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Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS
Lei Federal nº 8.742/93 – Lei de Criação 237/98 alterada pela Lei 

Municipal nº 1.695/13

CONVOCAÇÃO 
A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), 
vem por meio desta convocar todos os Conselheiros Titulares e 
Suplentes para Reunião Ordinária que ocorrerá no dia 24/09/2018 
(segunda-feira) às 08:30 na Sala dos Conselhos na SEMADS, situ-
ada na Rua Piauí, nº 1388 – Centro.
Pauta:
 – Leitura da Ata;
 – Leitura e análise dos documentos da ABOVA;
 – Outros Assuntos.
A participação de todos é muito importante, em caso de imprevis-
tos, favor informar por escrito. E-mail: cmas@avare.sp.gov.br
Estância Turística de Avaré, aos 20 de Setembro de 2018.

Fernanda Valéria de Oliveira
Presidente do CMAS

CMPC – Conselho Municipal de Politica Cultural
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CONSELHO

O CMPC (Conselho Municipal de Política Cultural) convoca os 
conselheiros eleitos pela Sociedade Civil, os membros do poder 
público e convida toda a sociedade para a Reunião do CMPC a se 
realizar no próximo dia 26 de setembro de 2018, no Centro Cultural 
Esther Pires Novaes situado na rua Ceará n° 1507, com primeira 
chamada às 18:30 horas e início as 19:00 horas e aberta a toda 
população.
A reunião é oficial e terá como pauta principal:
1 – Palavra da Presidente;
2 – Formação de comissão para Analise do Plano de Cultura; 
3 – Assuntos internos pendentes.
Palavra Livre: Inscrever-se no início da reunião, tempo de 5 minutos;
Agradecemos a disposição de todos e contamos com a colabora-
ção para uma reunião com quórum máximo,
Atenciosamente
Avaré, 20 de setembro de 2018,

POLIANA GOMEZ BRASIL
Presidente CMPC

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 
COMTUR AVARÉ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente do Cons elho Municipal de Turismo – COMTUR 
Avaré, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 1.275, de 10 
de novembro de 2009, Artigo 10, §s 1º, 2º e 3º e Artigo 14, CON-
VOCA seus Conselheiros Titulares e Suplentes e CONVIDA os 
cidadãos Avareenses interessados no desenvolvimento turístico 
do Município, para comparecerem à   REUNIÃO ORDINÁRIA ,a 
ser realizada no próximo dia 27 DE SETEMBRO DE 2018, 5 ª 
Feira ,no CENTRO CULTURAL “ESTER PIRES NOVAES” ,RUA 
CEARÁ,.1507 Estância Turística de AVARÉ-SP,na PRIMEIRA  
chamada às 19h00, e segunda chamada ás 19:15 hs com qual-
quer quórum, independente da proporcionalidade de sua consti-
tuição, para deliberar sobre a seguinte PAUTA, APRESENTAÇÃO 
DO REGIMENTO INTERNO, LEITURA FINAL  E VOTAÇÃO, e 
demais assuntos, deliberativos ou não, mas de interesse do cole-
giado de turismo; 4. Encerramento.
Avaré,   13 DE  SETEMBRO de 2018

REINALDO S. SOUTO
Presidente-COMTUR

VILMA ZANLUCHI 
 1ª Secretária -COMTUR
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ-AVAREPREV  
SERVIDORES AFASTADOS DE AUXÍLIO DOENÇA - SETEMRBO DE 2018.



EDIÇÃO 876 | AVARÉ, 21 DE SETEMBRO DE 2018 5

LEGISLATIVO

INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS 
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 

17 de SETEMBRO de 2018

INDICAÇÕES
Adalgisa Lopes Ward

-por meio do setor competente, para que estude a criação de um 
Banco Municipal de alimentos. Justificativa – Diversas cidades do 
nosso Estado já desenvolveram projetos por meio dos Bancos Mu-
nicipais de Alimentos, que nada mais são do que redes auto-sus-
tentáveis de troca de alimentos com a finalidade de incentivar a 
doação e facilitar o encontro dos alimentos por parte de pessoas e 
entidades que mais precisam. Destacam-se nesse quesito os Ban-
cos de Santo André, Campinas, São José do Rio Preto e Araraqua-
ra, tendo este último mais de uma década de atividade.
Um Banco Municipal de Alimentos proporciona maior racionalidade 
na realização e percepção de doações, evitando desperdícios e 
mantendo atividades filantrópicas em nossa cidade de uma forma 
coordenada. A criação de um Banco Municipal de Alimentos pro-
porcionará melhorias para nosso Município.
-por meio do setor competente, tomem providências em relação ao 
barulho em frente as residências do Largo Santa Cruz.
-por meio do setor competente, providencie troca da boca de lobo 
na Rua Amando Assato/Bairro Brabância, que está muito pequena 
e não está suportando à água da Chuva que desce em grande 
quantidade nas residências e os moradores não conseguem se lo-
comover devido ao alagamento.
-por meio do setor competente, providencie a regularização da Câ-
mera de Segurança que não está funcionando na CEI (Creche) Malu.
-por meio do setor competente, providencie a reativação das câmeras 
em todas as Unidades Escolares de nossa cidade, para garantir a se-
gurança dos alunos e todos que fazem parte das referidas Unidades.
-por meio do setor competente, providencie em caráter de urgência 
sinalização adequada, demarcação de faixa de pedestre na CEI 
Malu localizada na Rua Saul Betollacini (Creche que atende alunos 
de 01 a 04 anos).
-por meio do setor competente, providencie estudos no sentido da 
realização de exibições de filmes em locais públicos abertos em 
nosso Município. Justifica-se a propositura, pois o cinema tem um 
grande potencial reflexivo sobre a própria realidade, tanto ao apre-
sentar conteúdos locais, quando de realidades distintas em que se 
vive. Nesse sentido é que podemos dizer que implementar projetos 
de exibição de filmes, de maneira aberta ao público, contribui no 
processo de enriquecimento educacional e social. As Praças como 
locais de circulação e entretenimento público podem ser ocupadas 
com a realização desses eventos. Muitos desses locais tem sido 
utilizados pelos cidadãos e é preciso criar ferramentas que promo-
vam a ocupação e utilização das Praças, pois fomentam a valori-
zação da experiência social e educacional em nossa cidade, contri-
buindo para a formação do cidadão em sua plenitude. Tal iniciativa 
já é realizada em várias cidades de nosso País, como Campinas e 
São Paulo, sendo tal fato um incentivo à aplicação dessa política 
em nosso Município.
-por meio do setor competente, providencie com urgência deter-
gente para atender as necessidades das Creches do Município.
-por meio do setor competente, providencie com urgência sinalização 
de solo, reavivar pintura da faixa de pedestre em frente à EMEB José 
Rebouças de Carvalho. Considerando que sem sinalização de solo os 
alunos, pais e usuários da via estão sentindo dificuldade de entrar e 
sair da Escola, causando sérios problemas para todos os envolvidos, 
colocando em risco a segurança dos mesmos.
-por meio do setor competente, providencie iluminação no Bairro 
Terras de São José, sendo que no local existe lâmpadas queima-
das, logo na entrada do referido bairro.
-por meio do setor competente, providencie com urgência insta-
lação de Internet na CEI (Creche) Malu. Considerando, que os 
funcionários ficam sem poder realizar os trabalhos da PRODESP 
atrapalhando as atividades da Creche, dificultando todo o desen-
volvimento da mesma, sendo que a secretária tem que levar para 
casa o que teria que fazer na Creche refletindo na qualidade da 
referida entidade, por essa razão justiça-se a propositura.
-por meio do setor competente, providencie pintura e reparos na 
CEI Malu para melhor atender as crianças que necessitam de um 
local em boas condições e apresentável.
-por meio do setor competente, para que determine um novo local 
para o descarte de entulhos e galhadas; desativando o lixo existen-
te na Praça Cruzeiro do Sul ao lado do poço Artesiano da SABESP.

-por meio do setor competente, providencie iluminação adequada 
na Praça Danilo Carvalho Batista/Colina Verde.
-por meio do setor competente, para que realize estudos para a re-
forma e ampliação da Rampa de Acesso para barcos no Camping 
Municipal.
-por meio do setor competente, providencie uma recepcionista para 
atender os pacientes que chegam na Unidade de Saúde da Família 
Dr. João Carvalho.
-por meio do setor competente, para que atentem as reclamações 
dos moradores das Terras de João José, em não terem acesso 
para chegarem até a passarela e reclamam da escuridão do bairro.
-por meio do setor competente, para que notifique o proprietário do 
terreno existente na Avenida Carlos Ramires ao lado da Windson 
Flamboyaut (Escola de Inglês) nº 203.
-por meio do setor competente, providencie limpeza no terreno lo-
calizado na Avenida Salim Antonio Curiati ao lado do número 821.
-por meio do setor competente, providencie a limpeza no terreno 
existente na Rua Antonio Vicentini/Alto da Boa Vista ao lado do 
número 355.
-por meio do setor competente, realize estudos para providenciar 
brinquedos para à Fonoaudióloga na Unidade Básica de Saúde Dr. 
João Carvalho/Jardim Paulista, para que à profissional possa de-
senvolver seu trabalho com crianças pequenas de até 03 anos de 
idade que apresentam deficiência auditiva e mental.

