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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E 
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 033/2022 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº  6121/2021 E 6123/2021, em conformidade com o Decreto 
nº 5868/2020, considerando justificativas contidas no Ofício nº 
085/2022 e pedido de exoneração de Celina Tegani Araújo, Vanes-
sa Felix Ferreira e Erika Katiane Scarso Guido, CONVOCA, clas-
sificados do Concurso Publico 001/2018, homologado através do 
Decreto nº 5232/2018, de 20 de Julho de 2018, publicado em 20 
de Julho de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, para preenchi-
mento de vagas do cargo/função de PEB I, a comparecer no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação 
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de 
Pessoal, munido  com os documentos abaixo descritos, sito  a Rua 
Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação 
do procedimento admissional, entrega da documentação exigida, 
nomeação, exames médicos.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior. 

Classificação	 	 Nome	do	classificado	(a)
99º   MISLEINE MARIA RODRIGUES RI-
BEIRO
100º   VANESSA FELIX FERREIRA
101º   LUCIANA APARECIDA DE SOUSA

Estância Turística de Avaré, aos 01 de Abril de 2022
RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário	Municipal	de	Administração

DENOMINAÇÃO	 	 PEB	I	(Lei	2007/2016)
DESCRIÇÃO SUMARIA Compete ao Professor de Educa 
DO CARGO   ção Básica I e ao Professor de 
Educação Básica II, guardadas as características específicas do 
campo de atuação: Participar da elaboração da proposta pedagó-
gica de sua unidade escolar;Cumprir plano de trabalho, segundo 
a proposta pedagógica da sua unidade escolar, e o calendário es-
colar; Elaborar programas e planos de aula, relacionando e con-
feccionando material didático a ser utilizado, em articulação com a 
equipe de orientação pedagógica; Ministrar aulas, repassando aos 
alunos os conteúdos definidos nos planos de aula; Orientar os alu-
nos na formulação e implementação de projetos de pesquisa quan-
to ao seu formato e à seleção, leitura e utilização de textos literá-
rios e didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento; Controlar 
e avaliar o rendimento escolar dos alunos; Estabelecer estratégias 
de recuperação para alunos de menos rendimento; Encaminhar, 
bimestralmente, diário de classe contendo frequência, descrição 
das atividades, conteúdos desenvolvidos e conceitos ao diretor da 
U.E em que está lotado; Colaborar e participar na organização das 
atividades de articulação da escola com as famílias e a comuni-
dade; Participar de reuniões com pais e com outros profissionais 
de ensino; Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento 
e outros eventos, quando solicitado; Participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo 
de ensino – aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; 
Participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem 
ou correção de seus problemas junto aos alunos de rede municipal 
de ensino; Participar de projetos de conscientização das famílias 
para a necessidade do exercício da cidadania, ética, bem como 
frequência escolar das crianças do Município; Realizar pesquisar 
na área de educação; Executar outras atribuições afins.
REQUISITO  Graduação em curso superior de 
(LEI	2007/2016)   licenciatura plena em Pedagogia 
com habilitação específica ou em curso normal superior 
CARGA HORÁRIA  30 horas aulas semanais 

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade	de	cópias	 Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
–Diploma frente e verso autenticado da Graduação em curso supe-
rior de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação específica 
ou em curso normal superior 
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01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento, RG e CPF de 
filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (fórum)
01   Foto 3x4
01   Cartão SUS
   Declaração de Bens, entregue em 
envelope lacrado e/ou última Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 034/2022 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 6121/21 E 6123/21 , considerando CI 655564/2021/SEMADS 
e Ofício 006/2022, bem como não comparecimento do 58 classi-
ficado e desistência do 53 classificado,  CONVOCA, classificados 
do Concurso Publico 001/2018, homologado através do Decreto 
nº 5232/2018, de 20 de Julho de 2018, publicado em 20 de Julho 
de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, prorrogado pelo Decreto 
6206/2021, publicado em 23/03/2021,para o cargo/função de MO-
NITOR, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de 
Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, munido dos  documen-
tos abaixo descritos, sito a  a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 
8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento admissional, 
nomeação, exames médicos e entrega da documentação exigida.                                                                                                                                         
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
CARGO: MONITOR 
Classificação	 	 Nome
59   MARIA PRISCILA IGNACIO
60	 	 	 FERNANDA	KELLY	DE	OLIVEIRA

Estância Turística de Avaré, aos 01 de Abril de 2022
RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário	Municipal	de	Administração

DENOMINAÇÃO  MONITOR
DESCRIÇÃO SUMARIA Compreende em executar tarefas 
DO CARGO  sob supervisão, serviços de aten 
(L.C.	127/2010)	  dimento às crianças em suas ne-
cessidades diárias, cuidando da alimentação, higiene e recreação, 
garantindo seu bem-estar, adaptação e desenvolvimento físico e 
mental, bem como monitorar jovens e adultos em unidades escola-
res, ou de desenvolvimento de programas sociais. Executa tarefas 
afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO  ENSINO FUNDAMENTAL COM 
(L.C.	126/2010)		  PLETO
LOCAL DE TRABALHO A ser determinado pelo Secretário 
Municipal de Administração

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade	de	cópias	 Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
– conclusão de Ensino Fundamental Completo
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento, RG e CPF de 
filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via internet)
01    certidão de ações cíveis e criminais 
(TJ)
01   Foto 3x4
01   Cartão SUS
   Declaração de Bens, entregue em 
envelope lacrado e/ou última Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 035/2022
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 6121/2021 e 6123/2021,e conforme Decreto 5868/2020, con-
siderando justificativas contidas no Ofício 095/2022/SME, CI 
658907/2022/SMS, exoneração de Niara Murati da Silva Viveiros, 
Gustavo Silva Almeida, e não comparecimento do 87 classificado, 
CONVOCA, os classificados do Concurso Publico 002/2018, ho-
mologado através do Decreto nº 5317/2018, de 26 de Outubro de 
2018, publicado em 26 de Outubro de 2018, no Semanário Oficial 
Eletrônico, para o cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO, 
a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir 
da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos 
Humanos e Gestão de Pessoal, munidos dos documentos abaixo 
descritos, sito a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 
hs, para orientação do procedimento admissional, nomeação, exa-
mes médicos e entrega da documentação exigida, abaixo listada.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.

Classificação	 	 Nome
88   DIEGO DOS SANTOS LIMA
89   THAIANA REGINA AVOLIO BELEZA
90   ELAINE CRISTINA CHECHE LO 
   PES DA CUNHA

Estância Turística de Avaré, aos 01 de Abril de 2022
RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário	Municipal	de	Administração

DENOMINAÇÃO  AGENTE ADMINISTRATIVO 
ATRIBUIÇÃO  Compreende em executar serviços 
LC 188/2013   de apoio nas áreas administrativas, 
financeiras, logísticas e recursos humanos das diversas unidades 
administrativas; classificar documentos diversificados e correspon-
dência, transcrição de dados, lançamentos, manuais e digitação 
em programas específicos, prestação de informações de proces-
sos, arquivo, atendimento ao publico em geral; executar atividades 
auxiliares de classificação e catalogação de manuscritos, livros, 
periódicos e outras publicações; planejar , organizar e executar ati-
vidades pertinentes ao centro de documentação e arquivo da mu-
nicipalidade, verificando a legislação quanto ao tempo correto para 
arquivo e condicionamento dos mesmos. Executa tarefas afins de-
signadas pelo superior imediato.
REQUISITO MÍNIMO Ensino Médio Completo e conheci-
mento em informática
HORÁRIO DE TRABALHO 40 horas semanais / 8 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO Local a ser determinado pelo Se-
cretário Municipal de Administração

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade	de	cópias	 Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
autenticado
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimentos, RG e CPF 
dos filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para 
I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01   Foto 3x4
01   Cartão SUS
   Declaração de Bens, entregue em 
envelope lacrado e/ou última Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL	DE	CONVOCAÇÃO	Nº	036/2022	
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
6121/2021 e 6123/2021, considerando justificativas contidas na CI 

663053/2022 e 662523/2022-SMS bem como pedido de demissão 
de Marcelo de Oliveira Domingues Ladeira e não comparecimento 
do 01 classificado, convoca os classificados do Concurso Publico 
001/2019, homologado através do Decreto nº 5458/2019, de 17 de 
Abril de 2019, publicado em 19 de Abril de 2019, no Semanário 
Oficial, para o emprego público de  DENTISTA-PSF, a comparecer 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da pu-
blicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e 
Gestão de Pessoal com os documentos abaixo descritos, situado a 
Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orien-
tação do procedimento admissional, exames médicos e entrega da 
documentação exigida para nomeação, posse e exercício.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.

Classificação	 	 Nome
03   THAIS LEMOS DE OLIVEIRA
  
Estância Turística de Avaré, aos 01 de Abril de 2022.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário	Municipal	de	Administração

                 
DENOMINAÇÃO  DENTISTA-PSF
ATRIBUIÇÃO  Vide Anexo da L.C. nº 097/2009
REQUISITO  Nível Superior completo com gra-
duação em Odontologia e registro no CRO
CARGA HORÁRIA  40 (Quarenta) horas semanais / 08  
   (oito) horas diárias
LOCAL DE TRABALHO ESFs 
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade	de	cópias	 Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
autenticado – Diploma frente e verso e registro no CRO - Autentica-
dos)
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento, RG e CPF de 
filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01   Foto 3x4
01   Cartão SUS
   Declaração de Bens, entregue em 
envelope lacrado e/ou última Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL	DE	CONVOCAÇÃO	Nº	037/2022	
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 6123/2021 de 04/01/2021, considerando Ofício Especial/SMS 
e considerando necessidade emergencial em suprir a demanda 
existente nas ESFs do Município, bem como não comparecimento 
do 14º classificados e pedido de demissão de Paula Gonçalves 
Pereira, convoca os classificados do Concurso Publico 001/2019, 
homologado através do Decreto nº 5458/2019, de 17 de Abril de 
2019, publicado em 19 de Abril de 2019, no Semanário Oficial, para 
o emprego público de  ENFERMEIRO-PSF, a comparecer no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação 
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão 
de Pessoal com os documentos abaixo descritos, situado a Rua 
Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orienta-
ção do procedimento admissional, exames médicos e entrega da 
documentação exigida abaixo listada, para nomeação, posse e 
exercício.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.

Classificação	 	 Nome
15   RENATA GRAZIELA STOCO DA  
   FONTE SILVA
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Estância Turística de Avaré, aos 01 de Abril de 2022.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário	Municipal	de	Administração

                                                                                                   
DENOMINAÇÃO  ENFERMEIRO-PSF
ATRIBUIÇÃO  Vide Anexo da L.C. nº 097/2009
REQUISITO  Nível Superior com Graduação em 
Enfermagem e registro no COREN
CARGA HORÁRIA  40 (Quarenta) horas semanais / 08  
   (oito) horas diárias
LOCAL DE TRABALHO ESFs

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade	de	cópias	 Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
autenticado
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento, RG e CPF de 
filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01   Foto 3x4
01   Cartão SUS
   Declaração de Bens, entregue em 
envelope lacrado e/ou última Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 038/2022
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 6123/2021 de 04/01/2021, considerando desistência do 17º 
classificado, convocado através edital especial em atendimento 
a determinação judicial, publicado em 18/02/2022, CONVOCA os 
classificados do Concurso Publico 002/2018, homologado através 
do Decreto nº 5317/2018, de 26 de Outubro de 2018, publicado 
em 26 de Outubro de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, para 
o cargo/função de ENFERMEIRO, a comparecer no prazo máxi-
mo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste 
Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pes-
soal, munido dos documentos abaixo descritos, situado a Rua Rio 
Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do 
procedimento admissional, (nomeação, exames médicos), entrega 
da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.

