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para órgão voltado

à saúde do trabalhador
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SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE SAÚDE-D.E.S.S.

COMISSÃO PERMANENTE DE READAPTAÇÃO 
FUNCIONAL – C.P.R.F.

Rua Pará, 673 – Centro 
Telefone: (14) 3733-8111/3731-0632

A O Departamento de Saúde e Segurança do Servidor – DESS e 
a Comissão Permanente de Readaptação Funcional, reorganizada 
pelo Decreto nº 5.911, de 27 de Julho de 2020, vem C O N V O 
C A R o servidor abaixo relacionado a comparecer no Centro de 
Saúde I, sito a Rua Acre, nº 1281, Centro, para Avaliação – Médico 
Especialista, a saber:

MATRICULA   7043
SERVIDOR   JOANA BUENO RUIZ
AVALIAÇÃO – MÉDICO ESPECIALISTA 21/12/2021 – 10:30

Despacho – Parecer Técnico das Condições de 
Trabalho

Recebido nesta data.
Avaré, 15/12/2021
Considerando o parecer técnico das condições de trabalho, expe-
dido pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho, dos servidores 
abaixo relacionados, verifi cada as atividades exercidas no local 
atual, o tempo de exposição e a concentração da exposição aos 
agentes de riscos, conforme NR s, 
Considerando que a concessão/alteração/manutenção do adicio-
nal de insalubridade requerido, não tem como requisito para sua 
concessão nenhum interstício temporal, mas sim a efetiva exposi-
ção do servidor à condições de trabalho consideradas insalubres 
a sua saúde, 
Considerando Parecer nº 053/2020- Procuradoria-Geral do Muni-
cípio e por se tratar de um ato administrativo vinculado, sendo que 
esse ato possui característica de mera homologação , que se dá 
após a certifi cação de que o interessado (a) preencheu integral-
mente os requisitos previstos em lei promulgada em data anterior 
ao advento da LC 173/20, 
Acompanho as informações e conclusão descritas no PARECER 
TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO, dos  
servidores abaixo relacionados, até decisão defi nitiva consubstan-
ciada nas ações a serem implantadas do PPRA e LTCAT.
Base legal : Lei 1954/2015 – Decreto nº 4601/2016, para provi-
dências pertinentes, em sendo o caso de futura analise e /ou outro 
entendimento por parte de órgãos fi scalizadores(TCE), sejam os 
mesmos suspensos.

Nome   Adão Luiz Rubio
Cargo/função  Encanador
Nº Protocolo e/ou Documento -
Lotação atual  GARAGEM -pedreiros
Conclusão   LTCAT expedido em 02/10/2021 
caracterizam exposição insalubre ao agente, conforme anexos NR 
-15, faz jus ao adicional de insalubridades de grau médio (20)%.
Deferido a implantação
Observação  Deferido a implantação

Dê-se ciência aos interessados.
Publique-se
Encaminhe-se ao DRH/DP para providências pertinentes.                                                                                        
                                                                                                           

RONALDO ADÃO GUARDIANO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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Despacho – Parecer Técnico das Condições de 

Trabalho
Recebido nesta data.
Avaré, 14/10/2021
Considerando o parecer técnico das condições de trabalho, expe-
dido pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho, dos servidores 
abaixo relacionados, verificada as atividades exercidas no local 
atual, o tempo de exposição e a concentração da exposição aos 
agentes de riscos, conforme NR s, 
Considerando que a concessão/alteração/manutenção do adicio-
nal de insalubridade requerido, não tem como requisito para sua 
concessão nenhum interstício temporal, mas sim a efetiva exposi-
ção do servidor à condições de trabalho consideradas insalubres 
a sua saúde, 
Considerando Parecer nº 053/2020- Procuradoria-Geral do Muni-
cípio e por se tratar de um ato administrativo vinculado, sendo que 
esse ato possui característica de mera homologação , que se dá 
após a certificação de que o interessado (a) preencheu integral-
mente os requisitos previstos em lei promulgada em data anterior 
ao advento da LC 173/20, 
Acompanho as informações e conclusão descritas no PARECER 
TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO, dos  
servidores abaixo relacionados, até decisão definitiva consubstan-
ciada nas ações a serem implantadas do PPRA e LTCAT.
Base legal : Lei 1954/2015 – Decreto nº 4601/2016, para provi-
dências pertinentes, em sendo o caso de futura analise e /ou outro 
entendimento por parte de órgãos fiscalizadores(TCE), sejam os 
mesmos suspensos.