REQUERIMENTOS
Flavio Eduardo Zandoná- Vice-Presidente

-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do 
setor competente, para que encaminhe a esta casa de Leis a lista 
dos prédios públicos municipais que possuem acessibilidade e se 
existe um projeto juntamente com um cronograma para a adequa-
ção dos mesmos.
-que seja oficiada a Sra. Josiane Lopes Medeiros, Secretária Mu-
nicipal de Educação, que encaminhe a esta Casa de Leis informa-
ções sobre o que está sendo feito com relação a denúncia de maus 
tratos as crianças na Creche Camila Negrão, divulgada nas redes 
sociais e na imprensa.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do 
setor competente, para que encaminhe a esta casa de Leis todo o 
processo para a aquisição, incluindo os valores unitários, dos va-
sos de palmeiras fênix que segundo consta no semanário oficial de 
Município edição 875, foram adquiridos 21 vasos.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do 
setor competente, para que nos informe, se existe a previsão de 
conserto dos pontos de ônibus que estão degradados, com bancos 
quebrados e telhas quebradas e da implantação de novos pontos 
de ônibus que possam abrigar melhor os usuários das linhas urba-
nas da cidade.
-que seja oficiado ao COMTUR- Conselho Municipal de Turismo, 
nos envie os seguintes dados:1)Quais são os nomes dos repre-
sentantes da parte que cabe o preenchimento pela sociedade civil 
que possui vínculo empregatício com os poderes executivos, legis-
lativos ou judiciário, seja em cargo de carreira ou comissionado? 2)
Envie a essa Casa de Leis cópia dos documentos que comprovam 
o vínculo dos nomeados com os cargos de representatividade que 
ocupam.

Sérgio Luiz Fernandes-1º Secretário
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Secretário de Saúde para que 
o mesmo informe esta Casa de Leis, se os profissionais do SAMU 
recebem o Adicional de Urgência e Emergência, conforme Artigo 
46 da Lei Complementar nº 126/2010 e se caso negativo explicar 
o motivo.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, para que 
o mesmo informe se há projeto de reurbanização da Rua Paulo 
Contrucci Leal, na Vila Operaria.
-que seja oficiado a Secretaria da Educação para que informe mais 
detalhadamente esta Casa de Leis sobre a aquisição de brinque-
dos para a CEIs, no valor de R$ 335.570,60, Contrato nº 395/18, 
Processo nº 380/18 e Pregão nº 125/18, tendo em vista que este 
Vereador não conseguiu essa informações através do Portal da 
Transparência, pois não há documentos disponíveis nessa plata-
forma, pelo menos até a data de hoje.

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, 
voto de profundo pesar pelo falecimento da Senhora MARIA ODE-
TE SUMAM ALVES. (Rua Amaral Pacheco 2287 – Vila Martins).
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-

lidades regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, 
voto de profundo pesar pelo falecimento da Senhora MARIA IGNEZ 
VIVEIROS STERSA (Rua Felix Fagundes 682 Bairro São Pedro).
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO 
a equipe organizadora do 1° Torneio de Futsal Feminino “Elson 
Carlota” que foi realizado no último domingo, 09 de setembro, no 
Ginásio de Esportes do Instituto Federal (IF-SP). Classificação fi-
nal: O torneio teve a participação de equipes de 10 cidades da re-
gião, na categoria livre, cujo resultado final foi o seguinte: 1º lugar - 
Semel Taquarituba, 2º lugar – Itapetininga, 3º lugar – Tietê,  4º lugar 
– Arandu, 5º lugar - Avaré B – SEME,  6º lugar - Capão Bonito, 7º 
lugar – Taquarituba, 8º lugar – Itaporanga, 9º lugar - Espírito Santo 
do Turvo, 10º lugar - Avaré A – IF.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO 
a equipe de Basquetebol feminino que conquistou o terceiro lugar 
nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo. Jogou com as Atle-
tas: Brenda Almeida, Rafah Souza,  Maria Luiza Reis, Bia Azevedo, 
Nicole Lima, Beatriz Antunes, Ariane, Técnica Neusania Martins, 
Muito Obrigado por sempre estarem representado a nossa querida 
Cidade de Avaré.

Adalgisa Lopes Ward
-que seja oficiado à FEPESP (Federação dos Professores do Es-
tado de São e ao Secretário Municipal do Meio Ambiente, para que 
nos informe: Que água é essa que sai da Lagoa de Tratamento da 
FEPESP e deságua na represa?  Solicitamos explicações sobre o 
assunto para que essa vereadora retorne aos munícipes e turistas 
que apresentam um vídeo do dia 08 de setembro da água saindo 
da Lagoa de Tratamento da FEPESP e entregaram para essa ve-
readora para esclarecimento.  Vídeo apresentado na Palavra Livre 
do dia 17 de setembro, pela Vereadora Adalgisa Ward.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, Conselho 
Tutelar e Polícia Militar, para que atendam aos pedidos dos mora-
dores do Largo Santa Cruz em relação a situação que vem ocor-
rendo no referido local. Solicitação dos moradores da esquina do 
Largo Santa Cruz para que essa vereadora interceda junto ao Po-
der Executivo: “Não aguentamos mais brigas de menores, bebi-
das, algazarras, gritarias, palavrões de jovens e moradores de rua, 
chamamos a Polícia Militar e mesmo assim a bagunça continua 
até à madrugada, na sexta-feira não conseguimos dormir. Estamos 
cansados de pedir ajuda, estamos evitando recorrer ao Ministério 
Público para não complicar o poder Público.” Quais providências 
serão tomadas para coibir essa situação em nossa cidade?
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e à Secreta-
ria Municipal de turismo, para que atentem as orientações abaixo: 
Considerando o atual estado de abandono em que se encontra os 
quiosques localizados na Concha Acústica, servindo a tudo menos 
ao interesse público, havendo relatos em que moradores de rua 
concentram no local, fazendo algazarras na madrugada.  Portan-
to, requer saber:  1 – Quais finalidades que a atual administração 
pretende dar aos quiosques? 2 – Esclarecer quais as medidas que 
estão sendo adotadas para cuidar e conservar os quiosques? 3 – 
Já foi pensado na possibilidade de concentrar todos os artesãos de 
nossa cidade nesse local e produtos derivados de Avaré para que 
fomente a Cultura e Geração de renda?
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, à Secre-
taria Municipal de Serviços e CPFL (Companhia Luz e Força 
Santa Cruz), para que tomem providências em relação ao pe-
dido abaixo: Solicitação da moradora do Bairro Terras de São 
José:  “Adalgisa gostaria de pedir um favor, na entrada do bairro 
tem três postes sem luz, logo na rampa asfaltada, sendo dois 
sem o braço de lâmpada, um com braço queimada, à noite a 
entrada está muito escuro e tem pedestres também neste tre-
cho, se tiver no seu alcance de solicitar a troca das lâmpadas e 
instalar os braços nos outros dois postes melhorando um pouco 
a entrada do bairro. Você pode fazer esse requerimento para o 
Bairro Terras de São José.”  Diante do exposto pela moradora, 
essa vereadora solicita providências urgente para sanar às difi-
culdades encontrada no referido bairro.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que 
envie a esta Casa de Leis relatório completo da verba de R$ 
750.000,00 (setecentos e cinquenta mil), destinada para cons-
trução do muro de arrimo no Bairro Camargo requerimento nº 
2403/2009 do nobre vereador Luiz Otávio Clivatti (em anexo re-
ferido requerimento apresentado durante a Palavra Livre no dia 
19/10/2009).
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Alessandro Rios Conforti

-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Es-
tância Turística de Avaré ao que segue: SOLICITAÇÃO DE MORA-
DOR DO BAIRRO SÃO JOSÉ “Olá Alessandro, sou morador do 
bairro Terras de São José. Poderia ajudar no sentido de solicitar 
iluminação para a entrada do bairro. Os pedestres que vem da pas-
sarela estão correndo risco de atropelamento. Tem dois postes sem 
braços de luz e dois postes com lâmpadas queimadas.”  Diante do 
exposto, solicito informações se é possível DESLOCAMENTO DA 
EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VISANDO AVALIAÇÃO TÉC-
NICA E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO DA AVENIDA SANTA BAR-
BARÁ NO BAIRRO TERRAS DE SÃO JOSÉ, tendo como objetivo 
proporcionar maior segurança aos moradores e usuários do local. 
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Es-
tância Turística de Avaré ao que segue: SOLICITAÇÃO DOS MO-
RADORES DO BAIRRO ESCARAMUÇA  “Alessandro Rios, todos 
os dias precisamos passar pela estrada do golf country porém o 
tapa buracos foi realizado até a ponte do matadouro, sendo que 
depois da ponte, num pedaço pequeno, não foi feito nada. Ali tem 
inúmeros buracos e os moradores, cerca de trinta chácaras, es-
tão com dificuldades de passar. Conto com sua ajuda.”  Diante do 
exposto, solicito informações se é possível realizar AVALIAÇÃO 
TÉCNICA DA PAVIMENTAÇÃO VISANDO OPERAÇÃO TAPA BU-
RACOS NO FINAL DA ESTRADA DO GOLF COUNTRY, conforme 
fotos em anexo
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Diretor da ARTESP ao 
que segue:  A nova praça de pedágio sendo construída na Rodovia 
SP255 próximo ao km 230 está muito próxima da antiga praça de 
pedágio próximo ao km 240 da mesma rodovia. Embora concessio-
nárias diferentes a estrada e os usuários são os mesmos. Situação 
análoga acontece nas cidades de Itai e Taquarituba, na mesma Ro-
dovia SP 255, onde a distância que separa um pedágio do outro é 
de apenas 25km aproximadamente. Diante do exposto, SOLICITO 
INFORMAÇÕES SE A DISTÂNCIA ENTRE OS PEDÁGIOS ACIMA 
MENCIONADOS ESTA EM TOTAL CONFORMIDADE COM A LE-
GISLAÇÃO EM VIGÊNCIA.