Classificação	 	 Nome	(classificado(a))
36	 	 	 MARIA	ZELIA	GUEDES	DOS	SANTOS

Estância Turística de Avaré, aos 01 de Abril de 2022
RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário	Municipal	de	Administração

DENOMINAÇÃO  ENFERMEIRO
DESCRIÇÃO SUMARIA Compreende as tarefas que se des 
DO CARGO  tinam a planejar, organizar, execu-
tar (L.C.	188/2013)		 	 e supervisionar os serviços de enfer-
magem em postos de saúde, unidades de saúde e unidades assisten-
ciais, empregando processos de rotina e ou específicos, zelando pela 
execução dos projetos, metas e rotinas de trabalhos, para garantir a 
prestação dos serviços, dentro dos padrões de qualidade e quantidade 
estabelecidos, para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde 
individual ou coletiva no município, na execução de programa de saú-
de pública, visando atender legislação pertinente;
REQUISITO  Ensino superior completo e compe 
(L.C.	188/2013)	  tente registro no COREN.
JORNADA DE TRABALHO A ser determinado pelo Secretário 
Municipal da Saúde

LOCAL E HORÁRIO DE TRABALHO A ser determinado pelo 
Secretário Municipal da Saúde

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade	de	cópias	 Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
– diploma frente e verso e registro no órgão autenticados
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimentos, RG e cpf de 
filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01   Foto 3x4
   Cartão SUS
   Declaração de Bens, entregue em 
envelope lacrado e/ou última Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 039/2022
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
6121/2021 e 6123/2021,e considerando justificativas contidas na 
CI 668411/2022/SMS, considerando exoneração de Beatriz Costa 
e Silva Pera, CONVOCA, o(s) classificado(s) do Concurso Publico 
002/2018, homologado através do Decreto nº 5317/2018, de 26 de 
Outubro de 2018, publicado em 26 de Outubro de 2018, no Se-
manário Oficial Eletrônico, para o cargo/função de PSICÓLOGO, a 
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 
data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Hu-
manos e Gestão de Pessoal, munidos com os documentos abaixo 
descritos, sito a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 
hs, para orientação do procedimento admissional (nomeação, exa-
mes médicos) e entrega da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.

Classificação	 	 Nome	(classificado	(a))
18º   GABRIELLE TAVER DE JESUS

Estância Turística de Avaré, aos 01 de Abril de 2022
RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário	Municipal	de	Administração

DENOMINAÇÃO  PSICÓLOGO
DESCRIÇÃO SUMARIA Compreende as tarefas que se des 
DO CARGO  tinam a estudos, pesquisas, ava 
(L.C.	188/2013)		 	 liações e consultas para o desen-
volvimento emocional e os processos mentais e sociais de indiví-
duos, prestando assistência de saúde mental, bem como atender e 
orientar na área assistencial, educacional e do trabalho, elaboran-
do e aplicando técnica psicológica para possibilitar a orientação e o 
diagnóstico clínico e adaptação social;
REQUISITO  Ensino superior completo com for 
(L.C.	188/2013)  mação específica na área de Psico-
logia e competente registro no CRP
HORÁRIO DE TRABALHO 30 horas semanais / 6 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO A ser determinado pelo Secretário  
   Municipal de Administração

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade	de	cópias	 Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS

01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
– diploma frente e verso e registro no órgão autenticados
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimentos filhos (me-
nores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R. , incluindo 
CPF)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01   Foto 3x4
   Declaração de Bens, entregue em 
envelope lacrado e/ou última Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 040/2022 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
6121/2021 e 6123/2021, considerando justificativas contidas na CI 
nº 665853/2012 e considerando aposentadoria de Eveli Carvalho 
Sousa Scheurs e não comparecimento do 05 classificado, convoca 
os classificados do Concurso Publico 003/2019, homologado atra-
vés do Decreto nº 5525/2019, de 25 de Junho de 2019, publicado 
em 27 de Junho de 2019, no Semanário Oficial Eletrônico, para 
o cargo/função de  FISIOTERAPEUTA, a comparecer no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação 
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de 
Pessoal com os documentos abaixo descritos, situado a Rua Rio 
Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do 
procedimento admissional, nomeação, exames médicos e entrega 
da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.

Classificação	 	 Nome
06	 	 	 LUZIANE	MARIA	SILVESTRE	COSTA

Estância Turística de Avaré, aos 01 de Abril de 2022. 
   

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário	Municipal	de	Administração

DENOMINAÇÃO  FISIOTERAPEUTA 
ATRIBUIÇÃO  Compreende as tarefas que des-
tiLC 188/2013  nam a aplicar técnicas fisioterapêu-
ticas para prevenção, readaptação e recuperação de pacientes. 
Atende e avalia as condições funcionais de pacientes e clientes 
utilizando protocolos e procedimentos específicos da fisioterapia e 
suas especialidades. Atua na área de educação em saúde através 
de palestras, distribuição de materiais educativos e orientações 
para melhor qualidade de vida. Desenvolve e implementa progra-
mas de prevenção em saúde geral e do trabalho. Gerencia serviços 
de saúde orientando e supervisionando recursos humanos. Exerce 
atividades técnico científicas através da realização de pesquisas, 
trabalhos específicos, organização e participação em eventos; 
REQUISITO MÍNIMO Ensino Superior Completo com for-
mação na área de Fisioterapia e competente registro no CREFITO 
HORÁRIO DE TRABALHO 30 horas semanais / 6 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO Local a ser determinado pelo Se-
cretário Municipal da Saúde 

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade	de	cópias	 Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
autenticado e registro autenticado do CREFITO
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento, RG e CPF fi-
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lhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01   Cartão SUS
01   Foto 3x4

   Declaração de Bens, entregue em 
envelope lacrado e/ou última Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

CONCURSO PÚBLICO 002/2018

EDITAL DE RECONVOCAÇÃO – 2ª FASE – TESTE DE APTIDÃO 
FÍSICA –TAF  

(CARÁTER	ELIMINATÓRIO)	
Considerando a deliberação da Comissão Examinadora do TAF, 
designada pelo Decreto 6661/2022, datado de 22/03/2022;
Considerando que o candidato Reginaldo Aparecido de Souza 
Oliveira, na execução do TAF realizado no dia 23/02/2022, ficou 
impossibilitado de realizar o teste de caminhada de 1 milha, pois 
os frequencímetros utilizados no mesmo não conseguiram aferir os 
batimentos cardíacos desse candidato,
Considerando que todos os equipamentos utilizados nos demais 
candidatos, durante a avaliação realizada em 23/02/2022, não 
apresentaram problemas e/ou intercorrências;
Considerando que o candidato obteve resultado satisfatório no tes-
te de dinamometria dorsal e manual no dia 23/02/2022;
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, 
RECONVOCA, o candidato abaixo discriminado, para realização 
do teste de caminhada de 1 milha, para o cargo público: CONDU-
TOR DE VEÍCULOS E TRANSPORTE COLETIVO, nos termos do 
Item 9 do Edital do Concurso Público nº 002/2018, publicado em 10 
de Agosto de 2018, a saber: 

POSIÇÃO		 	 37
DATA	NASC	 	 10/11/1986
CANDIDATO	 	 Reginaldo	Aparecido	De	Souza		
	 	 	 Oliveira
Nº INSC   1213141
MÉDIA	FINAL	 	 72,50

DATA	DO	TAF	 	 05/04/2022–	(TERÇA-FEIRA)
LOCAL PARA A  CAMPO MUNICIPAL
REALIZAÇÃO DO TAF
ENDEREÇO DO LOCAL AVENIDA TRÊS MARIAS S/N
HORÁRIO	DO	TAF	(INÍCIO)	 9:00	H
O candidato deverá comparecer com antecedência de 60 (sessen-
ta) minutos do horário estabelecido para seu início

O CANDIDATO DEVERÁ APRESENTAR-SE MUNIDOS DOS DO-
CUMENTOS ELENCADOS NO SUBITEM 9.8, OBSERVANDO 
OS SUBITENS 9.9 e 9.10, do EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 
002/2018, NÃO SENDO ADMITIDO ATRASO, SOB PRETEXTO AL-
GUM, SENDO QUE  APÓS O FECHAMENTO DOS PORTÕES NÃO 
HAVERÁ SEGUNDA CHAMADA, SEJA QUAL FOR O MOTIVO ALE-
GADO, PARA JUSTIFICAR O ATRASO OU AUSÊNCIA DO CANDI-
DATO, NOS TERMOS DO SUBITEM 10.1.6 DO REFERIDO EDITAL.
9.8 Para a realização do TAF somente será admitido o candidato que 
apresentar Documento Original com foto que bem o identifique como: 
Carteira e/ou Cédula de Identidade expedida pelas Secretarias de 
Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério 
das Relações Exteriores, Cédulas de Identidade fornecidas por Or-
dens ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como docu-
mento de identidade, como por exemplo, as do CREA, OAB, CRM, 
CRO, etc, e a Carteira de Trabalho e Previdência Social e Carteira 
Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº. 9.503/97).
9.9 O candidato convocado que não apresentar um dos documen-
tos, conforme disposto neste Edital, não realizará o TAF, sendo 
considerado ausente e eliminado deste Concurso Público.
9.10 Não serão aceitos, para efeito de identificação, por serem do-
cumentos destinados a outros fins: Boletim de Ocorrência, Protoco-
los de requisição de documentos, Certidão de Nascimento ou Ca-
samento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (emitida 
anteriormente à Lei nº 9.503/97), Carteira de Estudante, Crachás, 

Identidade Funcional de natureza pública ou privada
9.16 Para a realização do TAF, o candidato deverá apresentar-se 
com trajes e calçados apropriados, que não restrinjam os movi-
mentos, ou seja, basicamente calção ou shorts ou bermuda ou 
agasalho e camiseta, meias e calçando algum tipo de tênis.
9.17 Para a realização do TAF, recomenda-se ao candidato que:
a Faça sua refeição com antecedência mínima de 02 (duas) horas;
b Não fume 02 (duas) horas antes da realização das avaliações;
c Não interrompa o uso de medicamentos, caso seja em tratamento 
médico.
9.18 O aquecimento e a preparação para o TAF são de responsa-
bilidade do próprio candidato, não podendo interferir no andamento 
deste Concurso.
9.19 Os suprimentos tais como água e alimentos serão de responsa-
bilidade do candidato, durante o tempo de espera para as avaliações.
9.20 A Comissão Examinadora do TAF, designada por meio do De-
creto nº 6661/2022, poderá cancelar ou interromper a avaliação da 
caminhada de 1 milha  (1609m), bem como alterar a data da aplica-
ção, caso considere que não existam as condições meteorológicas 
necessárias para garantir a integridade física do candidato e evitar 
prejuízos ao seu desempenho; devendo estipular nova data e divul-
gá-la oportunamente.
9.21 Na aplicação do TAF, não haverá repetição da execução dos 
exercícios, exceto no caso em que a Comissão Examinadora do TAF, 
designada por meio do Decreto nº 6661/2022, reconhecer expressa-
mente a ocorrência de fatores de ordem técnica, não provocados pelo 
candidato, e que tenham prejudicado o seu desempenho.
9.22 Quaisquer anormalidades observadas com os candidatos du-
rante o TAF serão registradas pela Comissão Examinadora do TAF 
e notificadas à Secretaria Municipal de Administração, a título de 
registro de documentos comprobatórios dos atos realizados no dia 
das avaliações.
9.23 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários 
(estados menstruais, gravidez, indisposições, cãibras, contusões, 
luxações, fraturas e etc.) que impossibilitem a realização do TAF ou 
diminuam a capacidade física do candidato não serão levados em 
consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado.
9.26 No momento da realização do TAF o candidato:
a.a Deverá apresentar capacidade mínima para suportar física e 
organicamente o esforço exigido nas avaliações;
a.b Deverá apresentar estrutura psíquica adequada para o exercí-
cio das avaliações;
a.c Não poderá apresentar-se embriagado ou fazer uso de bebida 
alcoólica.
9.27 Somente o candidato reconvocado terá acesso ao local do TAF, 
sendo vedado o acesso de familiares e outras pessoas estranhas.

DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF
O candidato reconvocado, será submetido ao teste de caminhada de 
1 milha, conforme item 9 do Edital do Concurso Público nº 02/2018:
9.1 A prova terá caráter exclusivamente eliminatório, considerando 
o candidato apto ou inapto para o exercício do cargo público.
9.41 Na data da realização do TAF será aferido o peso corporal e 
conferida a idade do candidato reconvocado.
9.42 Objetivo da avaliação: Determinar Aptidão Cárdio-Respiratória 
(VO2max), identificando indivíduos quanto a capacidade de reali-
zação de esforços físicos. A equação para VO2máx enunciada em 
ml. (kg.min.)-¹ é: VO2máx = 132,853 – (0,0769 x PC x 2,2) - (0,3877 
x I) + (6,315 x S) - (3,2649 x T) - (0,1565 x FC), sendo S = 1 (mas-
culino) ou 0 (feminino).

SIGLA   DENOMINAÇÃO
VO2máx	 	 	 Volume	de	oxigênio	máximo

PC	 	 	 Peso	corporal
I	 	 	 Idade
S	 	 	 Sexo
T	 	 	 Tempo
FC	 	 	 Frequência	cardíaca

9.43 O candidato deverá caminhar 1609m com o tempo cronome-
trado, na maior velocidade possível sem correr. A frequência cardí-
aca em batimentos por minuto (bpm) deve ser acompanhada du-
rante toda a avaliação, sendo que o valor a ser utilizado na fórmula 
será o registrado no frequencímetro ou outro aparelho similar ao 
final do percurso dos 1609m.
9.44 Será considerado APTO o candidato que obtiver desempenho 
mínimo para aprovação, ou seja, após o teste ficar na classifica-
ção considerada média nas Tabelas padrão internacional “Ameri-
can Heart Association” para homens e mulheres conforme a idade, 
descrita abaixo.

Classificação da Potência Aeróbia - American Heart Association
Consumo	Máximo	de	Oxigênio	(	VO2max		ml/kg/min	)	-	HOMENS

Classificação da Potência Aeróbia - American Heart Association
Consumo	Máximo	de	Oxigênio	(	VO2max	ml/kg/min	)	–	MULHERES

9.45 Será considerado INAPTO o candidato que não concluir o per-
curso de 1609m.
9.46 Os resultados serão registrados em formulário próprio e assi-
nados pelo candidato.

DOS RECURSOS
Os recursos do TAF-Teste de Aptidão física deverão obedecer as 
regras contidas no Item 11- Recursos-Teste de Aptidão Física- 
11.10 a 11.18 do Edital do Concurso Público nº 002/2018, publicado 
no Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré em 10/08/2018

DO PROTOCOLO DO TAF PARA COVID-19
-O candidato deverá apresentar documento comprobatório de va-
cinação completa (1ª, 2 e reforço) dose contra COVID- 19, nos ter-
mos do Decreto 6641/2022, para a realização do Teste de Aptidão 
Física-TAF. 
- O candidato, se estiver acometido pelo COVID 19 deverá justificar 
sua ausência por meio de atestado médico, para remarcação de 
sua avaliação, devendo o atestado ser protocolado junto ao setor 
de Protocolo do Centro Administrativo Municipal da Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, situado a Rua Rio Grande do Sul, nº 
1.810 - Centro - Avaré/SP, de segunda a sexta feira, das 08h00 às 
16h00 em até 48 horas após o dia do TAF
                                            
Registre-se.	Publique-se.	Cumpra-se.

Estância Turística de Avaré, (SP), 31 de Março de 2022.

JOSELYR	BENEDITO	COSTA	SILVESTRE
PREFEITO

ATA DA REUNIÃO COMISSÃO 
EXAMINADORA DO TAF 

CONCURSO PUBLICO: EDITAL Nº 002/2018
No dia 22 de março do ano de dois mil e vinte e dois, no Centro Ad-
ministrativo, localizado a Rua Rio Grande do Sul, número 1810, nesta 
cidade, município e comarca de Avaré, Estado de São Paulo, reuni-
ram-se os membros da Comissão Examinadora, nomeada nos termos 
do Decreto nª 6661, de 27 de janeiro de 2022, com objetivo de julgar 
os recursos interpostos por candidatos reprovados no TAF – Teste de 
Aptidão Física, referente ao Concurso Público nº 02/2018. 
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ANALISE DE RECURSO TAF  CONCURSO PUBLICO 002/2018
 
Nome	do	Candidato REGINALDO APARECIDO DE  
   SOUZA OLIVEIRA
Nº	da	Inscrição  1213141
Cargo   CONDUTOR DE VEÍCULOS E  
   TRANSPORTE COLETIVO
Decisão   Considerando relatório do Sr. Prof. 
Alexandre Faustino, o candidato Reginaldo Aparecido de Souza 
Oliveira no da execução do teste de aptidão física (TAF), ficou im-
possibilitado de fazê-lo, pois os frequencímetros utilizados no mes-
mo não conseguiram aferir os batimentos cardíacos, equipamento 
necessário para concluir a tarefa como também equipamento de 
base para calculo da prova. Todos os equipamentos utilizados nos 
demais candidatos durante a avaliação não apresentaram proble-
mas e/ou intercorrências.
Diante do exposto, a comissão do TAF deliberou em reaplicar o 
teste para o candidato Reginaldo Aparecido de Souza Oliveira no 
dia 05/04/2022 as 09:00 oportunizando-o de participar do teste de 
caminhada de 1 milha (1609m) conforme Edital do concurso públi-
co n° 02/2018.

A Comissão Examinadora delibou que Reginaldo Aparecido de 
Souza Oliveira executará o Teste de Caminhada de 1 milha no dia 
05/04/2022 as 09h. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada 
por encerrada e, para tudo quanto deliberado constasse, eu, lavrei 
a presente ata, que vai por mim Alexandre Faustino, Presidente, e 
pelos demais membros da Comissão Examinadora, designados na 
forma supracitada, assinada.

Ronaldo	Adão	Guardiano
Secretário	Municipal	de	Administração

Alexandre	Faustino
Chefe	de	Planejamento	Estratégico	e	Gestão	de	Políticas	Pú-
blicas	–	Profissional	em	Educação	Física	em	Educação	Física	

Habilitado-	CREF	0377093-G/SP

Maria	Aparecida	Alves	Arca
Fisioterapeuta

Rodrigo	Ciconi
Fisioterapeuta

Rosana	Maria	Banin	Dias
Auxiliar	de	Enfermagem

Sandro	Oliveira	Cunha
Assessor	de	Planejamento	Estratégico	de	Políticas	Públicas	de	

Esporte	e	Lazer

Reinaldo	Aparecido	Faria	Junior
Agente	Administrativo

PORTARIA	N°	002,	de	28	março	de	2022
Dispõe sobre alterações nos critérios de classificação por tempo 
de serviço e títulos, referentes ao processo de atribuição de aulas, 
classes e unidades escolares da Rede Municipal de Educação de 
Avaré.  

 A Secretária Municipal da Educação, no uso de sua competência, 
à luz do disposto no Artigo 38, da Lei Nº 2007, de 03 de maio de 
2016, Estatuto do Magistério do Município de Avaré, e    

Considerando as disparidades nos critérios de pontuação e visan-
do aprimorar o processo de classificação por tempo de serviço e 
títulos para diretores e docentes da Rede Municipal de Educação 
de Avaré;

Considerando o Parecer do Conselho Municipal de Educação de 
Avaré, através do Ofício Nº 22/2021 de 21 de dezembro de 2021 e

SEC. DE EDUCAÇÃO

Considerando o Parecer estabelecido em Ata, de 24 de março de 
2022, da Comissão para execução, coordenação, acompanhamento 
e monitoramento do processo anual de atribuição de classes e aulas, 
regulamentada pela Portaria 03/2021 de 23 de agosto de 2021,
Resolve:
Artigo 1° - Fica alterado o Quadro de Classificação por Tempo de 
Serviço e Títulos para Diretores e Docentes, a saber: 

Item II, do Quadro de Classificação por Tempo de Serviço e Títulos 
para Diretores e Docentes, leia-se: 
Certificados de frequência em cursos de atualização ou aperfeiçoa-
mento, considerando aqueles realizados nos últimos 3 (três) anos – 
0,01 (um centésimo) ponto por hora de curso, até 10,0 (dez) pontos;

Item III, do Quadro de Classificação por Tempo de Serviço e Títulos 
para Diretores e Docentes, leia-se:
Para Portadores de outras Licenciaturas, na área da Educação em 
Instituições credenciadas pelo MEC, além da exigida para ingres-
so, serão computados 10,0 (dez) pontos, permitindo o acúmulo de 
até 03 (três) Licenciaturas;

Item V, do Quadro de Classificação por Tempo de Serviço e Títulos 
para Diretores e Docentes, leia-se:
Certificados em cursos de Pós-Graduação, na área da Educação 
em Instituições credenciadas pelo MEC, com o mínimo de 360 ho-
ras (Lato Sensu), permitindo o acúmulo de até 03 (três) certificados 
– 10,0 (dez) pontos por certificado, não podendo considerar o qual 
usou para ingresso;

Item VI, do Quadro de Classificação por Tempo de Serviço e Títulos 
para Diretores e Docentes, leia-se: 
Diplomas de Curso de Mestrado, na área da Educação – 35 (trinta 
e cinco) pontos;

Item VII, do Quadro de Classificação por Tempo de Serviço e Títu-
los para Diretores e Docentes, leia-se:
Diplomas de Curso de Doutorado, na área da Educação – 45 (qua-
renta e cinco) pontos.