Dê-se ciência aos interessados. Publique-se
Encaminhe-se ao DRH/DP para providências pertinentes.                                                                                        

RONALDO ADÃO GUARDIANO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

circumpercursos HUMANOS/DEPTO.DE PESSOAL

Notificação - Processos/expedientes conclusos 
para ciência  

Notificação do(s) despacho (s), dos processos/ expedientes abaixo 
relacionados, conclusos, à disposição para ciência dos interessa-
dos, no Departamento de Recursos Humanos /Depto. de Pessoal, 
de segunda a sexta feira, das 8:00 as 17:00hrs, a saber:                                                                                                                                    

Data: 17/12/2021
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CULTURA

A Companhia Beira Serra 
de Circo e Teatro, de Botu-
catu, traz para Avaré no do-
mingo, 19, o espetáculo “O 
Pe®dido”. 

A atração gratuita tem 
início às 20h30 no Centro 
Cultural Esther Pires Novaes. 
Realizado com recursos do 
Governo Estadual, por meio 
do Proac Editais, o evento 
tem apoio da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura. 

Grupo de Botucatu apresenta peça 
gratuita no dia 19 no Centro Cultural
Com início às 20h30, “O Pe®dido” é o novo espetáculo teatral da Companhia Beira Serra de Circo e Teatro

UTILIDADE PÚBLICA

O uso de máscara é obri-
gatório, ressalta a pasta. O 
Centro Cultural fi ca na Rua 
Ceará, nº 1507. Outras in-
formações podem ser obti-
das pelo telefone (14) 3733-
5420. 

Sinopse 
Novo espetáculo do gru-

po, “O Pe®dido” narra o di-
lema de Januário (Fernando 
Vasques), que agora quer pe-
dir a mão de Sá Marica (Mimi 

Tortorella) às vésperas da fes-
ta da padroeira do vilarejo de 
Nossa Senhora das Dores de 
Cima da Serra. 

Receoso da moça não 
aceitar e também da reação 
do pai dela, Seu Tonico (Os-
valdo Gazotti), Januário pede 
conselhos ao seu amigo Zé 
Tobó (Murilo Andrade) que, 
por sua vez, se encanta com 
Sá Bina (Carol Tieghi) e recor-
re a uma “poção do amor” 

feita pela benzedeira Erme-
linda (Regina Blanco), inician-
do uma grande confusão. 

A execução da trilha so-
nora que dá ritmo à trama 
fi ca por conta de Dael Vas-
ques. 

O trabalho escrito e 
desenvolvido por artistas 
botucatuenses foi acom-
panhado e dirigido por Fer-
nando Neves, ator, diretor 
e coreógrafo com vasta ex-

periência em circo e teatro, 
informa a organização. 

“O Pe®dido é um sen-
sível, engraçado, delicado e 
poético texto teatral que fala 
da gente simples. O elenco 
conhece bem o universo re-
tratado pela peça e dele ex-
trai minúcias, humor e poesia 
com tanta verdade que nos 
faz a todos cidadãos e cida-
dãs da pacata cidadezinha”, 
afi rma Neves.

O Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE) 
está com inscrições abertas 
para processos seletivos do 
Censo 2022. 

São milhares de opções 

Censo 2022: IBGE oferece 81 vagas de recenseador para Avaré
Confi ra as outras funções disponibilizadas pelo órgão  

em todo o país e centenas 
na região.

Avaré tem 10 vagas para 
Agente Censitário Municipal 
e Agente Censitário Super-
visor. Os salários vão de R$ 

1.700,00 a R$ 2.100,00 de-
pendendo da função.  

Há ainda 81 vagas para Re-
censeadores. A remuneração 
será de acordo com a produ-
tividade, informa o IBGE.

Os interessados podem se 
inscrever até 29 de dezembro. 

Outras informações pelo 
site https://conhecimento.
fgv.br/concursos/ibgepss21.

Também é oferecida uma 

vaga para Agente Censitário 
de Administração e Informáti-
ca, com salário de R$ 1.700,00. 

Neste caso, as inscrições 
vão até 10 de janeiro de 2022 
no site ibfc.org.br.
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A iluminação temática 
instalada no centro da Estân-
cia Turística de Avaré coloca 
turistas e moradores no cli-
ma das festividades de final 
de ano.

Além de embelezar a 
cidade, o projeto da Secre-
taria Municipal de Turismo 
cria uma atmosfera especial 
para o público que frequen-
ta o comércio durante o ho-
rário noturno.  