Carlos Alberto Estati
- que seja oficiado ao Posto Municipal de Fiscalização Tributária, 
para que informe esta Casa de Leis quais as providências tomadas 
em relação à fiscalização das empresas clandestinas no município, 
pois este vereador recebeu várias denúncias neste sentido.
-que sejam consignados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENI-
ZAÇÕES ao SR. DIRCEU ROSA GOES pelos relevantes serviços 
prestados à cultura avareense, principalmente no trabalho intenso 
feito junto às bandas e fanfarras do município, elevando o nome da 
cidade através da boa música e do espetáculo através do ensaio 
e divulgação dessas fanfarras e bandas marciais. Requeiro ainda, 
seja entregue honraria ao homenageado em sessão ordinária a ser 
marcada pela Mesa Diretora.

Francisco Barreto de Monte Neto
-que seja oficiado ao DEMUTRAN – Departamento Municipal de 
Trânsito para que envie a esta Casa de Leis relatório constando 
informações demonstrando o número total de vagas de estaciona-
mento nas áreas centrais da cidade, informando, ainda, quantas 
vagas estão destinadas a idosos e deficientes físicos. Requeiro ain-
da seja também enviado o número de pessoas beneficiadas com 
as citadas vagas especiais (idosos/deficientes).

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 10/2018
CONTRATANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística de 
Avaré.  
CONTRATADA: BAURUINFO COMERCIAL LTDA - EPP 
OBJETO: Aquisição de Tablets para uso dos vereadores da Câma-
ra de Vereadores da Estância Turística de Avaré, conforme especi-
ficações constantes no anexo II do edital.
VALOR: R$ 18.180,00 (dezoito mil cento e oitenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. 
DATA DA ASSINATURA: 17/09/2018
REFERENTE: Processo nº 14/2018 – Pregão Presencial nº 
04/2018

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
Presidente da Câmara

(Publicidade sem custo para a Câmara)
Informações prestadas de acordo com a Lei Municipal nº 2.096, de 
13 de abril de 2017.

CIRCULAR N º 32/2018- DG
Avaré, 20 de setembro de 2.018.

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
24/09/2018 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presiden-
te Vereador Antonio Angelo Cicirelli  designou  para a Ordem do Dia 
da Sessão Ordinária de 24 de setembro do corrente ano, que tem 
seu início marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1. PROCESSO N.º 80/2018 – Discussão Única – Maioria Qualifica-
da 2/3 – Votação Nominal
Autoria:- Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Assunto: - Processo TC nº 2295/026/2015 - relativo às contas da Pre-
feitura Municipal da Est. Turística de Avaré - ref. Exercício de 2015.    
Anexo:- Cópias do Ofício UR. 2 nº 054/2018; Parecer Prévio TCE, 
Pareceres do Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e 
Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; Projeto 
de Decreto Legislativo nº 03/2018 e respectivos Pareceres.
Observação: O processo 2295/026/2015 original encontra-se dis-
ponível para vistas na Secretaria da Câmara. 
2. PROCESSO N.º 81/2018 – Discussão Única – Maioria Qualifica-
da 2/3 – Votação Nominal
Autoria:- Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Assunto: - Processo TC nº 203/026/2014 - relativo às contas da Pre-
feitura Municipal da Est. Turística de Avaré - ref. Exercício de 2014.    
Anexo:- Cópias do Ofício UR. 2 nº 061/2018; Parecer Prévio TCE, 
Pareceres do Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e 
Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; Projeto 
de Decreto Legislativo nº 04/2018 e respectivos Pareceres.
Observação: O processo 203/026/2014 original encontra-se dispo-
nível para vistas na Secretaria da Câmara. 
3.   PROJETO DE LEI Nº 92/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Altera os Artigos 1º, Inciso III do parágrafo 2º do artigo 2º, 
Parágrafo único do artigo 24, §2º do artigo 34, Parágrafo único do 
artigo 28, artigo 58, artigo 68 e artigo 83 da Lei nº 2.146, de 10 de 
outubro de 2017 e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 92/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
4.   PROJETO DE LEI Nº 95/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre autorização de transferência de recursos 
financeiros mediante a celebração de Termo de Fomento entre o 
Município da Estância Turística de Avaré e o Núcleo de Orienta-
ção e Capacitação à Infância e Juventude de Avaré - NOCAIJA, do 
Município de Avaré, nos termos da Lei Municipal nº 2.168, de 12 
de dezembro de 2017 c.c. artigo 26 da Lei Complementar nº 101 
de 04 de maio de 2000 c.c. art. 2º, VII e artigo 16 da Lei Federal nº 
13.019/2014, e dá outras providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 95/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração. 

Exmo.(a). Sr. (a)      
Vereador (a)     
N E S T A

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna pú-
blico a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão 
Ordinária de 17/09/2018, a saber: 
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução, 
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.ca-
maraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”.
Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2018 
Autoria: Comissão de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor
Dispõe sobre aprovação do Parecer Prévio do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do Muni-
cípio da Estância Turística de Avaré, relativas ao exercício de 
2015, constantes do Processo TC 2295/026/15, que rejeitou 
o exercício.

Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2018 
Autoria: Comissão de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor
Dispõe sobre aprovação do Parecer Prévio do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do Muni-
cípio da Estância Turística de Avaré, relativas ao exercício de 
2014, constantes do Processo TC 203/026/2014, que rejeitou 
o exercício.

Projeto de Lei nº 94/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica 
e dá providências (R$ 492.500,19 - Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços).

Projeto de Lei nº 95/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre autorização de transferência de recursos financeiros 
mediante a celebração de Termo de Fomento entre o Município da 
Estância Turística de Avaré e o Núcleo de Orientação e Capacita-
ção à Infância e Juventude de Avaré - NOCAIJA, do Município de 
Avaré, nos termos da Lei Municipal nº 2.168, de 12 de dezembro 
de 2017 c.c. artigo 26 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio 
de 2000 c.c. art. 2º, VII e artigo 16 da Lei Federal nº 13.019/2014, 
e dá outras providências.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
CRISTIANE SOARES HIPÓLITO, na qualidade de Pregoeira da 
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, nomeada 
por meio do Ato da Mesa 34/2017, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, vem pelo presente, ADJUDICAR o objeto 
do Pregão Presencial nº 04/2018 – Processo nº 14/2018 para a 
empresa BAURUINFO COMERCIAL LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 
sob nº 04.033.848/0001-78, com sede à Rua Gerson França, 9-49, 
Centro, Bauru/SP, CEP 17.015-200, objetivando a aquisição de Ta-
blets para uso dos vereadores da Câmara de Vereadores da Estân-
cia Turística de Avaré, no valor global de R$ 18.180,00 (dezoito mil 
cento e oitenta reais).
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 14 de 
setembro de 2018.

CRISTIANE SOARES HIPÓLITO
Pregoeira

(Publicidade sem custo para a Câmara)
Informações prestadas de acordo com a Lei Municipal nº 2.096, de 
13 de abril de 2017.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ANTONIO ANGELO CICIRELLI, Vereador Presidente da Câmara de 
Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei e em conformidade com o Termo de 
Adjudicação datado de 14 de setembro de 2018, vem acolher o objeto 
da licitação de que trata o Pregão Presencial nº 04/2018 – Processo nº 
14/2018, HOMOLOGANDO para a empresa BAURUINFO COMER-
CIAL LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 04.033.848/0001-78, com 
sede à Rua Gerson França, 9-49, Centro, Bauru/SP, CEP 17.015-200, 
a aquisição de Tablets para uso dos vereadores da Câmara de Verea-
dores da Estância Turística de Avaré, no valor global de R$ 18.180,00 
(dezoito mil cento e oitenta reais).
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 17 de 
setembro de 2018.

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
Presidente da Câmara

(Publicidade sem custo para a Câmara)
Informações prestadas de acordo com a Lei Municipal nº 2.096, de 
13 de abril de 2017.