Artigo 2° - Ficam suprimidos os Itens IV, VIII, IX e X, do Quadro de Classifi-
cação por Tempo de Serviço e Títulos para Diretores e Docentes;
Artigo 3° - Fica inalterado o Item I, do Quadro de Classificação por 
Tempo de Serviço e Títulos para Diretores e Docentes;

Artigo 4° - Acrescenta-se um novo Item ao  Quadro de Classifi-
cação por Tempo de Serviço e Títulos para Diretores e Docentes, 
estabelecendo o acréscimo de 10 (dez) pontos ao profissional da 
Educação que, no período de 01/11 do ano anterior a 31/10 do ano 
em curso, não ultrapassar a 2 (duas) ausências justificadas.

Parágrafo 1º - Não são consideradas ausências para fins de pontu-
ação, conforme Lei Complementar Nº 216, de 03 de maio de 2016, 
Plano de Carreira e Remuneração da Educação Básica Municipal, 
as ocorrências de:
I - Nojo;
II - Gala;
III - Convocação do Tribunal Regional Eleitoral;
IV - Convocação Judicial;
V - Licença Gestante;
VI - Licença Profilática;
VII - Falta Abonada;
VIII - Intimação Policial;
IX - Doação de sangue;
X - Licença Paternidade;
XI - Licença Adoção;
XII - Acidente de trabalho e
XIII - Doação de órgãos.

Parágrafo 2º -   Não será considerada ausência para fins de pontu-
ação, conforme Lei 2.523, de 05 de julho de 2021, a folga remune-
rada de aniversário do servidor.  

Artigo 5° - As próximas Resoluções Normativas, que regulamentam 
o processo de atribuição de aulas, classes e unidades escolares, 
deverão considerar o estabelecido por esta Portaria.

Josiane	Aparecida	Medeiros	de	Jesus
Secretária	Municipal	de	Educação

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE FISCALI-
ZAÇÃO/ISS

NOTIFICAÇÕES:
1745/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.048.025-000 – 
TMGB – LIMPEZA 
329/22 – RUA TOCANTINS – F.028.005-000 – AC – SONORIZAÇÃO 
548/22 – AL FRIDA ELZA SCHEUBER BRANTES – 4.530.036-000 
– JBD – LIMPEZA 
549/22 – AL FRIDA ELZA SCHEUBER BRANTES – 4.530.037-000 
– E-BCA – LIMPEZA 
563/22 – RUA LUIZ EMILIO BANWART – 4.530.011-000 – E-BCA 
– LIMPEZA
565/22 – RUA LUIZ EMILIO BANWART – 4.530.013-000 – ACNB 
– LIMPEZA
567/22 – RUA LUIZ EMILIO BANWART – 4.530.002-000 – MST 
– LIMPEZA 
570/22 – RUA LUIZ EMILIO BANWART – 4.530.021-000 – M&N 
CAP LTDA – LIMPEZA 
589/22 – RUA DONA LOLITA – 3.282.014-000 – PARAISO – LIM-
PEZA/M/C
590/22 – RUA CARLOS CAVINI – 5.263.015-000 – FJC – LIMPEZA 
609/22 – RUA JOSÉ A DA SILVA COELHO – 5.392.010-000 – 
MLBA – IRREGULARIDADES
612/22 – AV ÂNGELO CONTRUCCI – 4.174.005-000 – DRS – 
LIMPEZA 
614/22 – RUA JAIME QUARTUCCI – 4.597.029-000 – MT – SO-
NORIZAÇÃO 
615/22 – RUA SEVILHA – 4.293.007-000 – TH – LIMPEZA 
616/22 – RUA SEVILHA – 4.293.004-000 – LMC – LIMPEZA 
618/22 – RUA WALDEMAR LOPES PERES – 3.281.051-000 – 
LAC/ASB – SONORIZAÇÃO 
619/22 – RUA SÃO TOMÉ – 4.284.009-000 – CIS – SONORIZAÇÃO 
619/22 – RUA QUINZE DE NOVEMBRO – 4.191.020-000 – LIMPEZA 
620/22 – RUA QUINZE DE NOVEMBRO – 4.191.016-000 – LIMPEZA 
620/22 – RUA FORTALEZA – F.014.008-000 – EPAB – SONORI-
ZAÇÃO 
621/22 – RUA ALAN KARDEC – 5.151.019-000 – CA / JCG – SO-
NORIZAÇÃO 
622/22 – RUA EDUARDO CANE FILHO – 4.706.029-000 – DZ – 
SONORIZAÇÃO  
622/22 – RUA QUINZE DE NOVEMBRO – 4.191.018-000 – DQO 
– LIMPEZA 
623/22 – RUA NHO MUSA – 5.232.011-000 – EBS – SONORIZAÇÃO 
623/22 – RUA ESPIRITO SANTO – 2.114.010-000 – OAC – LIMPEZA 
624/22 – RUA ESPIRITO SANTO – 2.114.011-000 – ACG – LIMPEZA 
625/22 – RUA ESPIRITO SANTO – 2.114.012-000 – ACG – LIMPEZA 
625/22 – AV PINHEIRO MACHADO – 6734 – SPFC – SONORI-
ZAÇÃO 
625-A/22 – AV PINHEIRO MACHADO – 6734 – SPFC – SONO-
RIZAÇÃO 
626/22 – RUA JOÃO RICARDO DURÇO – 5.163.005-000 – JRPG 
– SONORIZAÇÃO 
628/22 – AV BRASILIA – 5.028.001-000 – APA-E – LIMPEZA 
629/22 – RUA FRANCISCO DAS CHAGAS NEGRÃO – 2.093.017-
000 – APA-E – LIMPEZA 
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DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Estão abertas as inscri-
ções para o Projeto “Jovem 
Agricultor do Futuro”. A ca-
pacitação gratuita do Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Rural (SENAR) é uma parceria 
com o Fundo Social de Soli-
dariedade e Sindicato Rural 
de Avaré. 

Projeto “Jovem Agricultor do Futuro” está com inscrições abertas
Capacitação gratuita é uma parceria com o Fundo Social de Solidariedade

O objetivo é capacitar ado-
lescentes de 14 a 17 anos para 
atividades produtivas ligadas 
ao meio rural, gerando renda 
e garantindo desenvolvimen-
to pessoal e profissional. 

Além do apoio na divul-
gação do curso, o Fundo 
Social conseguiu junto à Se-

cretaria Municipal de Meio 
Ambiente a liberação de es-
paço no Horto Florestal para 
a realização da edição 2022. 

O órgão assistencial do 
município também ficou res-
ponsável por outros trâmites 
burocráticos necessários para 
a execução da capacitação.

As aulas terão início em 
4 de abril e o curso tem du-
ração de 9 meses. São duas 
turmas de manhã e uma no 
período da tarde, com 15 va-
gas cada. 

O Projeto “Jovem Agricul-
tor do Futuro” disponibiliza 
material e alimentação aos 

alunos, além de certificado. 
As inscrições devem feitas 

no Sindicato Rural de Avaré. 
O endereço é Rua Rio de Ja-
neiro, nº 1723. O atendimen-
to ao público e das 7h30 às 
12 horas e das 13h30 às 17 
horas. Outras informações 
pelo telefone (14) 3732-0696. 

Projetos de inclusão do município são
apresentados a estudantes de Educação Física
Ações são coordenadas pela Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Os projetos de inclu-
são da Secretaria Especial 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (SEDPD) foram 
apresentados recentemente 
a alunos de Educação Física 
das Faculdades Integradas 
Regionais de Avaré (FIRA). 

Na ocasião, a técnica em 
Orientação e Mobilidade 
Lara Dammenhain falou so-
bre Técnicas de Orientação e 
Mobilidade, novo projeto da 
SEDPD, e abordou o retor-
no da Oficina de Braile e do 
Projeto Redescobrindo um 

Novo Olhar, que visa ofere-
cer autonomia, socialização 
e reabilitação para pessoas 
cegas e com baixa visão. 

Vivência 
Além do contato com as 

ações de inclusão da pasta, 
os alunos puderam experi-
mentar uma vivência empáti-
ca, colocando-se no lugar da 
pessoa com cegueira. 

Para tanto, os participan-
tes tiveram seus olhos ven-
dados e andaram de bengala 
pela instituição de ensino. 

“A proposta foi cons-

cientizar os alunos, futuros 
profissionais que em breve 
estarão no mercado de tra-
balho e precisam estar ca-
pacitados para atender às 
demandas desta comuni-
dade de forma equitativa”, 
afirma a SEDPD. 

A SEDPD fica na Rua Ce-
ará, nº 1393. Outras infor-
mações sobre projetos de 
inclusão em andamento 
também podem ser obtidas 
pelo e-mail smdpd@avare.
sp.gov.br ou pelo telefone 
(14) 3732-8844.

OPORTUNIDADE
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TRIBUTAÇÃO

A primeira parcela da Taxa 
de Licença (Alvará) de 2022 
vence no dia 20 de abril. O 
pagamento à vista garante 
5% de desconto no valor.

A quitação agora pode 
ser paga via Pix. A propos-
ta da Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré é aprovei-
tar os recursos tecnológicos 

Taxa de Licença/Alvará: primeira
parcela vence em 20 de abril
Pagamento à vista garante desconto de 5%; quitação pode ser feita via Pix

para facilitar a vida do contri-
buinte.

Basta acessar avare.sp.
gov.br, abrir a aba “Serviços 
Online”, localizada na parte 
inferior da página eletrônica, 
e clicar no botão “Serviços”.

Em seguida, o usuário 
deve clicar em “Emissão de 
DAM” (Documento de Arre-

cadação Municipal), no alto 
da página, “taxa de licença 
2022”, e digitar a inscrição 
municipal de cadastro mobi-
liário.  

Depois de inserir os ca-
racteres de verificação, é só 
clicar na opção “Pagar com 
Pix”. Caso não queira utilizar 
a função, o contribuinte tam-

bém pode imprimir o boleto 
e fazer o pagamento da ma-
neira tradicional.

Atalho 
Já a área Acesso Rápido, 

também no site oficial do 
município, oferece um ata-
lho. Basta clicar no botão 
“ISS/Alvaré” para chegar di-
retamente ao espaço “Emis-

são de DAM”. 
Em seguida, é só digitar o 

solicitado conforme o infor-
mado acima e fazer o paga-
mento utilizando o Pix.

A taxa de licença 2022 
também pode ser obtida 
pelo e-mail iss@avare.sp.gov.
br. Outras informações pelo 
telefone (14) 3711-2532.

A Rede Municipal de En-
sino aderiu ao Programa 
Aprender Juntos, iniciativa da 
Secretaria de Estado da Edu-
cação que oferece reforço 
escolar a estudantes do Ensi-
no Fundamental.  

A proposta é garantir a 
aprendizagem de alunos im-
pactados pela pandemia do 

Avaré adere a programa que oferece reforço a estudantes

Proposta é reverter perdas de aprendizagem causadas 
pela pandemia do coronavírus

EDUCAÇÃO

coronavírus, especialmente 
com relação à alfabetização 
e ao letramento matemático. 