A edição de 2021 inclui 
uma grande árvore de Natal 

Avaré entra no clima de Natal 
com decoração em locais públicos
Letreiro deseja “Boas Festas” em 
avenida que dá acesso à cidade

no Largo do Mercado.
Já as árvores do Largo 

São João receberam contor-
nos iluminados, assim como 
aquelas localizadas na Con-
cha Acústica e nas praças 
Padre Tavares (matriz) e Juca 
Novaes, onde se encontra o 
Paço Municipal. 

Além disso, um letrei-
ro com a frase “Boas fes-
tas” foi instalado no início 
da Avenida Prefeito Paulo 
Novaes, um dos principais 
acessos à cidade. 

TURISMO
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A Secretaria Municipal da 
Saúde adquiriu um veículo 0 
km para o Centro de Referên-
cia em Saúde do Trabalhador 
(CEREST) de Avaré.

O órgão presta assistên-
cia técnica a 17 municípios, 
atendendo a solicitações do 
Ministério da Saúde e do Mi-
nistério Público do Trabalho, 
entre outros órgãos.

O CEREST atua em de-
núncias em relação à saúde 
e segurança do trabalhador, 
educação permanente e in-
vestigação de acidentes gra-
ves e fatais.

O veículo com sete luga-
res comprado pela Prefeitura 
da Estância Turística de Ava-
ré será utilizado no deslo-
camento de equipes para o 
atendimento de demandas 
do setor, ressalta a pasta.

Prefeitura adquire veículo para 
órgão voltado à saúde do trabalhador

FROTA MUNICIPAL

Patrimônio será utilizado para deslocamento de equipe do CEREST

A Secretaria Municipal da 
Saúde lançou recentemente 
a campanha Natal Imuniza-
do. A proposta é estimular o 
avareense a se vacinar contra 
a Covid-19 neste fi nal de ano.  

Além dos locais de vacina-
ção em horário comercial, a 
pasta vem ministrando doses 
em horários noturnos para 
ampliar o acesso ao serviço. 

Avaré registra 15.143 fal-
tosos de acordo com o ba-
lanço divulgado na quarta-
-feira, 15. São pessoas que 
tomaram a primeira dose, 

Secretaria da Saúde lança campanha Natal Imunizado
Proposta é incentivar público a buscar vacina contra a Covid-19

AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

mas não regressaram para 
completar o esquema vacina. 

De acordo com os dados, 
são 4.994 faltosos da segun-
da dose e outros 10.149 da 
dose adicional. A recomen-
dação é que essas pessoas 
busquem um dos pontos de 
vacinação o mais rápido pos-
sível.   

Importância 
A Saúde enfatiza que só 

o esquema vacinal completo 
é capaz de garantir proteção 
contra a doença. Com a che-
gada das festas de fi nal de 

ano, a imunização se torna 
ainda mais importante para 
evitar a proliferação do vírus, 
alerta o município. 

“A vacinação é uma estra-
tégia coletiva contra o coro-
navírus. Não deixe de tomar 
a vacina e proteja a si pró-
pria e a sua família. Só com 
a conscientização de todos 
será possível superar a pan-
demia”, ressalta a Saúde. 

A imunização contra a 
Covid-19 acontece de se-
gunda a sexta-feira. Confi ra 
os detalhes no quadro.  

Pontos de vacinação
A imunização contra a 

Covid-19 acontece de se-
gunda a sexta-feira nos se-
guintes locais e horários:

Posto Vera Cruz (Rua 
Carmem Dias Faria, s/n) 
das 8 às 11 e das 13 às 16 
horas;

Centro de Saúde I (Rua 
Acre, nº 1281) das 8 às 11 e 
das 13 às 16 horas;

Posto Brabância (Praça 
Armando de Paula Assis, 
s/n) das 8 às 11 horas e das 
13 às 16 horas;

Posto Santa Elizabeth 
(Rua Saul Bertolaccini, s/n) 
das 13 às 16 horas.

Posto Bannwart (Rua Ave-
nida Delfi na Lopes Peres, s/n): 
segunda, quarta e sexta-feira, 
das 8 às 12 horas.
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GESTÃO

A Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré disponi-
bilizou na sexta-feira, 17, o 
remanescente do 13º salá-
rio do funcionalismo muni-
cipal.