CANCELAMENTO AUDIÊNCIA PÚBLICA
  
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré vem infor-
mar o CANCELAMENTO da Audiência Pública para apresentação 
dos relatórios da Secretaria Municipal da Saúde referente ao 2º 
quadrimestre de 2018 que seria realizada no dia 28 de setembro 
de 2018 às 09 horas. Está sendo providenciada nova data para 
realização da mesma.
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CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 040/2018 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas no 
Ofício nº 381/2018-SME considerando a necessidade de suprir lo-
cais de atendimento aos alunos nas creches municipais decorren-
tes de exonerações de: Giovana Jodas Prescipito Bertie, Priscila da 
Silva Ortega, Tatiane Nunes Carvalho e Camila Juliana Silva e in-
deferimento de nomeação/posse do 08º classificado, 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, para o cargo/função de AU-
XILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, a comparecer no pra-
zo 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
09º LORAYNE CAMILA E SOUSA
10º DARLENE APARECIDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA
11º ANA PAULA DA SILVA
12º LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA
13º FLAVIA MARIA BATISTA GREGÓRIO
Estância Turística de Avaré, aos 21 de Setembro de 2018.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
DESCRIÇÃO SUMARIA DO CARGO - (L.C. 216/2016)
Compreende as tarefas que se destinam a atendimento às crianças 
em suas necessidades diárias, cuidando da alimentação, higiene, 
recreação, garantindo seu bem estar, adaptação e desenvolvimen-
to físico e mental, visando a alfabetização e o desenvolvimento 
educacional. 
REQUISITO -  (L.C. 216/2016)
ENSINO MÉDIO COMPLETO COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA 
PARA O MAGISTÉRIO OU CURSO DE LICENCIATURA PLENA 
EM PEDAGOGIA
LOCAL DE TRABALHO - CEIs
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 comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade – conclusão autenticada de 
habilitação específica para o magistério ou diploma frente e verso 
autenticado de licenciatura plena de pedagogia
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-
-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) 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

JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
 (inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço médico de especialidade em car-
diologia e ginecologia, tal quebra de ordem se faz necessária para 
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde
Fornecedor: A.C.P. Centro Ginecológico Ltda
Empenho(s): 6084/2018
Valor: R$  7.150,00
Avaré, 21 de setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
 Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de material eletrico, tal quebra 
de ordem se faz necessária para manutenção dos prédios públicos 
desta municipalidade.
Fornecedor : A.M.G. Albuquerque EPP
Empenho(s):  11360/2018
Valor : R$ 401,20
Avaré, 21 de setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
 Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de inscrição para o Campeonato Paulista de 
Futebol Americano “Scorpions Flag Foottbal,  tal quebra de ordem 
se faz necessária para atender os atletas da modalidade de futebol 
Americano.
Fornecedor : Entre Linhas Eventos Ltda
Empenhos : 14267/2018
Valor : R$ 2.945,00
Avaré, 21 de setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
 Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço de hospedagem para a Médica 
do Exército, Drª Caroline Castrucci Ingold, no período de 22/08 a 
28/08/2018 para realização dos Exames médicos para a Seleção 
dos cidadãos alistados no corrente ano.
Fornecedor: Hotel Rio Novo Ltda
Empenho(s): 12537/2018
Valor: R$  630,00
Avaré, 21 de setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
 Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviços em Medicina do trabalho, destinado 
ao atendimento aos Servidores Públicos do Município, para perícias 
médicas, em conformidade com a legislação pertinente e as Normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
Fornecedor : L.G.S. Hayashi Clinica Medica Me
Empenhos : 11415/2018
Valor : R$ 9.406,66
Avaré, 21 de setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
 Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de RWW e PEN DRIVE e 
aquisição de material de escritório,, tal quebra de ordem cronoló-
gica se faz necessária para atender a manutenção dos serviços 
administrativos.
Fornecedor: Marluce Bezerra Dos Santos Lorençone – ME
Empenho(s): 3882, 4258, 3881, 3880, 3879/2018
Valor: R$  2.490,55
Avaré, 21 de setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
 Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de longarina de 5 lugares, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender o Ga-
binete do Secretário da Fazenda.
Fornecedor: AMM Comércio de Materiais de Escritorio Eireli
Empenho(s): 9760/2018
Valor: R$ 939,00
Avaré, 21 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço de consultas de otorrinolarin-
gologia, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Clinica Marcos Galati de Otorrinolaringologia S/S
Empenho(s): 2451/2018
Valor: R$ 5.800,00
Avaré, 21 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de medicamentos, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender os pacientes 
de mandado judicial.
Fornecedor: Farmacia BS Ltda EPP
Empenho(s): 3793/2018
Valor: R$ 2.800,00
Avaré, 21 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço prestado com Publicação, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação 
de editais da Municipalidade.
Fornecedor: Imprensa Oficial Estado S.A
Empenho(s): 13146, 14065, 14183/2018
Valor: R$ 12.325,80
Avaré, 21 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito
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JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justifi car a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de locação de máquinas   multifuncionais 
a laser, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender a Secretaria Municipal de Educação.
Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda ME
Empenho(s): 9003, 9006, 9007/2018
Valor: R$ 1.602,79
Avaré, 21 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justifi car a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço prestado com publicação, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação 
de avisos de editais para o setor de licitações.
Fornecedor: Phabrica de Produções Serv. de Propaganda/Publici-
dade Ltda.
Empenho(s): 14066, 14193/2018
Valor: R$ 523,20
Avaré, 21 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento) 

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justifi car a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço de revisão de veículos, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria 
Municipal de Educação.
Fornecedor: Proeste Avare Comércio de Veículos  Ltda
Empenho(s): 13109/2018
Valor: R$ 330,00
Avaré, 21 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justifi car a necessidade de alteração da ordem cronológica para 
pagamento por se tratar de serviço de guincho, tal quebra de or-
dem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Mu-
nicipal de Educação.
Fornecedor: Roberto Bovo 
Empenho(s): 11009/2018
Valor: R$ 400,00
Avaré, 21 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

LICITAÇÃO

AVISOS DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/18 – PROCESSO Nº. 422/18

COM COTA EXCLUSIVA PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de leite em pó 
para a Merenda Escolar das Escolas e Creches da Rede Pública, 
servidores da Garagem Municipal, varrição e outros da Secretaria 
de Serviços, refeições dos internos dos equipamentos municipais
Recebimento das Propostas: 25 de Setembro de 2.018 das 10 ho-
ras até 04 de Outubro de 2.018 às 08 horas
Abertura das Propostas: 04 de Outubro de 2.018 das 08h30min às 
09h30min
Início da Sessão: 04 de Outubro de 2.018 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 20 de Setembro de 2.018 
– Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 153/18 – PROCESSO Nº. 423/18
EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI

Objeto: Aquisição de tubo de aço carbono – Secretaria Municipal 
de Serviços
Recebimento das Propostas: 01 de Outubro de 2.018 das 10 horas 
até 10 de Outubro de 2.018 às 08 horas
Abertura das Propostas: 10 de Outubro de 2.018 das 08h30min às 
09h30min
Início da Sessão: 10 de Outubro de 2.018 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 20 de Setembro de 2.018 
– Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 154/18 – PROCESSO Nº. 424/18
EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI

Objeto: Aquisição de material elétrico – Secretaria Municipal de 
Serviços e Turismo
Recebimento das Propostas: 02 de Outubro de 2.018 das 10 horas 
até 11 de Outubro de 2.018 às 08 horas
Abertura das Propostas: 11 de Outubro de 2.018 das 08h30min às 
09h30min
Início da Sessão: 11 de Outubro de 2.018 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 20 de Setembro de 2.018 
– Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 155/18 – PROCESSO Nº. 432/18
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP ou MEI

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Materiais 
Permanentes para as Unidades de Saúde
Recebimento das Propostas: 04 de outubro de 2.018 das 14 horas 
até 17 de outubro de 2.018 às 08 horas
Abertura das Propostas: 17 de outubro de 2.018 das 08h30min às 
09h30min
Início da Sessão: 17 de outubro de 2018 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 21 de setembro de 2018 – Olga 
Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 156/18 – PROCESSO Nº. 433/18
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP ou MEI

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Material de 
Limpeza para a Municipalidade
Recebimento das Propostas: 10 de outubro de 2.018 das 14 horas 
até 23 de outubro de 2.018 às 08 horas
Abertura das Propostas: 23 de outubro de 2.018 das 08h30min às 
09h30min
Início da Sessão: 23 de outubro de 2018 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 21 de setembro de 2018 – Olga 
Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/18 – PROCESSO Nº 426/18
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de 
prolongamento de rede de energia no Parque de Exposições Dr. 
Fernando Cruz Pimentel.
Data de Encerramento: 04 de outubro de 2.018 das 14h30min às 
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 04 de outubro de 2.018 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 21 de setembro de 2.018 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 134/18 – PROCESSO Nº 427/18
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da 
instalação e manutenção preventiva e corretiva em rádio comuni-
cador da SAMU Regional de Avaré.
Data de Encerramento: 04 de outubro de 2.018 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 04 de outubro de 2.018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 21 de setembro de 2.018 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/18 – PROCESSO Nº 428/18
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de 
transporte, tratamento e destinação fi nal de resíduos de serviço de 
saúde.
Data de Encerramento: 05 de outubro de 2.018 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 05 de outubro de 2.018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 21 de setembro de 2.018 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 136/18 – PROCESSO Nº 429/18
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de aulas de Libras para Pessoas com Defi ciência Auditiva.
Data de Encerramento: 08 de outubro de 2.018 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 08 de outubro de 2.018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 21 de setembro de 2.018 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/18 – PROCESSO Nº 430/18
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição futura de marmitas 
para o SAMU, CAPS, Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica.
Data de Encerramento: 05 de outubro de 2.018 das 14h30min às 
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 05 de outubro de 2.018 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 21 de setembro de 2.018 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 138/18 – PROCESSO Nº 431/18
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos para a Secretaria Municipal 
de Fazenda.
Data de Encerramento: 08 de outubro de 2.018 das 14h30min às 
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 08 de outubro de 2.018 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 21 de setembro de 2.018 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 139/18 – PROCESSO Nº. 434/18
Objeto: Aquisição de ambulância para a Secretaria Municipal de Saúde.
Data de Encerramento: 09 de outubro de 2.018 das 14h30min às 
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 09 de outubro de 2.018 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 21 de setembro de 2.018 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.
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ESPORTES

Na tarde do último dia 13, quin-
ta-feira, a Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer (SEME) recebeu novas 
lâmpadas e novos reatores, os quais 
foram adquiridos pela Prefeitura a 
fim de melhorar a qualidade da ilu-

Praças esportivas
recebem nova iluminação
Ginásios Kim Negrão, Tico do Manolo e o Campo Municipal

minação dos Ginásios Kim Negrão 
e Tico do Manolo, além do Campo 
Municipal e sua pista. 