“O projeto é flexível e 
pode ser adaptado a diferen-
tes contextos. Neste momen-
to, os professores participam 
de capacitações promovidas 
pela equipe da Secretaria 
Municipal de Educação para 

a implantação do programa 
a partir de abril”, explica a 
pasta. 

O Aprender Juntos será 
aplicado entre o 3° ao 5° 
ano do Ensino Fundamental. 
A Educação acredita que o 
programa será determinante 
para reverter as perdas resul-
tantes da crise sanitária. 
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FROTA

A Estância Turística de 
Avaré foi beneficiada com 
uma caminhonete do Pro-
grama “Agro SP + Seguro”. 

A conquista é fruto de 
convênio entre a Prefeitura 
e a Secretaria de Estado da 

Avaré conquista picape equipada 
para ações na zona rural
Patrimônio é fruto de convênio entre Prefeitura e Secretaria do Estado de Agricultura

Agricultura e Abastecimento. 
A picape 0 km é equipa-

da com guincho e sinaliza-
ção, entre outros recursos, 
e será empregada em ações 
de prevenção e combate a 
queimadas na zona rural da 

estância turística. 
O veículo 4X4 com cabine 

dupla também vai atuar em 
trabalhos de conscientização, 
instrução e interação com o 
produtor rural, entre outras 
demandas.  

Outra atribuição do novo 
veículo da Secretaria Munici-
pal de Agricultura e Abaste-
cimento é prestar apoio ao 
Programa “Vizinhança Soli-
dária”, executado pela Polícia 
Militar (PM). 

O “Vizinhança Solidária” 
está inserido no Programa 
“Campo Seguro”, parceria 
entre Prefeitura de Avaré e 
PM, que vem garantindo a 
segurança na área rural de 
Avaré. 

Um veículo 0 km adquiri-
do pela Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré vai reforçar 
o atendimento social no mu-
nicípio.

O patrimônio será desti-
nado ao Centro Dia do Idoso 
(CDI) “Luiz De Paschoal”, in-
forma a Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvi-
mento Social (SEMADS), au-
tora da requisição. 

O CDI funciona como 

Novo veículo reforça atendimento da Assistência Social
Patrimônio será empregado no transpor-
te de usuários do Centro Dia do Idoso

uma creche diurna para 
idosos em situação de vul-
nerabilidade social. O ve-
ículo vai ser empregado 
no transporte de usuários, 
entre outras demandas do 
serviço. 

Com sete lugares, o Che-
vrolet Spin Premier Atlas 
conta com todas as especi-
ficações técnicas e de segu-
rança exigidas pelo Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB). 
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SEMADS

O Centro Dia do 
Idoso (CDI) “Luiz De 
Paschoal” retornou às 
atividades presenciais 
na segunda-feira, 28 de 
março. 

O CDI tem por fi-
nalidade assistir idosos 
em situação de risco ou 
vulnerabilidade social, 
cuja condição esteja de 
acordo com as normati-
vas do programa (grau I 
ou II segundo a Anvisa). 

Com capacidade 
para até 25 pessoas, o 
espaço funciona de se-
gunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas. 

O serviço é uma 
parceria entre a Pre-
feitura da Estância 
Turística de Avaré e a 
Secretaria de Desen-
volvimento Social do 
Estado de São Paulo, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento 
e Social.

O imóvel foi cons-
truído pelo Governo 
Estadual. O município, 
por sua vez, é respon-
sável pela manutenção 
do serviço (recursos 
humanos, alimentação 
e transporte). 

A recepção dos ido-
sos contou com a par-
ticipação do cantor e 
compositor Ricki Leal, 

Centro Dia do Idoso reinicia 
atividades presenciais
Recepção contou com música e confraternização entre equipe e participantes do serviço

que animou a tarde 
com muita música e 
dança. A festa contou 
ainda com a distribui-
ção de salgadinhos, 
bolos, doces e refrige-
rante.

Em nota, a Coor-
denação do CDI agra-
deceu o empenho dos 
funcionários do órgão 
e das equipes da SE-
MADS, Centro de Refe-
rência Especializado de 
Assistência Social (CRE-
AS) e Vila Dignidade, 
bem como dos volun-
tários que respaldaram 
e apoiaram as ações 
para o reinício do aten-
dimento presencial. 

São ofertadas três 
alimentações diárias. 
Além disso, a Prefeitura 
de Avaré faz o transpor-
te dos idosos até o CDI, 
garantindo o acesso do 
público ao serviço.

A grade de ativida-
des foi reformulada e 
conta atualmente com 
a parceria das faculda-
des Eduvale e UniFSP 
para grupos de fisio-
terapia e psicologia, 
bem como do volun-
tariado para o ensino 
de artesanato e teatro, 
além de contação de 
histórias.

O acesso ao serviço 
é feito através do Cen-

tro de Referência da As-
sistência Social (CRAS) 
e/ou Centro de Refe-
rência Especializado de 

Assistência Social (CRE-
AS), mediante avalia-
ção de equipe técnica 
e médica (avaliação de 

dependência).
O CDI fica na Rua 

Fernando de Moraes, 
nº 240, Alto da Colina. 

Outras informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone para contato é 
o (14) 3733-4182.
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO

O Centro de Atendimen-
to ao Trabalhador e Empre-
endedor (CATE) comunica a 
existência de uma vaga para 
mecânico de manutenção in-
dustrial em Avaré. 

É necessário ter Ensino 
Médio e Ensino Técnico de 
Mecânico, além de experiên-
cia de oito anos comprovada 
em Carteira de Trabalho. 

O contratado vai atuar 
com manutenção de siste-
mas mecânicos e hidráulicos, 

CATE oferece vaga para mecânico 
de manutenção industrial
É necessário experiência de oito anos comprovada em 
Carteira de Trabalho, entre outros requisitos

processos de manutenção 
preventiva e resolução de 
anomalias detectadas.

É necessário ainda pos-
suir experiência em usinas, 
bombas em geral, redutores 
de velocidade, esteiras trans-
portadores, montagem de 
rolamentos, gavetas e centrí-
fugas de vinho e açúcar. 

Benefícios 
O contratante oferece 

transporte, refeitório, cesta bá-
sica, convênio farmácia e des-

conto em consulta médica.
Serviço

Interessados devem levar 
currículo ao CATE, localiza-
do na Casa do Cidadão (Rua 
Bahia, nº 1.580, centro). O 
atendimento ao público é de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 16h30.

Ligado à Secretaria Muni-
cipal de Indústria, Comércio, 
Ciência e Tecnologia, o CATE 
faz a conexão entre empre-
sas e trabalhadores.

Outras informações po-
dem ser obtidas pelos tele-

fones (14) 3732-1923 e (14) 
98204-0788.

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) divul-
gou na quinta-feira, 31 de 
março, as vagas de emprego 
disponíveis em Avaré.

São elas:
Ajudante de cozinha – 01 
Assistente operacional – 02
Auxiliar contábil - 02
Analista de recursos huma-
nos - 01
Atendente balconista - 01
Assistente gerente de loja - 01
Auxiliar administrativo de 
custos - 01
Auxiliar de enfermagem - 01
Auxiliar de marceneiro - 01

EMPREGO

PAT: confira as vagas de emprego disponíveis em Avaré
Ofertas estão sujeitas à alteração sem qualquer aviso prévio

Auxiliar de pessoal - 01
Caseiro (casal) - 02
Cozinheiro - 01
Eletricista (construção civil) - 01
Eletromecânico - 01
Empregada doméstica - 01
Encarregado de prevenção 
de perdas - 01
Encarregado de perecíveis - 01 
Encarregado de bazar - 01
Encarregado de hortifruti - 01
Encarregado de mercearia - 01
Encarregado frente de caixa - 01
Encarregado de recebimento 
de mercadorias - 01
Líder de almoxarifado - 01
Marmorista - 01

Mecânico de manutenção de 
automóveis - 01
Mecânico de britagem - 01
Mecânico de manutenção de 
máquinas agrícolas - 01
Montador de móveis  - 01
Motorista carreteiro - 02
Oficial de manutenção pre-
dial - 01
Operador de cartão -02
Programador de manuten-
ção - 01
Subgerente - 01
Técnico em manutenção de 
equipamentos e instrumen-
tos médico-hospitalares - 01
Trabalhador rural - 01

Vendedor de televendas - 01
Vendedor externo - 02 vagas 

Sujeitas à alteração
As vagas estão sujeitas à 

alteração sem aviso prévio 
conforme o preenchimento 
ou retirada das mesmas pe-
las empresas.

Empregador
É necessário o cadastro 

da empresa ou pessoa físi-
ca no endereço eletrônico 
empregabrasil.mte.gov.br ou 
diretamente no PAT para a 
disponibilização de vagas e 
processo seletivo.

Já o candidato deve se ca-

dastrar no site empregabra-
sil.mte.gov.br ou por meio 
do PAT. Os documentos ne-
cessários são o PIS, NIT, PA-
SEP, Bolsa família, Cartão Ci-
dadão, Carteira de Trabalho, 
RG, CPF e CNH.

É importante ainda que 
o candidato mantenha seu 
cadastro atualizado junto ao 
PAT, o que pode ser decisivo 
no processo de contratação.

Serviço
O PAT fica na Casa do Ci-

dadão (Rua Bahia, nº 1.580, 
centro). Outras informações 
pelo telefone (14) 3732-1414.
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COMUNICADOS