13º do funcionalismo municipal injeta 
mais de R$ 4 milhões na economia local
Servidores receberam benefício na sexta-feira, 17

A primeira parcela é paga 
no mês seguinte ao aniversá-
rio dos 2588 servidores que 
recebem o benefício.

O montante é de R$ 
4.262.395,90 milhões, infor-

ma a Secretaria Municipal 
da Fazenda. 

A parcela representa um 
importante incremento para 
a economia local num mo-
mento em que o setor de 

comércio e serviços está vol-
tado para atender às deman-
das de consumo durante o 
fi nal de ano. 

Bônus de Natal
Já o vale-alimentação 

acrescido do bônus de Na-
tal de R$ 104,15 foi pago no 
último dia 10. Fixado atual-
mente em R$ 250, o bene-
fício será ampliado para R$ 
400 em 2022. 

Estão abertas até 28 de de-
zembro as inscrições para o curso 
gratuito Técnicas de Instalação e 
Configuração de Software.

A capacitação é ministra-
da pelo Senai em parceria 
com a Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, por meio 
da Secretaria Municipal de 

Curso gratuito de confi guração de software está com inscrições abertas
Interessados devem procurar o Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor 
situado na Casa do Cidadão

Indústria, Comércio, Ciência 
e Tecnologia.

As aulas presenciais vão 
de 3 a 31 de janeiro de 2022, 
às segundas e quartas-fei-
ras, na Casa do Cidadão (Rua 
Bahia, nº 1580, no centro).

A Turma 1 frequentará o 
curso das 13 às 17 horas. Já o 

horário da Turma 2 é das 18 
às 22 horas. A carga horária é 
de 36 horas. 

As vagas são limitadas. 
Interessados devem fazer a 
pré-inscrição no Centro de 
Atendimento ao Trabalhador 
e Empreendedor (Cate), loca-
lizado na Casa do Cidadão, 

de segunda a sexta-feira, das 
9 às 16 horas. 

É preciso ter no mínimo 16 
anos e conhecimentos em in-
formática. É necessário apre-
sentar RG, CPF, comprovante de 
residência, telefone e e-mail. 

Outras informações pelos 
telefones (14) 3731-7303 e 

(14) 9 8204-0788. 
O conteúdo programático 

inclui conceitos básicos de in-
formática, operação com sof-
twares e hardware, confi gura-
ção de sistemas operacionais, 
licenças de uso e utilização de 
painel de controle, entre ou-
tros tópicos.  

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
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INCLUSÃO

Assistidos da Secretaria 
Especial dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência (SEDPD) 
participaram no último dia 4 
do Festival Paralímpico reali-
zado em São Paulo. 

Organizado pelo Comitê 
Paralímpico Brasileiro, a ini-
ciativa marcou a comemora-
ção ao Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência, ce-
lebrado em 22 de setembro. 

O evento foi adiado devi-
do à pandemia do coronaví-
rus e acompanhou coincidin-
do com o Dia Internacional 
da Pessoa com Deficiência, 
comemorado em 3 de de-
zembro.

Crianças de Avaré participam do 
Festival Paralímpico em São Paulo
Evento que contou com presença de 
assistidos da Secretaria Especial dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência foi 
realizado no último dia 4

O evento contou com es-
portes adaptados para crian-
ças. Melissa Vitoria Lamego 
de Brito, Olavo Ian Salomão 
e Afono Sanchez representa-
ram Avaré nos jogos e brin-
cadeiras que fizeram parte 
do festival.  

“Foi uma oportunidade 
única de conhecer outros 
jovens na mesma condição, 
mostrando que a inclusão 
da pessoa com deficiência 
é possível no esporte e em 
qualquer atividade”, analisa 
a pasta. 

A SEDPD fica na Rua Ceará, 
nº 1393. Outras informações 
pelo telefone (14) 3732-8844. 

Famílias assistidas pelo 
Centro de Referência de As-
sistência Social (CRAS I) assis-
tiram no dia 9 a uma palestra 
sobre Disciplina Positiva mi-
nistrada pela educadora pa-
rental Marisa Vilem.

A ação faz parte do Pro-
grama de Atenção Integral à 
Família (PAIF). 

A nova abordagem versa 
sobre a educação de crianças 
e adolescentes levando em 

ASSISTÊNCIA SOCIAL

CRAS promove palestra sobre nova abordagem em educação
Exposição sobre Disciplina Positiva aconteceu no último dia 9 

conta aspectos como genti-
leza, firmeza, limites, diálogo 
e cooperação.