A instalação dos equipamentos 
está prevista para acontecer a par-
tir do próximo dia 24. “Tal melho-

ria será fundamental para atender 
as necessidades da SEME, visando 
sempre o bem-estar de todos que 
diariamente usam nossas praças 
esportivas”, avaliaram os dirigentes 
do setor. 

PARCERIA 

Campanha 
Lacre Solidário 
entrega duas 
cadeiras de 
roda em Avaré

A CCR SPVias, concessionária 
da rodovia SP-255, entregou na 
terça-feira, 18, duas cadeiras de 
rodas para o município de Avaré. 
As doações fazem parte da cam-
panha Lacre Solidário, iniciativa 
da empresa que incentiva a ar-
recadação de lacres de latas de 
alumínio para a troca por cadei-
ras de rodas.

Uma cadeira de rodas foi en-
tregue à Residência do Amor 
Fraternal de Avaré (Asilo RAFA), 
que será utilizada para atender 
os internos da instituição. A Se-
cretaria Municipal de Educação 
recebeu a outra cadeira de rodas, 
que será repassada ao Residen-
cial Geriátrico Lírios do Campo.

A iniciativa da CCR SPVias tem 
a participação de voluntários de 
toda a região e também de di-
versas instituições, entre elas, 
prefeituras, escolas estaduais e 
particulares e restaurantes.

A Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente (SMMA) inaugurou, na 
manhã da última sexta-feira, 14, a 
Sala Verde “Sabiá”, área destinada ao 
Centro Municipal de Educação Am-
biental de Avaré, em fase de monta-
gem no Horto Florestal. O objetivo 
do espaço é apoiar projetos ambien-
tais e também a Rede Municipal de 
Ensino, bem como toda a população 
interessada.

A Sala Verde também ficará à dis-
posição de pessoas e entidades que 
queiram usá-la para debater ques-
tões do meio ambiente. Para usá-la 
é necessário fazer o agendamento 
prévio pelo telefone (14) 3732.1225, 

MEIO AMBIENTE 

Inaugurada a Sala Verde “Sabiá” no Horto Florestal

com cinco dias de antecedência da 
data do evento. 

A SMMA aproveita para agrade-

cer o apoio da Secretaria da Educa-
ção, que cedeu os alunos para parti-
ciparem da inauguração. 
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AVARÉ, 157 ANOS

População participou em 
peso das comemorações 
nas ruas centrais

Para festejar o 157º aniversário de fundação da 
cidade, a Prefeitura de Avaré, através da Secretaria 
da Educação, organizou o tradicional desfile fes-
tivo que este ano homenageou o escultor Fausto 
Mazzola, autor dos principais monumentos ergui-
dos nas praças públicas da cidade. 

Na manhã do último domingo, 16, representa-
ções de escolas municipais (EMEBs) e de creches 
(CEIs), além de fanfarras de escolas locais e algu-
mas bandas musicais de outras cidades que to-
maram parte como convidadas, desfilaram pelo 

Desfile festivo homenageou
o escultor Fausto Mazzola 

trecho central da Rua Rio de Janeiro, entre a Praça 
Padre Tavares e o Largo São João. A novidade foi a 
estreia da Banda Marcial Municipal, recentemente 
formada pela Secretaria da Cultura.

Cerca de 40 grupos prestigiaram o evento, ten-
do apresentado alegorias sobre a vida e a obra de 
Fausto Mazzola, professor e artista plástico que vi-
veu em Avaré nos anos 1950/1960, cujo centenário 
de nascimento está sendo oficialmente celebrado 
no município em 2018. Além do tema central, ou-
tros foram abordados como o “Setembro Amare-
lo” (prevenção ao suicídio), a valorização do idoso, 
incentivo à doação de animais e a participação da 
mulher na sociedade. 

“O resgate da memória de um grande artista, 
como Fausto Mazzola, é uma forma de valorizar a 
cultura. A presença da população, em maior escala 

do que no ano passado, é significativo. Queremos 
agradecer ao apoio de toda a equipe que nos per-
mitiu organizar um bonito desfile”, enfatizaram os 
dirigentes do setor.



EDIÇÃO 876 | AVARÉ, 21 DE SETEMBRO DE 2018 11

CULTURA

Jovens músicos brilharam na 
primeira apresentação

Criada no início deste ano pela Secretaria 
da Cultura, a Banda Marcial Municipal, com-
posta por jovens instrumentistas da cidade, 
participou oficialmente dos festejos dos 157 
anos de fundação de Avaré, na manhã do úl-
timo domingo, 15. Foi o primeiro desfile com 
a presença da nova corporação, que tem na 
regência o maestro João Mateus Rúbio Arruda.

“A formação de uma Banda Marcial era uma 
das metas do plano de governo da gestão atu-
al para motivar a juventude a despertar para a 
prática da cultura musical. A Prefeitura investiu 
na aquisição de instrumentos, na contratação 
do regente e na compra dos uniformes. Assim 
nasceu a nova banda que já está encantando o 
público”, destacam os dirigentes do setor.

As aulas e os ensaios da Banda Marcial 
ocorrem semanalmente no Centro Cultural Es-
ther Pires Novaes. A maior parte dos seus inte-
grantes são egressos do Projeto Guri.

Quem é quem
Por enquanto, dezessete são os integrantes 

da Banda Marcial, cujo regente é o trombo-
nista João Mateus Rúbio Arruda, de 28 anos. 
Ele começou sua carreira no Conservatório de 
Tatuí, depois graduou-se em pedagogia na 

Banda Marcial estreou no 
desfile dos 157 anos de Avaré

FREA, onde hoje leciona musicalização. Criou a 
Orquestra John Brass e coordena a Banda Mu-
sical do Colégio Universitário.

A primeira Banda Marcial mantida pela Pre-
feitura está assim composta: Hellen Lemos 
Alvarenga (trombone de vara), Fred Correa 
(caixa), Gilmar Henrique Fragozo (tuba), Luís 
Cláudio Barbosa (trompa), Jennifer Verônica 
dos Santos Oliveira (trombone de vara), Mi-
chele Adriana de Oliveira (caixa), Leonardo 
Fernandes Rocha (prato), Mateus Valentino 
Viveiros (tuba), Alejandro Felipe Monteiro Gal-
legos (bumbo), Luiz Scudeler (trompa), Misael 
Augusto de Freitas Leite (trompete), Jonatas de 
Freitas Silva (trompete), William Batista Araújo 
(trompete), Christy Ellen Araújo Alves (trom-
pete), Juliana Schmitd Antonio (quadritom), 
Renan Octávio da Cruz (trombone) e Cristia-
no Aparecido dos Santos (trombone de vara), 
Eduardo Santos (trompete), Luiz Henrique Lei-
te (trompete), Carlos Gomes (trombone), Ma-
teus Franco (trompa), José Maurício (trompa) e 
Isabela Nascimento (trombone). 

A única baliza da corporação é a estudan-
te Ana Bárbara Theodoro da Silva, enquanto 
o corpo coreográfico, orientado pelo artista e 
educador Igo Oliveira Brito, é composto pelas 
jovens Maria Eduarda Lucas de Oliveira, Ana 
Laura Sanches dos Santos, Beatriz Sanches dos 
Santos, Cássia Queren Gagliotti de Campos e 
Lucilene Graziele da Silva Messias.
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CULTURA

Festival homenageou o 
apresentador Clóvis Guerra

A música “Do Lado de Dentro”, do paulistano 
Thiago K e do goiano Kleuber Garcêz, foi a vitorio-
sa da 36ª Feira Avareense da Música Popular (Fam-
pop), um dos mais tradicionais festivais de MPB 
do interior do país, organizado pela Prefeitura de 
Avaré desde 1983. O evento teve lugar este ano 
no palco do Auditório Elias de Almeida Ward, no 
Centro Cultural Esther Pires Novaes, entre as noites 
de 12 e 15 de setembro.

Defendida por Thiago K e Isabela Moraes, a 
composição recebeu R$ 4.500,00 de premiação. 
“Caixa Preta”, de Demétrius Lulo, Bruno Batista, 
Paulo Monarco e Dandara Modesto, conquistou 
o segundo lugar, tendo como intérprete, Pedro 
Keiner.

“Do Lado de Dentro” venceu a 36ª Fampop

Thiago K - vencedor da Fampop 2018 Samuel Conrado - melhor música avareense Kleber Albuquerque

Encruzilhada Banda Corda Crua

De Kleber Albuquerque, a melodia “Os Anti-
depressivos vão Parar de Funcionar” ficou com a 
terceira colocação. As duas últimas receberam, res-
pectivamente, R$ 2 mil e R$ 800,00.