01.	ARQUIVAMENTO	DE	AUTO	DE	INFRAÇÃO
AIF nº 781 de 19/06/2021, protocolo/processo nº 1303/21 de 29/06/2021,
Interessado: Sara Betriz de Oliveira
RG: 41686766
Endereço: Sebastião Camilo Lelis, 260. Avaré / SP
02.	ARQUIVAMENTO	DE	AUTO	DE	INFRAÇÃO
AIF nº 783 de 19/06/2021, protocolo/processo nº 1305/21 de 29/06/2021,
Interessado: Leandro Alves dos Santos
RG: 3576107
Endereço: R: Salvador Firace, 49. Avaré-SP
03.	ARQUIVAMENTO	DE	AUTO	DE	INFRAÇÃO
AIF nº 786 de 19/06/2021, protocolo/processo nº 1308/21 de 29/06/2021,
Interessado: José Francisco da Silva
RG: 7553445
Endereço: R: Salvador Firace, 49. Avaré-SP
04.	ARQUIVAMENTO	DE	AUTO	DE	INFRAÇÃO
AIF nº 785 de 19/06/2021, protocolo/processo nº 1307/21 de 29/06/2021,
Interessado: José Aparecido dos Santos Silva
RG: 4862828
Endereço: R: Salvador Firace, 49. Avaré-SP
05.	ARQUIVAMENTO	DE	AUTO	DE	INFRAÇÃO
AIF nº 782 de 19/06/2021, protocolo/processo nº 1304/21 de 29/06/2021,
Interessado: Dogivaldo dos Reis Santos
RG: 52039310
Endereço: R: Salvador Firace, 49. Avaré-SP
06.	ARQUIVAMENTO	DE	AUTO	DE	INFRAÇÃO
AIF nº 780 de 19/06/2021, protocolo/processo nº 1302/21 de 29/06/2021,
Interessado: Elias Gomes
RG: 4583329
Endereço: R: Salvador Firace, 01. Avaré-SP
07.	ARQUIVAMENTO	DE	AUTO	DE	INFRAÇÃO
AIF nº 784 de 19/06/2021, protocolo/processo nº 1306/21 de 29/06/2021,
Interessado: José Henrique dos Santos Silva
RG: 4382187
Endereço: R: Salvador Firace, 49. Avaré-SP
08.	ARQUIVAMENTO	DE	AUTO	DE	INFRAÇÃO
AIF nº 183 de 12/06/2021, protocolo/processo nº 1132/21 de 14/06/2021,
Interessado: Mateus Henrique de Almeida
CPF: 479.980.358-11
Endereço: R: Alfredo José Alves, 940. Avaré-SP
09.	ARQUIVAMENTO	DE	AUTO	DE	INFRAÇÃO
AIF nº 860 de 11/06/2021, protocolo/processo nº 1136/21 de 14/06/2021,
Interessado: Brenda Rafaela Filadelfo Alves
CPF: 48.499.788-35
Endereço: R: Alfredo José Alves, 940. Avaré-SP
10.	ARQUIVAMENTO	DE	AUTO	DE	INFRAÇÃO
AIF nº 880 de 25/06/2021, protocolo/processo nº 1342/21 de 01/07/2021,
Interessado: João Guilherme Oliveira Pilar
CPF: 466.068.488-14
Endereço: R: Rio de Janeiro, 2293. Avaré-SP
11.	ARQUIVAMENTO	DE	AUTO	DE	INFRAÇÃO
AIF nº 873 de 25/06/2021, protocolo/processo nº 1335/21 de 01/07/2021,
Interessado: Richard dos Santos Loretto
CPF: 497.094.648-50
Endereço: R: Cândido Pereira da Silva. Arandu-SP
12.	ARQUIVAMENTO	DE	AUTO	DE	INFRAÇÃO
AIF nº 787 de 19/06/2021, protocolo/processo nº 1309/21 de 29/06/2021,
Interessado: Carlos Eduardo da Silva Ribeiro
RG: 53379270
Endereço: R: Antônio Quintiliano Teixeira, 68. Avaré-SP
13.	ARQUIVAMENTO	DE	AUTO	DE	INFRAÇÃO
AIF nº 515 de 12/06/2021, protocolo/processo nº 1127/21 de 14/06/2021,
Interessado: Leandro Afonso dos Santos Souza
CPF: 7492.581.988-75
Endereço: R: Pedro Domingues, 54. Avaré-SP
14.	ARQUIVAMENTO	DE	AUTO	DE	INFRAÇÃO
AIF nº 195 de 18/06/2021, protocolo/processo nº 1219/21 de 21/06/2021,
Interessado: Jasmyn Pedroso Tojal
RG: 64.014.879-7
Endereço: R: Waldemar Lopes Peres, 1041. Avaré-SP
15.	ARQUIVAMENTO	DE	AUTO	DE	INFRAÇÃO
AIF nº 686 de 06/09/2021, protocolo/processo nº 2173/21 de 08/10/2021,
Interessado: José Carlos Assis
CNPJ: 34.599.070/0001-20

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Endereço: R: Jacy Coutinho, 225. Avaré-SP
16.	ARQUIVAMENTO	DE	AUTO	DE	INFRAÇÃO
AIF nº 683 de 16/07/2021, protocolo/processo nº 1569/21 de 19/07/2021,
Interessado: O. Pereira Junior
CNPJ: 26.743.158/0001- 45
Endereço: R: Jacy Coutinho, 225. Avaré-SP

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Pelo presente, fica notificada, HANNA	KAROLYN	DE	SANTANA	
CPF: 464.296.528-90, de que na data de 05/08/21 foi lavrado con-
tra si o Auto Penalidade de Advertência nº 473, decorrente do Auto 
Infração nº 494, ficando o prazo legal de 10 (dez) dias, a contar 05 
(cinco) dias após a publicação deste, para a apresentação de defe-
sa ou impugnação, junto à Vigilância Sanitária da Estância Turística 
de Avaré/SP, localizada na Rua: Maria Antônia de Souza, 392.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Pelo presente, fica notificado,	WESLEY	FERNANDO	DE	OLIVEIRA	
CPF: 480.231.528-74, de que na data de 05/08/21 foi lavrado contra si 
o Auto Penalidade de Advertência nº 474, decorrente do Auto Infração 
nº 495, ficando o prazo legal de 10 (dez) dias, a contar 05 (cinco) dias 
após a publicação deste, para a apresentação de defesa ou impug-
nação, junto à Vigilância Sanitária da Estância Turística de Avaré/SP, 
localizada na Rua: Maria Antônia de Souza, 392.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Pelo presente, fica notificado, VICTOR EDUARDO OLIVEIRA TEI-
XEIRA CPF: 503.310.188-96, de que na data de 05/08/21 foi lavra-
do contra si o Auto Penalidade de Advertência nº 475, decorrente 
do Auto Infração nº 496, ficando o prazo legal de 10 (dez) dias, a 
contar 05 (cinco) dias após a publicação deste, para a apresenta-
ção de defesa ou impugnação, junto à Vigilância Sanitária da Es-
tância Turística de Avaré/SP, localizada na Rua: Maria Antônia de 
Souza, 392.

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Pelo presente, fica notificada KATLIN	VITORIA	BENICES	PINTO	FER-
REIRA CPF: 518.182.038-71, de que na data de 30/08/21 foi lavrado 
contra si o Auto Penalidade de Advertência nº 4767, decorrente do 
Auto Infração nº 855, ficando o prazo legal de 10 (dez) dias, a contar 
05 (cinco) dias após a publicação deste, para a apresentação de defe-
sa ou impugnação, junto à Vigilância Sanitária da Estância Turística de 
Avaré/SP, localizada na Rua: Maria Antônia de Souza, 392.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Pelo presente, fica notificado VINÍCIUS AUGUSTO ARAUJO DE AL-
MEIDA, CPF: 517.421.788-39, de que na data de 30/08/21 foi lavrado 
contra si o Auto Penalidade de Advertência nº 466, decorrente do Auto 
Infração nº 857, ficando o prazo legal de 10 (dez) dias, a contar 05 
(cinco) dias após a publicação deste, para a apresentação de defesa 
ou impugnação, junto à Vigilância Sanitária da Estância Turística de 
Avaré/SP, localizada na Rua: Maria Antônia de Souza, 392.   

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Pelo presente, fica notificado IGOR	GESIEL	MATHIAS	ALMEIDA,	
CPF: 501.924.978-55, de que na data de 30/08/21 foi lavrado con-
tra si o Auto Penalidade de Advertência nº 469, decorrente do Auto 
Infração nº 858, ficando o prazo legal de 10 (dez) dias, a contar 05 
(cinco) dias após a publicação deste, para a apresentação de defe-
sa ou impugnação, junto à Vigilância Sanitária da Estância Turística 
de Avaré/SP, localizada na Rua: Maria Antônia de Souza, 392.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Pelo presente, fica notificado MATHEUS	 MOREIRA	 MEZA, 
CPF:391.430.768-40, de que na data de 25/08/21 foi lavrado con-
tra si o Auto Penalidade de Advertência nº 468, decorrente do Auto 
Infração nº 856, ficando o prazo legal de 10 (dez) dias, a contar 05 
(cinco) dias após a publicação deste, para a apresentação de defe-
sa ou impugnação, junto à Vigilância Sanitária da Estância Turística 
de Avaré/SP, localizada na Rua: Maria Antônia de Souza, 392. 
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LEGISLATIVO

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 28/03/2022, 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	Decreto	Legislativo	nº	03/2022
Autoria: Ver. Flávio Eduardo Zandoná
Dispõe sobre a instituição e concessão da honraria "Heróis da Saú-
de", aos profissionais que atuaram na linha de frente da Covid-19.;

Projeto	de	Lei	nº	48/2022
Autoria: Ver. Hidalgo André de Freitas
Institui o Programa de Prevenção à Violência contra Profissionais 
da Educação da Rede de Ensino de Avaré-SP;

Projeto	de	Lei	nº	49/2022
Autoria: Verª. Maria Isabel Dadário
Dispõe da obrigatoriedade da instalação de lixeiras externas em 
imóveis residenciais no âmbito do município da Estância Turística 
de Avaré, e dá outras providências;

Projeto	de	Lei	nº	50/2022
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre a revogação da Lei nº 2067/2016 da Estância Turísti-
ca de Avaré e dá outras providências;

Projeto	de	Lei	Complementar	nº	51/2022
Autoria: Prefeito Municipal
Institui no âmbito da Estância Turística de Avaré o Programa de 
Recuperação Fiscal - REFIS e dá outras providências;

Projeto	de	Lei	nº	52/2022
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar que espe-
cifica e dá providências (Secretaria Municipal de Planejamento e 
Obras - R$ 200.000,00);

Projeto	de	Lei	nº	53/2022
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar que es-
pecifica e dá providências (Secretaria Municipal da Educação - R$ 
4.638.556,95);

Projeto	de	Resolução	nº	01/2022
Autoria: Mesa Diretora
Regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe 
sobre Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito da Câmara 
de Vereadores do  Município da Estância Turística de Avaré e dá 
outras providências;

Projeto	de	Lei	nº	54/2022
Autoria: Verª. Adalgisa Lopes Ward
Institui e inclui no Calendário Municipal de Eventos o Dia de Com-
bate à Discriminação Racial, 21 de março (c/Substitutivo);

Projeto	de	Lei	nº	55/2022
Autoria: Mesa Diretora
Dispõe sobre regularização de construções e dá prazo para sua 
concessão.

EXTRATO DE EDITAL 
Processo	nº	06/2022	
Pregão Presencial nº 02/2022 - Registro de Preço nº 02/2022
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13/04/2022 às 9h30min.

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, faz saber 
que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial 
n.º 02/2022,  com julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, 
cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição 
de material de consumo (lanches , descartáveis e outros), para utili-
zação na Copa da Câmara de Vereadores da Estância Turística de 
Avaré, conforme anexo I do edital,  que estará disponível na Sede 
do Poder Legislativo, sito à Av. Gilberto Filgueiras, 1631 – Avaré – 
SP, no horário das 08h00min, às 14h00min e também poderá ser 
acessado através do link: camaraavare.sp.gov.br. Maiores informa-
ções poderão ser obtidas pelo telefone (14) 3711-3070. 

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente	da	Câmara

INEDITORIAIS
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
CHAMADA	PÚBLICA	Nº.	001/2022	–	PROCESSO	Nº.	078/2022
Objeto: Aquisição de hortifrutis para a Merenda Escolar.
Data de Encerramento: 04 de maio de 2022 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 04 de maio de 2022 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 Es-
tância Turística de Avaré, 31 de março de 2.022 – Olga Mitiko Hata – 
Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.