Durante a palestra, a edu-
cadora apresentou a teoria e 
também dinâmicas para de-
monstrar ao público como 
aplicar a Disciplina Positiva 
na prática. 

“O objetivo é promover o 
fortalecimento dos vínculos 
familiares, além de ser uma 
forma de trabalhar a preven-

ção de violência contra crian-
ças e adolescentes”, explica a 
Secretaria Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento 
Social (SEMADS).

A Disciplina Positiva busca 
entender o comportamen-
to da criança, desenvolver o 
autocontrole e o autoconhe-
cimento e ensinar aos jovens 
habilidades voltadas para o 
convívio social, entre outros 
objetivos.



EDIÇÃO 1.045 | AVARÉ, 18 DE DEZEMBRO DE 2021 9

LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021 – PROCESSO Nº 427/2021
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de 
empresa especializada em prestação de serviços de engenharia, 
com a disponibilização de equipamentos e sistemas para apoio e 
gerenciamento do trânsito.
Data de Encerramento: 10 de janeiro de 2.022 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 10 de janeiro 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 – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 13 de dezembro de 2.021 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2021 – PROCESSO Nº 470/2021
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de em-
presa para fornecimento e execução de implantação de materiais 
de sinalização vertical, horizontal, semafórica e elementos de segu-
rança viária para a municipalidade.
Data de Encerramento: 11 de janeiro de 2.022 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 11 de janeiro 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 – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 14 de dezembro de 2.021 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº. 058/2021 – Processo nº. 455/2021
Fica ADJUDICADO o Pregão Presencial 058/2021 à empresa 
CARLOS IVAN DA SILVA EPP, referente ao Registro de Preços 
para eventual aquisição futura de acervo bibliográfico para a Se-
cretaria Municipal de Educação, conforme edital, no valor global 
de R$ 958.875,00 (novecentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e 
setenta e cinco reais). Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 10 
de dezembro de 2.021 – Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – 
Secretária Municipal de Educação da Estância Turística de Avaré.
Pregão Presencial nº. 059/2021 – Processo nº. 456/2021
Fica ADJUDICADO o Pregão Presencial 059/2021 à empresa CAR-
LOS IVAN DA SILVA EPP, referente ao Registro de Preços para even-
tual aquisição futura de materiais de educação física para a Secre-
taria Municipal de Educação, conforme edital, no valor global de R$ 
842.031,82 (oitocentos e quarenta e dois mil, trinta e um reais e oitenta 
e dois centavos). Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de de-
zembro de 2.021 – Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária 
Municipal de Educação da Estância Turística de Avaré.
Pregão Presencial nº. 060/2021 – Processo nº. 457/2021
Fica ADJUDICADO o Pregão Presencial 060/2021 à empresa 
TURMINHA FELIZ EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS 
LTDA ME, referente ao Registro de Preços para eventual aquisição 
futura de conjunto de livros do projeto ciranda literária, conforme 
edital, no valor global de R$ 1.558.209,40 (um milhão, quinhentos 
e cinqüenta e oito mil, duzentos e nove reais e quarenta centavos). 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 10 de dezembro de 2.021 
– Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária Municipal de 
Educação da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
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 em-
presa MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP (Itens 01 e 
02), responsável pelo registro de preços para futura aquisição de 
material descartável (cateter uretral) para atender paciente de Man-
dado Judicial, relativa ao Pregão Eletrônico n° 244/21 – Processo 
n° 421/21. Homologado em: 13/12/2021.
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 BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME (Itens 01 ao 
04), responsável pelo registro de preços para futura aquisição de 
material descartável (luva cirúrgica) para o Pronto Socorro Munici-
pal, relativa ao Pregão Eletrônico n° 245/21 – Processo n° 422/21. 
Homologado em: 13/12/2021.
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, 
VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa 
MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP, responsável 
pelo registro de preços para futura aquisição de saco plástico em 
bobina picotadas para uso na Farmácia, relativa ao Pregão Eletrô-
nico n° 246/21 – Processo n° 423/21. Homologado em: 13/12/2021.
Andreia Brisola Carvalheira – Secretária Municipal de Esportes 
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 HOMO-
LOGA a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, 
responsável pelo fornecimento de material esportivo, relativa ao 
Pregão Eletrônico nº. 248/21 – Processo nº. 428/21. Homologado 
em: 13/12/2021.
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 
as empresas NUTRIPORT COMERCIAL LTDA (lote 01, 02, 03, 04, 
06), CIRÚRGICA NOVA ERA LTDA – ME (lote 05, 12), EREMIX 
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA – ME (lote 07, 14), 
DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI (lote 08, 09, 11, 
13) e PAPA DOCE COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 
– ME (lote 10), no valor global de R$ 40.087,50 (quarenta mil, oiten-
ta e sete reais e cinquenta centavos), responsáveis pelo registro de 
preços para futura aquisição de Dieta Enteral, para suprir necessi-
dades de pacientes cadastrados no Programa Nutricional do Muni-
cípio e CASE, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 264/21 – Processo 
nº. 448/21. Homologado em: 14/12/2021.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 058/2021 – Processo nº. 455/2021
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 058/2021 à empresa 
CARLOS IVAN DA SILVA EPP, referente ao Registro de Preços 
para eventual aquisição futura de acervo bibliográfico para a Se-
cretaria Municipal de Educação, conforme edital. Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 10 de dezembro de 2.021 – Josiane 
Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária Municipal de Educação 
da Estância Turística de Avaré.
Pregão Presencial nº. 059/2021 – Processo nº. 456/2021
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 059/2021 à empresa 
CARLOS IVAN DA SILVA EPP, referente ao Registro de Preços 
para eventual aquisição futura de materiais de educação física para 
a Secretaria Municipal de Educação, conforme edital. Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 13 de dezembro de 2.021 – Josiane 
Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária Municipal de Educação 
da Estância Turística de Avaré.
Pregão Presencial nº. 060/2021 – Processo nº. 457/2021
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 060/2021 à empresa 
TURMINHA FELIZ EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS 
LTDA ME, referente ao Registro de Preços para eventual aquisição 
futura de conjunto de livros do projeto ciranda literária, conforme 
edital. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 10 de dezembro 
de 2.021 – Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária Mu-
nicipal de Educação da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 091/2021 – Processo nº. 473/2021
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa MATSURI 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no valor to-
tal de R$ 356.236,50 (trezentos e cinquenta e seis mil, duzentos e 
trinta e seis reais e cinquenta centavos), objetivando a contratação 
de empresa responsável pelo fornecimento emergencial de medi-
camentos para pacientes atendidos pela da Rede Básica Munici-
pal, Pronto Socorro Municipal urgência e emergência, com fulcro 
no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 10 de dezembro de 2.021 – Roslindo Wilson Machado 
– Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.
Dispensa nº. 093/2021 – Processo nº. 478/2021
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa  ALPHA-
MEDTRADE MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, 
no valor total de R$ 49.470,00 (quarenta e nove mil, quatrocentos 
e setenta reais), objetivando a Contratação de empresa especia-

