEC. DE EDUCAÇÃO

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiênc
Convocação 

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD), a Sra. Joyce Fer-
reira da Silva, CONVOCA os Conselheiros e seus Suplentes, para Reunião Extraordinária que será rea-
lizada no dia 18/09/18 às 10:00 horas (terça-feira), na Sala da Biblioteca Ramal em Braile “Jairo Amorim” 
,na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência situado na Rua Ceará nº 1.393 (ao lado do Centro 
Administrativo) centro, Estância Turística de Avaré/SP.
Pauta:
*   Prêmio Amigo da Inclusão
* Comunicados da Presidência e Secretaria 
As reuniões do CMDPD são abertas a população. 
Conselheiros titulares, favor acionarem o suplente em caso de não comparecimento. 
e-mail:cmdpd@avare.sp.gov.br 
tel. (14) 3732-8844

INEDITORIAIS