Por sua vez, “Transvesuviana”, da violonista gaú-
cha Andréa Perrone, ganhou o prêmio de Melhor 
Música Instrumental, sendo contemplada com R$ 
500,00.

A cantora Lilian Estela foi escolhida a Me-
lhor Intérprete da edição, enquanto o com-
positor Thiago K, autor da música vencedo-
ra, também ganhou a categoria Melhor Letra. 
“Iludido”, de Samuel Conrado, foi escolhida a 
Melhor Música Avareense. Os três ganharam 
R$ 400,00 cada.

O júri da Fampop 2018 teve a participação dos 
músicos Osni Ribeiro, Benedito Gomes e Rodrigo 
Donato, além da cantora Vanessa Reis e do jorna-
lista e músico Flávio Mantovani.

Prêmio “Clóvis Guerra”

A cantora e compositora Márcia Cherubin, 
homenageada do ano, apresentou-se na úl-
tima noite. Ela dedicou o show ao radialista 
Clóvis Antônio Rocha Guerra, falecido recen-
temente. “Era a voz do festival. Viva Clóvinho 
Guerra!”, declarou a artista ao se referir ao 
comunicador que apresentou sucessivas edi-
ções da Fampop.

Guerra foi também lembrado durante o 
espetáculo da banda Varal Royal na sexta-
-feira, 14. Na ocasião, o maestro Du Javaro 
anunciou que, por determinação da Secre-
taria Municipal da Cultura, a categoria Me-
lhor Música Avareense passaria a se chamar 
“Prêmio Clóvis Guerra”. A novidade será in-
corporada ao regulamento do evento nos 
próximos anos. 
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REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 100/18

PROCESSO Nº. 314/18
Objeto: Aquisição de rolo compactador para a Secretaria Municipal 
de Planejamento e Transportes.
Data de Encerramento: 09 de outubro de 2.018 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 09 de outubro de 2.018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 21 de setembro de 2.018 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/18 – PROCESSO 283/18

CONSIDERANDO a impugnação da empresa Asfalto Rápido Ltda, 
o Senhor ABELARDO FERREIRA MENDES, Secretário Municipal 
de Serviços, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a 
suspensão da abertura do Processo em epígrafe SINE DIE, para 
melhor análise da impugnação. Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 21 de setembro de 2018.

ADJUDICAÇÃO
Concorrência Pública nº. 007/18 – Processo nº. 074/18

Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 007/18 à empresa 
QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A, no 
valor total de R$ 3.179.125,33 (três milhões, cento e setenta e nove 
mil, cento e vinte e cinco reais e trinta e três centavos), objetivan-
do a prestação de serviços de operação e manutenção no Aterro 
Sanitário de Avaré. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 
de setembro de 2.018 – Judésio Borges – Secretário Municipal de 
Meio Ambiente da Estância Turística de Avaré.

Concorrência Pública nº. 013/18 – Processo nº. 269/18
Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 013/18 à empresa MA-
COR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, no 
valor total de R$ 110.738,44 (cento e dez mil, setecentos e trinta e 
oito reais e quarenta e quatro centavos), objetivando o fornecimen-
to de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para exe-
cução de reforma da UBS Bairro Alto. Prefeitura da Estância Turís-
tica de Avaré, 17 de setembro de 2.018 – Roslindo Wilson Machado 
– Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

Concorrência Pública nº. 018/18 – Processo nº. 361/18
Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 018/18 à empresa 
MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, 
no valor total de R$ 478.566,27 (quatrocentos e setenta e oito mil, 
quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos), ob-
jetivando o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos 
e mão-de-obra para execução de contenção de erosão e recons-
trução do sistema de drenagem de águas pluviais na Rua Lion, 
Jardim Europa II. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 19 de 
setembro de 2.018 – Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal 
de Obras e Serviços da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO
Concorrência Pública nº. 007/18 – Processo nº. 074/18

Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 007/18 à empresa 
QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A, 
objetivando a prestação de serviços de operação e manutenção 
no Aterro Sanitário de Avaré. Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 20 de setembro de 2.018 – Judésio Borges – Secretário 
Municipal de Meio Ambiente da Estância Turística de Avaré.

Concorrência Pública nº. 013/18 – Processo nº. 269/18
Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 013/18 à empresa 
MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, 
objetivando o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos 
e mão-de-obra para execução de reforma da UBS Bairro Alto. Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 17 de setembro de 2.018 
– Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da 
Estância Turística de Avaré.

Concorrência Pública nº. 018/18 – Processo nº. 361/18
Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 018/18 à empre-
sa MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
LTDA, objetivando o fornecimento de materiais, máquinas, 
equipamentos e mão-de-obra para execução de contenção 
de erosão e reconstrução do sistema de drenagem de águas 
pluviais na Rua Lion, Jardim Europa II. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 19 de setembro de 2.018 – Alexandre Leal 
Nigro – Secretário Municipal de Obras e Serviços da Estância 
Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal de Administração 
da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HO-
MOLOGA as empresas NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS 
DE SEGURANÇA LTDA – ME, LICITEC COMERCIAL LTDA – EPP, 
MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE – ME e SAL-
VI, LOPES & CIA LTDA – ME, responsáveis pelo registro para fu-
tura aquisição de EPIs – Equipamento de Proteção Individual para 
toda a Municipalidade, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 112/18 – 
Processo nº. 292/18. Homologado em: 04/09/2018.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo Decreto n° 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 em-
presa 737 COMERCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI, que 
tem objeto aquisição de veículos, relativa ao Pregão Eletrônico n° 
136/18 – Processo n° 388/18. Homologado em: 18/09/2.018.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo Decreto n° 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 
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI – EPP, que tem objeto registro 
de preços para eventual aquisição de canetas de alta rotação para 
os setores da Saúde Bucal (CEO, UBS, EMEBS e ESFS), relativa 
ao Pregão Eletrônico n° 137/18 – Processo n° 389/18. Homologado 
em: 20/09/2.018.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo Decreto n° 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 
SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME, que tem ob-
jeto aquisição de mochilas de resgate e medicação para o Samu, 
relativa ao  Pregão Eletrônico n° 138/18 – Processo n° 390/18. Ho-
mologado em: 20/09/2.018.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 127/18 – Processo nº. 404/18

Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 127/18 à empresa EDI-
TORA MODERNA LTDA, objetivando a aquisição de livros de apoio 
pedagógico para alunos do 3° ao 4° ano do ensino fundamental I. 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 19 de setembro de 2.018 
– Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de 
Educação da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 080/18 – Processo nº. 416/18

Fica ratificada a Dispensa de Licitação à COLOPLAST DO BRASIL 
LTDA, com valor total de R$ 56.880,00 (cinquenta e seis mil, oitocen-
tos e oitenta reais), objetivando o fornecimento de sonda para catete-
rismo limpo da marca Speedcath para atender pacientes de mandado 
judicial e para pacientes que já utilizam o cateter, com fulcro no artigo 
24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
12 de setembro de 2.018. Roslindo Wilson Machado – Secretário Mu-
nicipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade de Licitação nº. 032/18 – Processo nº. 421/18

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à LUCIANO BETIATE 
01998336999, no valor global de R$ 5.990,00 (cinco mil, novecen-
tos e noventa reais), objetivando a contratação de empresa para 
prestação de serviço de capacitação dos membros do Conselho 
Tutelar, Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente e da 
rede de atendimento municipal relacionada ao Sistema de Garantia 
dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, com fulcro no 
artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré, 20 de setembro de 2.018. Clóvis Rodrigues Felipe – Pre-
sidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 112/18 – Processo nº. 292/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURAN-
ÇA LTDA – ME (lotes 01, 02, 03, 05, 09, 10, 12)
Valor Global: R$ 227.305,39 (duzentos e vinte e sete mil, trezentos 
e cinco reais e trinta e nove centavos)

Detentora: LICITEC COMERCIAL LTDA – EPP (lote 04)
Valor Global: R$ 50.470,49 (cinquenta mil, quatrocentos e setenta 
reais e quarenta e nove centavos)
Detentora: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE – 
ME (lotes 06, 07, 08)
Valor Global: R$ 180.821,39 (cento e oitenta mil, oitocentos e vinte 
e um reais e trinta e nove centavos).
Detentora: SALVI, LOPES & CIA LTDA – ME (lotes 11, 13)
Valor Global: 10.592,18 (dez mil, quinhentos e noventa e dois reais 
e dezoito centavos).
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de EPIs – Equipa-
mento de Proteção Individual para toda a Municipalidade
Data da Assinatura da Ata de Registro: 04/09/2018

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 137/18 – Processo n° 389/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI – EPP
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de canetas de alta 
rotação para os setores da Saúde Bucal (CEO, UBS, EMEBS e ESFS)
Valor global: R$ 20.999,71 (Vinte mil, novecentos e noventa e nove 
reais e setenta e um centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 20/09/2018

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 080/18 – Processo nº. 416/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: COLOPLAST DO BRASIL LTDA
Objeto: Aquisição de sonda para cateterismo limpo da marca Speedcath 
para atender pacientes de mandado judicial e para pacientes que já uti-
lizam o cateter, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 56.880,00 (cinquenta e seis mil, oitocentos e oi-
tenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 12/09/2.018

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 032/18 – Processo nº. 421/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: LUCIANO BETIATE 01998336999
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de 
capacitação dos membros do Conselho Tutelar, Conselho dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente e da rede de atendimento mu-
nicipal relacionada ao Sistema de Garantia dos Direitos Humanos 
da Criança e do Adolescente, conforme solicitação do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Estância 
Turística de Avaré.
Valor Global: R$ 5.990,00 (cinco mil, novecentos e noventa reais)
Data da Assinatura do Contrato: 20/09/2.018

EXTRATO DE CONTRATO DE CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA

Modalidade: Concorrência Pública nº. 007/18 – Processo nº. 074/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AM-
BIENTAL S/A
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços de operação e manutenção no Aterro Sanitário Municipal.
Valor: R$ 3.179.125,33 (três milhões, cento e setenta e nove mil, 
cento e vinte e cinco reais e trinta e três centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 20/09/2.018.