PREGÃO	ELETRÔNICO	Nº.	040/22	–	PROCESSO	Nº.	066/22
EXCLUSIVO	PARA	ME,	EPP	OU	MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de toner para im-
pressora Samsung Printer Press M2835DW ou compatível para as 
Unidades de Saúde
Recebimento das Propostas: 18 de abril de 2.022 das 08 horas até 
02 de maio de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 02 de maio de 2.022 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 02 de maio de 2.022 às 
14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 24 de março de 2.022 – Carolina 
Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO	ELETRÔNICO	Nº.	043/22	–	PROCESSO	Nº.	069/22
COM	COTA	EXCLUSIVA	PARA	ME,	EPP,	MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Equipamentos, 
Móveis de Escritório e Acessórios Médico Hospitalar em geral para 
as Unidades de Saúde
Recebimento das Propostas: 04 de abril de 2.022 das 08 horas até 
19 de abril de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 19 de abril de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 19 de abril de 2.022 às 
10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 31 de março de 2.022 – Eliana 
da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO	ELETRÔNICO	Nº.	045/22	–	PROCESSO	Nº.	071/22
ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA
Objeto: Registro de Preços objetivando contratação de empresa 
especializada para fornecimento de serviços de manutenção pre-
ventiva e corretiva para os Equipamentos da Secretaria de Serviços
Recebimento das Propostas: 06 de abril de 2.022 das 08 horas até 
20 de abril de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 20 de abril de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 20 de abril de 2.022 às 
10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefei-

tura da Estância Turística de Avaré, 31 de março de 2.022 – Eliana 
da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO	ELETRÔNICO	Nº.	048/22	–	PROCESSO	Nº.	075/22
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material grá-
fico para todas as Unidades de Saúde
Recebimento das Propostas: 19 de abril de 2.022 das 08 horas até 
03 de maio de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 03 de maio de 2.022 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 03 de maio de 2.022 às 10h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 25 de março de 2.022 – Caro-
lina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 – PROCES-
SO Nº 059/2022
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de Preços para reforma de calçadas para constru-
ção de rampas acessíveis.
Data de Encerramento: 14 de abril de 2.022 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 14 de abril de 2.022 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 01 de abril de 2.022 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

TOMADA	DE	PREÇOS	Nº.	003/2022	–	PROCESSO	Nº.	079/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento 
de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra pra constru-
ção de escada hidráulica no Bairro Terras de São José, Avaré/SP.
Data de Encerramento: 19 de abril de 2022 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 19 de abril de 2022 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 Es-
tância Turística de Avaré, 31 de março de 2.022 – Olga Mitiko Hata – 
Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.

ADJUDICAÇÃO
Chamamento	Público	nº.	001/22	–	Processo	nº.	025/22
Fica ADJUDICADO o Chamamento Público 001/22 às empresas 1) 
OLIVEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS ITAÍ LTDA: 50 consultas/mês de 
neurologia e 2) MIO NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA LTDA: 50 consul-
tas/ mês de neurologia, com base na Lei Municipal n° 2.435/21, no 
valor total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 01 de abril de 2.022 – Roslindo Wilson Machado – 
Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

Concorrência	Pública	nº.	002/2022	–	Processo	nº.	023/2022
Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 002/2022 à empresa 
TMK ENGENHARIA S.A., para o fornecimento de materiais, máqui-
nas, equipamentos e mão-de-obra para execução de recuperação 
asfáltica na Rua Joselyr de Moura Bastos, Jardim Paineiras, Avaré/
SP; diversas ruas da Brabância trecho I, Avaré/SP e diversas ruas 
da Brabância trecho II, Avaré/SP, no valor total de R$ 1.272.319,75 
(um milhão, duzentos e setenta e dois mil, trezentos e dezenove re-
ais e setenta e cinco centavos). Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 31 de março de 2.022 – Alexandre Leal Nigro – Secretário 
Municipal de Planejamento e Obras da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO
Chamamento Público nº. 001/22 – Processo nº. 025/22
Fica HOMOLOGADO o Chamamento Público 001/22 às empresas 
1) OLIVEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS ITAÍ LTDA: 50 consultas/
mês de neurologia e 2) MIO NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA LTDA: 
50 consultas/ mês de neurologia, com base na Lei Municipal n° 
2.435/21. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de abril de 
2.022 – Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde 
da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Concorrência	Pública	nº.	002/2022	–	Processo	nº.	023/2022
Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 002/2022 à empresa 
TMK ENGENHARIA S.A., para o fornecimento de materiais, máqui-
nas, equipamentos e mão-de-obra para execução de recuperação as-
fáltica na Rua Joselyr de Moura Bastos, Jardim Paineiras, Avaré/SP; 
diversas ruas da Brabância trecho I, Avaré/SP e diversas ruas da Bra-

bância trecho II, Avaré/SP. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
31 de março de 2.022 – Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal 
de Planejamento e Obras da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo	Wilson	Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto 
no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA 
a empresa LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTI-
GOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A., responsável pelo registro 
de preços objetivando aquisição de Equipo de Bomba de Infusão 
com Comodato das Bombas de Infusão para uso no Pronto Socor-
ro e SAMU, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 002/22 – Processo nº. 
003/22. Homologado em: 28/03/2022.

Cesar	Augusto	Luciano	Franco	Morelli	– 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 
as empresas ÉDER HENRIQUE MENDES ME (Lotes 01, 06, 07, 
09, 10, 11, 14, 15 e 18), A.A. ZUB DISTRIBUIDORA ME (Lotes 
02, 03, 04, 05 e 13) e BOARETO E RUIZ LTDA ME (Lotes 08, 12, 
16 e 17), responsáveis pelo registro de preços para eventual for-
necimento de materiais elétricos para utilização nas manutenções 
prediais, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 008/22 – Processo nº. 
015/22. Homologado em: 24/03/2.022.

Cesar	Augusto	Luciano	Franco	Morelli – 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 empresa TAMIRES CRISTINA FERREIRA ME (Itens 01 e 02), 
responsável pelo registro de preços para futura aquisição de poste 
de concreto sextavado, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 010/22 – 
Processo nº. 017/22. Homologado em: 24/03/2.022.

Roslindo	Wilson	Machado	– Secretário Municipal da Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das 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 RADAR 
SSP BÁLSAMO COMERCIAL LTDA ME, responsável pelo registro de 
preços para futura aquisição de carrinho plataforma para transporte 
nas Farmácias e Almoxarifado da Saúde, relativa ao Pregão Eletrô-
nico nº. 011/22 – Processo nº. 018/22. Homologado em: 30/03/2.022.

Roslindo	Wilson	Machado – Secretário Municipal da Saúde 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 empre-
sa CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA EPP, responsá-
vel pelo registro de preços para futura aquisição de coletor perfuro 
cortante cor laranja para as Farmácias e Almoxarifado da Saúde, 
relativa ao Pregão Eletrônico nº. 012/22 – Processo nº. 019/22. Ho-
mologado em: 30/03/2.022.

Roslindo	Wilson	Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto 
no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA 
a empresa RADAR SSP BÁLSAMO COMERCIAL LTDA, respon-
sável pelo registro de preços objetivando aquisição de Pallets para 
Farmácias e Almoxarifado da Saúde, relativa ao Pregão Eletrônico 
nº. 014/22 – Processo nº. 021/22. Homologado em: 23/03/2022.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 004/2022 – Processo nº. 061/2022
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 004/2022 à empresa 
FREDERICO CORREA PEÃO 29047687850, referente à contrata-
ção de empresa para ministrar aulas de canto, coral e teclado. Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 01 de abril de 2.022 – Isabel 
Cristina Cardoso – Secretária Municipal de Cultura.

EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS PRE-
GÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 002/22 – Processo nº. 003/22
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTI-
GOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A.
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Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Equipo de 
Bomba de Infusão com Comodato das Bombas de Infusão para 
uso no Pronto Socorro e SAMU
Valor Global: R$ 289.300,00 (duzentos e oitenta e nove mil e tre-
zentos reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 28/03/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 008/22 – Processo nº. 015/22
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: ÉDER HENRIQUE MENDES ME
Valor Global: R$ 143.736,60 (Cento e quarenta e três mil, setecen-
tos e trinta e seis reais e sessenta centavos)
Detentora: A.A. ZUB DISTRIBUIDORA ME
Valor Global: R$ 152.289,91 (Cento e cinquenta e dois mil, duzen-
tos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos)
Detentora: BOARETO E RUIZ LTDA ME 
Valor Global: R$ 1.598,90 (Um mil, quinhentos e noventa e oito 
reais e noventa centavos)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais 
elétricos para utilização nas manutenções prediais, conforme soli-
citação da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 24/03/2.022

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 010/22 – Processo nº. 017/22
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: TAMIRES CRISTINA FERREIRA ME
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de poste de con-
creto sextavado, conforme solicitação da Secretaria Municipal de 
Transportes e Serviços
Valor Global: R$ 152.700,00 (Cento e cinquenta e dois mil e sete-
centos reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 24/03/2.022

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 011/22 – Processo nº. 018/22
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: RADAR SSP BÁLSAMO COMERCIAL LTDA ME
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de carrinho pla-
taforma para transporte nas Farmácias e Almoxarifado da Saúde, 
conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 6.250,00 (Seis mil, duzentos e cinquenta reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 30/03/2.022

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 012/22 – Processo nº. 019/22
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA EPP
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de coletor perfuro 
cortante cor laranja para as Farmácias e Almoxarifado da Saúde, 
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde
Valor Global: R$ 4.995,00 (Quatro mil, novecentos e noventa e cin-
co reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 30/03/2.022

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 014/22 – Processo nº. 021/22
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: RADAR SSP BÁLSAMO COMERCIAL LTDA
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Pallets para 
Farmácias e Almoxarifado da Saúde.
Valor Global: R$ 8.940,00 (oito mil, novecentos e quarenta reais).
Data da Assinatura da Ata de Registro: 23/03/2022

EXTRATO DE CONTRATO DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO

Modalidade: Chamamento Público nº. 001/22 – Processo nº. 025/22
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: OLIVEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS ITAÍ LTDA
Objeto: Credenciamento de empresa para prestação de serviços 
de consultas médicas na área de neurologia – 50 consultas por 
mês, com base na Lei Municipal n° 2.435/21
Valor: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2.022

Modalidade: Chamamento Público nº. 001/22 – Processo nº. 025/22
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MIO NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA LTDA
Objeto: Credenciamento de empresa para prestação de serviços 
de consultas médicas na área de neurologia – 50 consultas por 
mês, com base na Lei Municipal n° 2.435/21
Valor: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2.022.

EXTRATO DE CONTRATO DE CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA

Modalidade: Concorrência Pública nº. 002/2022 – Processo nº. 023/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: TMK ENGENHARIA S.A.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento 
de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para exe-
cução de recuperação asfáltica na Rua Joselyr de Moura Bastos, 
Jardim Paineiras, Avaré/SP; diversas ruas da Brabância trecho I, 
Avaré/SP e diversas ruas da Brabância trecho II, Avaré/SP
Valor: R$ 1.272.319,75 (um milhão, duzentos e setenta e dois mil, 
trezentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 31/03/2.022

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 004/2022 – Processo nº. 061/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FREDERICO CORREA PEÃO 29047687850
Objeto: Contratação de empresa para ministrar aulas de canto, co-
ral e teclado
Valor: R$ 15.384,84 (quinze mil, trezentos e oitenta e quatro reais e 
oitenta e quatro centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2.022.