lizada para o fornecimento emergencial de medicamentos para 
atender a demanda dos pacientes atendidos pelo Centro de Aten-
ção Psicossocial – CAPS II, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 14 de dezem-
bro de 2.021 – Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da 
Saúde da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS PRE-
GÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 244/21 – Processo nº. 421/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de material des-
cartável (cateter uretral) para atender paciente de Mandado Judi-
cial, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 72.819,00 (Setenta e dois mil, oitocentos e deze-
nove reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 13/12/2.021
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 245/21 – Processo nº. 422/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de material des-
cartável (luva cirúrgica) para o Pronto Socorro Municipal, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 9.730,00 (Nove mil, setecentos e trinta reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 13/12/2.021
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 246/21 – Processo nº. 423/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de saco plástico 
em bobina picotadas para uso na Farmácia, conforme solicitação 
da Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 9.788,00 (Nove mil, setecentos e oitenta e oito reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 13/12/2.021
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 264/21 – Processo nº. 448/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 
Valor Global: R$ 493.125,00 (quatrocentos e noventa e três mil, 
cento e vinte e cinco reais)
Detentora: CIRÚRGICA NOVA ERA LTDA – ME
Valor Global: R$ 206.395,00 (duzentos e seis mil, trezentos e no-
venta e cinco reais)
Detentora: EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS 
LTDA – ME
Valor Global: R$ 177.000,00 (cento e setenta e sete mil reais)
Detentora: DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI
Valor Global: R$ 131.625,00 (cento e trinta e um mil, seiscentos e 
vinte e cinco reais)
Detentora: PAPA DOCE COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL 
LTDA – ME
Valor Global: R$ 40.087,50 (quarenta mil, oitenta e sete reais e cin-
quenta centavos)
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Dieta Enteral, 
para suprir necessidades de pacientes cadastrados no Programa 
Nutricional do Município e CASE
Data da Assinatura da Ata de Registro: 14/12/2021