Modalidade: Concorrência Pública nº. 013/18 – Processo nº. 269/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉR-
CIO LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimen-
to de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para exe-
cução de reforma da UBS Bairro Alto.
Valor: R$ 110.738,44 (cento e dez mil, setecentos e trinta e oito 
reais e quarenta e quatro centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 17/09/2.018.

Modalidade: Concorrência Pública nº. 018/18 – Processo nº. 361/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉR-
CIO LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para o forneci-
mento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para 
execução de contenção de erosão e reconstrução do sistema de 
drenagem de águas pluviais na Rua Lion, Jardim Europa II.
Valor: R$ 478.566,27 (quatrocentos e setenta e oito mil, quinhentos 
e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 19/09/2.018.
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EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 136/18 – Processo n° 388/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: 737 COMERCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI
Objeto: Aquisição de veículos
Valor global: R$ 74.280,00 (Setenta e quatro mil, duzentos e oitenta 
reais)
Data da Assinatura do Contrato:18/09/2018

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 138/18 – Processo n° 390/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME
Objeto: Aquisição de mochilas de resgate e medicação para o 
Samu
Valor global: R$ 4.480,00 (Quatro mil, quatrocentos e oitenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 20/09/2018

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 127/18 – Processo nº. 404/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: EDITORA MODERNA LTDA
Objeto: Aquisição de livros de apoio pedagógico para alunos do 3° 
ao 4° ano do ensino fundamental I.
Valor: R$ 398.387,64 (trezentos e noventa e oito mil, trezentos e 
oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 19/09/2.018.

TERMO DE ALTERAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/18 – PROCESSO Nº 268/18 

(Contrato nº 322/18)
Em atenção à requisição de redistribuição de consultas médicas de 
clínico geral, devido a rescisão do contrato nº 324/18, verificou se a 
necessidade de alteração em alguns itens do contrato em epígrafe, 
conforme abaixo:
Onde se lia: 
“CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A Credenciada compromete se a prestar os serviços de 60 (ses-
senta) consultas de clínico geral/mês, para pacientes encaminha-
dos pela Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor total do presente contrato é de R$ 36.000,00 (trinta e seis 
mil reais), sendo o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por consulta.
CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução dos serviços ora contrata-
dos serão atendidas pela rubrica:
Clinico geral:
07.01.15.3.3.90.39.00.10.302.1013.2373.648.- R$ 18.000,00.
Dotação orçamentária futura 2.019 – R$ 18.000,00.
Agora se leia: 
“CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A Credenciada compromete se a prestar os serviços de 75 (setenta 
e cinco) consultas de clínico geral/mês, para pacientes encaminha-
dos pela Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor total do presente contrato é de R$ 44.250,00 (quarenta e 
quatro mil, duzentos e cinquenta reais), sendo o valor de R$ 50,00 
(cinquenta reais) por consulta.
CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução dos serviços ora contrata-
dos serão atendidas pela rubrica:
Clinico geral:
07.01.15.3.3.90.39.00.10.302.1013.2373.648.- R$ 20.250,00.
Dotação orçamentária futura 2.019 – R$ 24.000,00.
Ficam ratificados os demais termos do referido Contrato. Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, aos 18 de setembro de 2.018

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/18 – PROCESSO Nº 268/18 
(Contrato nº 323/18)

Em atenção à requisição de redistribuição de consultas médicas de 
clínico geral, devido a rescisão do contrato nº 324/18, verificou se a 
necessidade de alteração em alguns itens do contrato em epígrafe, 
conforme abaixo:
Onde se lia: 
“CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A Credenciada compromete se a prestar os serviços de 60 (ses-
senta) consultas de clínico geral/mês, para pacientes encaminha-
dos pela Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor total do presente contrato é de R$ 36.000,00 (trinta e seis 
mil reais), sendo o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por consulta.
CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução dos serviços ora contrata-
dos serão atendidas pela rubrica:

Clinico geral:
07.01.15.3.3.90.39.00.10.302.1013.2373.648.- R$ 18.000,00.
Dotação orçamentária futura 2019 – R$ 18.000,00.
Agora se leia: 
“CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A Credenciada compromete se a prestar os serviços de 75 (setenta 
e cinco) consultas de clínico geral/mês, para pacientes encaminha-
dos pela Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor total do presente contrato é de R$ 44.250,00 (quarenta e 
quatro mil, duzentos e cinquenta reais), sendo o valor de R$ 50,00 
(cinquenta reais) por consulta.
CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução dos serviços ora contrata-
dos serão atendidas pela rubrica:
Clinico geral:
07.01.15.3.3.90.39.00.10.302.1013.2373.648.- R$ 20.250,00.
Dotação orçamentária futura 2019 – R$ 24.000,00.
Ficam ratificados os demais termos do referido Contrato. Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, aos 18 de setembro de 2.018

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO os itens 26, 57, 68, 88, 109, 138, 139, 171, 216, 
255, 262, 286, 297, 298, 317, 338, 357, 368, 400, 421, 433 e 445 
– desertos e os itens 16, 33, 69, 78, 102, 128, 192, 204, 228, 245, 
307, 331, 367 e 457 – fracassados do PREGÃO ELETRÔNICO 
N° 066/18 – PROCESSO N° 117/18, que tem por objeto o registro 
de preços para eventual aquisição de medicamentos para atendi-
mento dos pacientes da rede básica municipal, conforme preceitua 
o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do 
Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 05/09/2.018. Roslindo 
Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde.

Fica REVOGADO os lotes 19, 20, 33, 34, 35, 36, 65, 66, 70 e 72 do 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 103/18 – PROCESSO Nº. 273/18, ob-
jetivando o registro de preços para eventual aquisição de materiais 
descartáveis para todas as Unidades de Saúde, conforme precei-
tua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do 
Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 13/09/2.018. Roslindo 
Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde.

Fica REVOGADO os lotes 14 e 15 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
112/18 – PROCESSO Nº. 292/18, objetivando o registro de preços 
para futura aquisição de EPIs – Equipamentos de Proteção Indivi-
dual para toda a Municipalidade, conforme preceitua o artigo 49, 
primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribu-
nal Federal. Revogado em: 04/09/2.018. Ronaldo Adão Guardiano 
– Secretário Municipal da Administração.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 135/18 – PROCESSO Nº. 385/18, objetivando a aquisição 
de cadeiras para o Setor de ISS/Alvará, conforme preceitua o artigo 
49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo 
Tribunal Federal. Revogado em: 13/09/2.018. Itamar de Araújo – 
Secretário Municipal da Fazenda.

NOTIFICAÇÃO Nº 112/18
À Empresa FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA EPP.
Ref. Tomada de Preço n° 016/11 – Processo n° 398/11
Considerando a Comunicação Interna nº 483440, enviada pela Se-
cretaria Municipal de Planejamento e Transportes, solicitamos que 
a empresa agende visita técnica “in loco”, para verificar os reparos 
efetuados na unidade. Salientamos que a referida visita deverá ser 
realizada em conjunto com o Senhor Secretário Municipal de Pla-
nejamento e Transportes e o Senhor Marco Antônio Ribeiro, CREA 
5060201602, engenheiro civil.
Diante do exposto, fica a empresa FRANÇA CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO LTDA EPP, notificada para que, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, se manifeste sobre a solicitação da Secretaria, referente 
ao processo em epígrafe, sob pena das medidas cabíveis previstas 
em contrato.
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ORIENTAÇÃO

Decreto nº 5.288, de 20 de Setembro de 2018.
(Dispõe sobre elevação de vagas em concurso público nº 

001/2018- Cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e dá 
outras providências.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Tu-
rística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando, necessidade de convocação de 04 (quatro) clas-
sificados de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil para provimento 
de cargo público, para atuar na Secretaria Municipal da Educação, 
para suprir vagas para atendimento em Centros de Educação In-
fantis do Município;
Considerando, que o quadro do cargo público de Auxiliar de De-
senvolvimento Infantil possui 240 cargos criados, 192 cargos ocu-
pados e 48 cargos vagos;
Considerando, a necessidade de suprir vagas decorrentes de exo-
nerações de: Giovana Jodas Prescipito Bertie, Priscila da Silva, 
Tatiane Nunes Carvalho e Camila Juliana Silva;
Considerando, que o Decreto nº 5232, de 20 de Julho de 2018, 
publicado em 20/07/2018, homologa o resultado final do Concurso 
Público nº 001/2018;
D e c r e t a : -
Artigo 1º - Ficam elevadas em mais 04 (quatro) unidades, o número 
de vagas de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, do 
Concurso Público nº 001/2018.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 20 de Setembro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

A lei que criou o Programa IPTU Verde estimu-
la práticas de preservação ambiental que podem 
beneficiar com a redução dos valores do Imposto 
Predial Territorial Urbano (IPTU) os contribuintes 
que colaborarem na sustentabilidade.