TERMO ADITIVO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 037/21 – PROCESSO N° 136/21 
(Contrato n° 064/21), fica aditado o valor de R$ 10.308,00 (dez mil, 
trezentos e oito reais) com a COMPANHIA DE PROCESSAMENTO 
DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP, o que cor-
responde a 25% (vinte e cinco por cento) do total do contrato, obje-
tivando a prestação de serviços técnico de informática à cessão de 
informações do banco de dados do DETRAN para processamento 
de multas de trânsito referente ao município de Avaré, sendo 400 
multas mês, dando um total de 4.800 multas ano. Assinatura do 
Termo Aditivo: 09/03/2022.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMENTO PÚ-
BLICO Nº 001/21 – PROCESSO Nº 024/21 (Contrato nº 053/21), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e empresa OLI-
VEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS ITAÍ LTDA, objetivando a prestação 
de serviço de prestar os serviços de 33 (trinta e três) consultas/mês de 
neurologia, com a prorrogação do prazo de vigência contratual até 16 
de março de 2.023, no valor global de R$ 29.700,00 (vinte e nove mil 
e setecentos reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal 
de Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMEN-
TO PÚBLICO Nº 001/21 – PROCESSO Nº 024/21 (Contrato nº 
056/21), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e empresa SPAZIO K E T CLÍNICA DE OLHOS LTDA, objetivando 
a prestação de serviço de 100 (cem) consultas/mês de oftalmolo-
gia, com a prorrogação do prazo de vigência contratual até 16 de 
março de 2.023, no valor global de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 
reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde 
da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 027/2021 – PROCESSO Nº 095/2021 (Contrato 
n° 043/2021), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré e a senhora MARIA THEREZA DE SALLES OLIVEIRA 
AGOSTINI, objetivando a locação de imóvel da Rua Júlio Belucci, 
n° 401 – Brabancia/Avaré, para instalação do Ambulatório de Sín-
drome Respiratória, com prorrogação do prazo da vigência contra-
tual até 10 de setembro de 2022, no valor global de R$ 48.000,00 
(Quarenta e oito mil reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 031/18 – PROCESSO N° 071/18 (Contrato n° 092/18), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e empresa 
RÁPIDO SUMARÉ LTDA, objetivando a contratação de empresa res-
ponsável pelo fretamento diário de 03 (três) veículos tipo ônibus com 
capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) lugares por veículo, 
com motorista para o transporte diário por um período de 12 meses de 
segunda a sexta feira, entre as cidades de Avaré e Botucatu (Unesp), 

com saída as 04 as 10 e as 17 horas, para locomoção de pessoas em 
tratamento médico fora do município, com prorrogação do prazo de 
vigência contratual até 22 de março de 2.023, no valor global de R$ 
907.780,37 (novecentos e sete mil, setecentos e oitenta reais e trinta 
e sete centavos). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da 
Saúde da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO N° 017/2022 – PROCESSO N° 086/2022, objetivando a contra-
tação de empresa responsável pelo fornecimento (aluguel) de piso/
palco para evento 4° Desafio de Verão MTB (Encontro de Ciclismo) 
que será realizado na data de 27 de março de 2022 (Domingo), no 
Parque de Exposições “Dr. Fernando Cruz Pimentel” - Recinto da 
Emapa. Revogada em: 25/03/2022. Isabel Cristina Cardoso – Secre-
tária Municipal de Cultura da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADO os itens 02 e 05 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
013/22 – PROCESSO Nº. 020/22, objetivando Registro de Preços 
para futura aquisição de Dieta Enteral para atender pacientes ca-
dastrados no Programa Nutricional do Município e CASE, conforme 
preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmu-
la 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 30/03/2.022. 
Roslindo Wilson Machado – Secretário de Saúde da Estância Tu-
rística de Avaré.

TERMO DE SUPRESSÃO E ADITIVO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2020 – PROCESSO Nº 
122/2020 (Contrato n° 082/2020) fica suprimido o valor total de R$ 
123.206,57 (cento e vinte e três mil, duzentos e seis reais e cin-
quenta e sete centavos) com a empresa A3 TERRAPLANAGEM E 
ENGENHARIA EIRELI, sendo referente ao Convênio n° 442/2019 
– Processo SDR 2804273/2019, o valor a ser suprimido será de 
R$ 17.488,18 (dezessete mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e 
dezoito centavos), o que corresponde a aproximadamente a 0,66% 
(zero vírgula sessenta e seis por cento) e referente ao Convênio n° 
940/2019 – Processo SDR 3383894/2019, o valor a ser suprimido 
será de R$ 105.718,39 (cento e cinco mil, setecentos e dezoito 
reais e trinta e nove centavos), o que corresponde a aproximada-
mente a 4,0 % (quatro vírgula zero por cento) e o valor total do 
aditamento será de R$ 159.743,18 (cento e cinquenta e nove mil, 
seteentos e quarenta e três reais e dezoito centavos), sendo refe-
rente ao Convênio n° 442/2019 – Processo SDR 2804273/2019, o 
valor a ser aditado será de R$ 30.457,02 (trinta mil, quatrocentos e 
cinquenta e sete reais e dois centavos), o que corresponde aproxi-
madamente a 1,15% (um vírgula quinze por cento) e referente ao 
Convênio n°940/2019 – Processo SDR 3383894/2019, o valor a ser 
aditado será de R$ 129.286,16 (cento e vinte nove mil, duzentos e 
oitenta e seis reais e dezesseis centavos), o que corresponde apro-
ximadamente a 4,89 (quatro vírgula oitenta e nove por cento), cujo 
objeto é o fornecimento de recapeamento e pavimentação asfáltica 
na Avenida Domingos Leon Cruz e Avenida Vereador Paulo Lopes 
Ward. Assinatura do Termo de Supressão e Aditivo: 04/03/2022.

NOTIFICAÇÃO Nº 048/22

À Empresa JHENIFER CRISTIANE MACEDO
Ref. PREGÃO PRESENCIAL N° 020/21 – PROCESSO N° 196/21 
(Ata de Registro nº 171/21)
Considerando que a Contratada foi notificada acerca do descum-
primento de Cláusula Contratual, não apresentando nenhuma justi-
ficativa para o atraso na entrega do material solicitado;
Considerando a Comunicação Interna n° 655584, enviada pela Se-
cretaria Municipal de Transportes e Serviços, onde o gestor solicita 
a continuidade na aplicação de multa à empresa;
Considerando Parecer Jurídico que opina pela continuidade da 
aplicação da sanção de multa, no valor de R$ 47.012,94 (quarenta 
e sete mil e doze reais e noventa e quatro centavos), conforme 
auto de infração;
Fica a empresa JHENIFER CRISTIANE MACEDO, para que, caso 
tenha interesse, exerça seu direito de defesa quanto à aplicação da 
pena de multa, conforme parecer jurídico, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, a contar desta, a qual deverá ser enviada ao Departa-
mento de Licitações.
Observação: As vias do parecer jurídico e demais anexos, que in-
tegram esta notificação estão disponíveis para retirada da empresa 
no Departamento de Licitação, sito na Praça Juca Novaes, n° 1.169 
– Avaré/SP.
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SAÚDE

O Ambulatório de Síndro-
me Respiratória encerrou as 
atividades na quinta-feira, 31 
de março. A decisão da Secre-
taria Municipal de Saúde foi 
tomada após a redução dos 
casos de Covid-19 em Avaré. 

A cidade tem hoje aproxi-
madamente 20 casos ativos. 
A título de comparação: Ava-
ré chegou a registrar 1659 
pessoas com a doença em 31 
de janeiro deste ano, quando 
o país viveu o pico da varian-
te Ômicron.   

O encerramento das ati-
vidades do Ambulatório de 
Síndrome Respiratória, por-
tanto, é simbólico, pois su-
gere que a pandemia pode 
estar sob controle graças ao 
avanço da vacinação e à ado-

Após dois anos, Ambulatório de Síndrome 
Respiratória encerra atividades
Decisão da Saúde foi tomada após redução dos casos de Covid em Avaré

ção de medidas sanitárias 
como o uso de máscara e a 
higienização das mãos.    

Com isso, os atendimen-
tos relacionadas à Covid-19 
voltarão a ser realizados nas 
unidades básicas de Saúde. 

Balanço
O órgão foi criado pela 

Saúde em março de 2020 
para atender exclusivamen-
te pessoas com sintomas da 
doença. 

De acordo com o balan-
ço divulgado pela pasta, fo-
ram realizados mais de 43 
mil atendimentos durante a 
pandemia: 10.604 em 2020, 
24.658 em 2021 e 8.056 
atendimentos computados 
em 2022. 

A centralização facilitou o 

diagnóstico, o tratamento e o 
acompanhamento de pacien-
tes que testaram positivo para 
a doença durante os últimos 

O público a partir de 60 
anos começa a ser vacinado 
contra a Gripe na segunda-
-feira, 4 de abril. Trabalha-
dores da Saúde também são 
imunizados contra a Influen-
za nessa etapa. 

Os profissionais do setor 
também serão convocados 
para atualizar a situação 
vacinal contra o Sarampo, 
informa a Secretaria Muni-
cipal da Saúde. É necessário 
levar a Carteira de Vacina-
ção. 

A vacinação contra a In-
fluenza acontece nos seguin-
tes locais, dias e horários:

Confira a fase atual da vacinação contra a Covid e a Gripe em Avaré
Público a partir de 60 anos recebe quarta dose contra o coronavírus a partir de segunda, 4

Centro de Saúde I: segun-
da a sexta, das 8 às 16 horas;

Posto Santa Elizabeth: se-
gunda a sexta, das 13 às 15 
horas;

Posto Vera Cruz: segunda 
a sexta, das 8 às 16 horas;

Posto Bannwart: terça e 
quinta, das 9 às 13 horas;

Posto Bairro Alto: segun-
da, terça, quinta e sexta, das 
8 às 11 horas; 

Posto Brabância: segunda, 
das 13 às 16 horas; terça a 
sexta das 8 às 16 horas;

Posto Bonsucesso: se-
gunda, terça e sexta das 8 
às 11 horas, quarta e quinta 

das 13 às 15 horas.
Covid 

Também a partir de se-
gunda, 4 de abril, pessoas a 
partir de 60 anos começam a 
receber a quarta dose contra 
a Covid-19. 

Só recebe o reforço quem 
tomou a terceira dose há pe-
los menos quatro meses, res-
salta a pasta.  

A vacinação contra a Co-
vid para todos os públicos 
acima de 5 anos acontece 
nos seguintes locais, dias e 
horários: 

Centro de Saúde I: segun-
da a sexta, das 8 às 16 horas; 

dois anos, avalia o setor. 
Depois de funcionar ini-

cialmente no Centro de Saú-
de I, o órgão foi transferido 

em março de 2021 para um 
imóvel localizado na Brabân-
cia, onde permaneceu até 
seu fechamento. 

Posto Vera Cruz: segunda 
a sexta, das 08 às 16 horas; 

Posto Brabância: terça a 

sexta das 8 às 16 horas;
Posto Bannwart: terça e 

quinta, das 9 às 13 horas. 