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 091/2021 – Processo nº. 473/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MATSURI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA
Objeto: Contratação de empresa responsável pelo fornecimento emer-
gencial de medicamentos para pacientes atendidos pela da Rede Bá-
sica Municipal, Pronto Socorro Municipa urgência e emergência
Valor Global: R$ 356.236,50 (trezentos e cinquenta e seis mil, du-
zentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 10/12/2.021
Modalidade: Dispensa nº. 093/2021 – Processo nº. 478/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ALPHAMEDTRADE MEDICAL IMPORTAÇÃO E EX-
PORTAÇÃO EIRELI
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimen-
to emergencial de medicamentos para atender a demanda dos pa-
cientes atendidos pelo Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II
Valor Global: R$ 49.470,00 (quarenta e nove mil, quatrocentos e 
setenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 14/12/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO 



EDIÇÃO 1.045 | AVARÉ, 18 DE DEZEMBRO DE 202110

ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 248/21 – Processo nº. 428/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI
Objeto: Aquisição de material esportivo para atender a Secretaria 
Municipal de Esportes
Valor Global: R$ 30.544,89 (trinta mil, quinhentos e quarenta e qua-
tro reais e oitenta e nove centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 13/12/2021

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO 
PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 058/2021 – Processo nº. 455/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CARLOS IVAN DA SILVA EPP
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição futura de acervo bi-
bliográfico para a Secretaria Municipal de Educação, conforme edital.
Valor: R$ 958.875,00 (novecentos e cinqüenta e oito mil, oitocentos 
e setenta e cinco reais).
Data da Assinatura do Contrato: 10/12/2.021.
Modalidade: Pregão Presencial nº. 059/2021 – Processo nº. 456/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CARLOS IVAN DA SILVA EPP
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mate-
riais de educação física para a Secretaria Municipal de Educação, 
conforme edital.
Valor: R$ 842.031,82 (oitocentos e quarenta e dois mil, trinta e um 
reais e oitenta e dois centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 13/12/2.021.
Modalidade: Pregão Presencial nº. 060/2021 – Processo nº. 457/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: TURMINHA FELIZ EDITORA E DISTRIBUIDORA DE 
LIVROS LTDA ME
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição futura de con-
junto de livros do projeto ciranda literária, conforme edital.
Valor: R$ 1.558.209,40 (um milhão, quinhentos e cinqüenta e oito 
mil, duzentos e nove reais e quarenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 10/12/2.021.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO Nº 056/15 – PROCESSO N° 274/15 (Contrato n° 213/15), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e os 
Senhores SUMIKO MURAKOSHI ITO E OSVALDO HIDEO ITO, 
objetivando a locação de imóvel da Rua Paraíba, 1.079 – Centro – 
Avaré/SP, para instalação da Vigilância Sanitária, com prorrogação 
do prazo da vigência contratual até 24 de dezembro de 2.022, no 
valor global de R$ 78.769,80 (setenta e oito mil e setecentos e ses-
senta e nove reais e oitenta centavos). Roslindo Wilson Machado 
– Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REEQUILÍBRIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020 – PROCESSO Nº 096/2020 
fica reequilibrado o valor unitário de R$ 16,50 dezesseis reais e 
cinquenta centavos) para R$ 21,00 (vinte e um reais) do Contrato 
n° 059/2020 com a empresa ANDIARA DE ANDRADE COSTA, que 
tem como objeto a contratação de empresa para o fornecimento de 
refeições tipo self-service para o Corpo de Bombeiros de Avaré. 
Assinatura do Termo de Reequilíbrio: 25/11/2.021.

SEC. DE FAZENDA

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE 
FISCALIZAÇÃO/ISS

MULTAS:
AIIM Nº 734/21 – RUA LUIZ FAGNA-
NI – 3.155.011-000 – JBC – LIMPEZA  
NOTIFICAÇÕES:
1605/21 – AL FRIDA ELZA SCHEUBER BRANTES – 4.530.049-
000 – BJEAL – LIMPEZA
1656/21 – AV GOVERNADOR MARIO COVAS – 4.524.003-000 – 
GMDS – LIMPEZA
1704/21 – RUA EMILIO LOMBARDI – 5.260.028-000 – MIC – LIM-
PEZA
1720/21 – R PROF. DANUZIA/ FRANCISCO CRUZ – OMRJ EO – 
VENDAS IRREGULARES