De acordo com a legislação, para um imóvel 
ser considerado sustentável, o morador deve 
dotá-lo de sistemas de captação e de recuo de 
água; sistema de aquecimento hidráulico, elétri-
co ou solar; calçadas verdes; construções e am-
pliações com material sustentável e coleta sele-
tiva. Os contribuintes que adotarem as medidas 
previstas na lei vão obter desconto de até 15% 
nesse tributo.

Como obter o benefício
O proprietário interessado em obter o benefí-

cio tributário deve protocolar o pedido com jus-

Secretaria do 
Meio Ambiente informa 
sobre o IPTU Verde 

tificativas até o dia 30 de setembro de 2018 em 
que deseja o desconto. No requerimento deverá 
expor o que providenciou em sua edificação ou 
terreno instruindo com documentos compro-
batórios. E deve também estar em dia com suas 
obrigações tributárias municipais.

O pedido deverá ser acompanhado dos se-
guintes documentos: cópia de documento de 
identificação do cadastro imobiliário no municí-
pio; cópia de certidão negativa de débitos mu-
nicipais do contribuinte; cópias do CPF e do RG; 
procuração, quando for o caso. 

A comprovação deverá estar documenta-
da e precedida de parecer conclusivo da Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente acerca 
da concessão ou não do benefício. A reno-
vação do pedido desse benefício deverá ser 
feita anualmente.
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CONCURSO PÚBLICO
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OBRAS
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CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
RECADASTRAMENTO FUNCIONAL

Edital de Convocação nº. 019 de 21 de setembro de 2018.

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

ANEXO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
RECADASTRAMENTO FUNCIONAL

Anexo Edital de Convocação nº. 019 de 21 de setembro de 2018
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CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR DE 
AVARÉ (CMPD) 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

O Conselho Municipal do Plano Diretor CMPD, em conformidade 
com a LC n.º 213/2016 e seu Regimento Interno, vem pelo presen-
te convocar todos os Conselheiros do CMPD e a população em 
geral, para a Reunião Extraordinária que se realizará no próximo 
dia 25 de setembro de 2018, terça-feira, às 19h00 na AREA, sedia-
da na Rua dos Engenheiros nº 26, Bairro Colina da Boa Vista, para 
que se delibere sobre a pauta abaixo designada:
I. Abertura;
II. Processo 287/2017 – Interessado Paulo Totaro – Inserção de 
área rural em perímetro urbano “Gleba A – Fazenda Ponte Alta”;
III. Processo 292/2018 – Interessado Sérgio Filgueiras – Inserção 
de área rural em perímetro urbano “Chácara São João”;
IV. Processo 298/2018 – Interessado JAP Comércio – Inserção de 
área rural em perímetro urbano;
V. Processo 299/2018 – Interessado Luciano Bertolaccini – Altera-
ção do Art. 11 §2º da LC213/2016;
VI. Processo 300/2018 – Interessada Patrícia Amaral – Informa-
ções sobre nível de ruído em zona mista e outros;
VII. Comunicação da Presidência; e,
VIII. Palavra livre.
Estância Turística de Avaré, 21 de setembro de 2018.

Paulo Henrique Ciccone
Presidente CMPD

João Paulo Pereira Tristão
1º Secretário

VAGAS DE EMPREGO
PAT - AVARÉ

ADMINISTRADOR DE FAZENDA - 01
ASSISTENTE DE COMPRAS - 01
AUXILIAR DE COBRANÇA - 01
COBRADOR EXTERNO - 01
COMPRADOR - 01
COZINHEIRO - 01
ENCARREGADO DE COLHEITA  - 01
FONOAUDIÓLOGO -01
FONOAUDIÓLOGO ( RECÉM FORMADO ) -01
INSPETOR DE QUALIDADE TÊXTIL - 01
MAÎTRE - 01
OPERADOR DE MÁQUINA CARREGADEIRA DE LARANJA -01
PROMOTOR DE VENDAS - 02
REVISOR  DE TECIDOS - 01
SUPERVISOR DE SEGURANÇA - 01
TRABALHADOR AGROPECUÁRIO EM GERAL - 01
TRABALHADOR RURAL - 02
TRABALHADOR RURAL (FAZER CERCAS) - 01
TRATORISTA AGRÍCOLA - 01

EMPREGADORES: É necessário o cadastro da empre-
sa, ou pessoa física, no endereço eletrônico maisempre-
go.mte.gov.br ou diretamente no PAT, para a colocação 
de vagas e processo seletivo. 
CANDITATOS: É necessário cadastrar-se no SISTEMA 
MAIS EMPREGO  ou WWW.EMPREGABRASIL.MTE.
GOV.BR através da internet ou junto ao PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalhador). Você utilizará os seguin-
tes documentos: PIS, NIT, PASEP, Bolsa família, Cartão 
Cidadão, Carteira de Trabalho, RG/CPF/CNH. Estamos 
na Rua Bahia nº 1.580, centro, (Antigo Prédio da Justiça 
Federal). Maiores informações liguem 14-3732.1414.

Trata-se do
Encontro Anual 
sobre Inclusão 

A Secretaria Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Defici-
ência (SMDPD) vai promover, na 
próxima quinta-feira, 27, a pa-
lestra sobre “O papel da educa-
ção na Construção de uma So-
ciedade Inclusiva”. Com entrada 
franca, o evento acontecerá na 
Câmara de Vereadores, a partir 
das 19h.  

Quem se interessar pelo tema 
deve informar seu nome, telefo-
ne, e-mail e, se for estudante, a 
instituição em que está matricu-
lado e se inscrever pelo telefone 
(14) 3732.8844 ou pelo e-mail 
smdpd@avare.sp.gov.br. De 
acordo com a SMDPD, os dados 
são necessários para elaboração 
de certificados de participação. 

A palestra será ministrada 
pelo professor Luís Henrique 
Silva, licenciado em História e 
Pedagogia (UNESP), que é es-
pecialista em Ensino de Histó-
ria (UEL), Mestre e Doutor em 
Educação (UNESP) na área de 
Educação Especial. Atualmente 
atua na Secretaria Municipal de 
Educação e mantém o site “Su-
pere-se Hoje!” (http://www.su-
peresehoje.com.br), plataforma 
que traz diversos textos de for-
mação na área de educação, e o 
canal “Fala Diretor!” no YouTube, 
orientando o público na área da 
gestão escolar. 

SMDPD promove palestra 
na Câmara Municipal
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GESTÃO

Veículos para uso das ESFs
Visando ampliar e melhorar a sua frota, a 

Prefeitura da Estância Turística de Avaré adqui-
riu três novos veículos para uso das unidades da 

Prefeitura amplia frota da
Secretaria da Saúde 
Estratégia da Saúde da Família (ESFs), da Secre-
taria Municipal da Saúde. Os carros, expostos em 
frente ao Paço Municipal, vão auxiliar nos servi-
ços da pasta.

Os três automóveis são do modelo Gol, zero-
-quilômetro, ano 2019, com capacidade para 5 lu-

gares, equipados com todos os acessórios exigidos 
pelo Código Nacional de Trânsito, que atende as 
características exigidas no contrato. Cada um cus-
tou R$ 52.200,00 e juntos somam investimentos 
de R$ 156.600,00, mediante aplicação de recursos 
próprios.

 

A Secretaria Municipal da Saúde informa que, 
a partir do dia 1º de outubro, a farmácia localiza-
da no Centro de Saúde I passará a fazer entrega 
de, apenas, medicamentos controlados segundo a 
Portaria nº 344/98 e insulinas. A medida é neces-
sária devido às obras de reforma do Postão da Rua 
Acre. 

Os demais remédios da rede básica de saúde, 
como antibióticos, anti-infl amatórios, anti-hiper-
tensivos, analgésicos, entre outros, poderão ser 
retirados normalmente nas outras cinco farmácias 
que fi cam na UBS Bonsucesso, UBS Brabância, USF 
II Dr. Fernando Hirata (Duílio Gambini), USF III Dr. 
Dante Cavecci (Paineiras) e USF VIII Dr. João Car-
valho (Santa Elizabeth), mediante apresentação de 
receita médica e cartão SUS do paciente.

Já o atendimento da farmácia do Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica (antigo 
Alto Custo), localizado na mesma unidade, não so-
frerá alteração.

Farmácia do Postão da Rua Acre
só entregará remédios controlados

SERVIÇO
Centro de Saúde I:
Rua Acre, 1281 – Telefone: 3711.2400

UBS Bonsucesso:
Rua Musa, 2654 – Telefone: 3733.4604

UBS Brabância:
Praça Armando de P. Assis, s/n – Telefone: 3733.2977

USF II Dr. Fernando Hirata:
Rua Mazzoni Negrão, 199 – Telefone: 3731.2121

USF III Dr. Dante Cavecci:
Rua Argentina Viana, 527 – Telefone: 3732.4134

USF VIII Dr. João Carvalho:
Rua Saul Bertolaccini, s/n – Telefone: 3732.0934