1723/21 – RUA HELDER PAIXÃO – I.061.010-000 – C.IBIAÇU – 
LIMPEZA
1724/21 – RUA HELDER PAIXÃO – I.061.011-000 – C.IBIAÇU – 
LIMPEZA 
1727/21 – RUA HELDER PAIXÃO – I.060.001-000 – C.IBIAÇU – 
LIMPEZA
1729/21 – RUA DIRCE GONÇALVES DAMIAO – I.062.007-000 – 
EFT – LIMPEZA
1730/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.057.017-000 – 
C.IBIAÇU – LIMPEZA 
1731/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.054.004-000 – 
C.IBIAÇU – LIMPEZA 
1732/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.051.006-000 – 
C.IBIAÇU – LIMPEZA 
1733/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.048.014-000 – 
C.IBIAÇU – LIMPEZA 
1734/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.048.005-000 – 
C.IBIAÇU – LIMPEZA 
1735/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.048.006-000 – 
C.IBIAÇU – LIMPEZA
1736/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.048.007-000 – 
C.IBIAÇU – LIMPEZA
1738/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.048.009-000 – 
C.IBIAÇU – LIMPEZA
1739/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.048.019-000 – 
C.IBIAÇU – LIMPEZA 
1740/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.048.020-000 – 
C.IBIAÇU – LIMPEZA
1741/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.048.021-000 – 
C.IBIAÇU – LIMPEZA 
1743/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.048.026-000 – 
SRTFM – LIMPEZA 
1744/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.048.027-000 – 
MLM – LIMPEZA 
1746/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.049.008-000 – 
C.IBIAÇU – LIMPEZA 
1747/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.049.011-000 – 
C.IBIAÇU – LIMPEZA
1748/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.052.005-000 – 
C.IBIAÇU – LIMPEZA  
1750/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.052.006-000 – 
C.IBIAÇU – LIMPEZA
1752/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.057.038-000 – 
C.IBIAÇU – LIMPEZA 
1755/21 – RUA CLAUDIO CORREA MARTINS – I.052.010-000 – 
C.IBIAÇU – LIMPEZA 
1760/21 – RUA CLAUDIO CORREA MARTINS – I.049.022-000 – 
C.IBIAÇU – LIMPEZA
1761/21 – RUA CLAUDIO CORREA MARTINS – I.049.023-000 – 
C.IBIAÇU – LIMPEZA  
1762/21 – RUA CLAUDIO CORREA MARTINS – I.049.024-000 – 
C.IBIAÇU – LIMPEZA 
1763/21 – RUA CLAUDIO CORREA MARTINS – I.049.025-000 – 
C.IBIAÇU – LIMPEZA
1764/21 – RUA CLAUDIO CORREA MARTINS – I.049.026-000 – 
C.IBIAÇU – LIMPEZA 
1765/21 – RUA CLAUDIO CORREA MARTINS – I.049.027-000 – 
C.IBIAÇU – LIMPEZA  
1767/21 – RUA CLAUDIO CORREA MARTINS – I.046.012-000 – 
C.IBIAÇU – LIMPEZA 
1768/21 – RUA KRAKÓVIA – 4.411.012-000 – MA DSLCLM – LIM-
PEZA 
1769/21 – RUA KRAKÓVIA – 4.261.041-000 – JMO – LIMPEZA 
1770/21 – RUA KRAKÓVIA – 4.411.020-000 – AV – LIMPEZA 
1772/21 – RUA MÔNACO – 4.261.026-000 – ARP – LIMPEZA 
1777/21 – RUA GÊNOVA – 4.256.003-000 – CRF – LIMPEZA 
1778/21 – RUA JOÃO CRUZ – 4.256.004-000 – WJTJ – LIMPEZA 
1779/21 – RUA GÊNOVA – 4.256.005-000 – CRF – LIMPEZA 
1780/21 – RUA GÊNOVA – 4.256.006-000 – CRF – LIMPEZA 
1781/21 – RUA GÊNOVA – 4.256.007-000 – CRF – LIMPEZA 
1782/21 – RUA VALÊNCIA – 4.255.014-000 – MASH – LIMPEZA
1783/21 – RUA VALÊNCIA – 4.255.015-000 – JEBM – LIMPEZA   
1785/21 – RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS – 4.347.006-000 – ABS 
– LIMPEZA 
1791/21 – RUA SANTA CATARINA – 5.025.017-000 – EAT – LIMPEZA 
1801/21 – RUA AMAD MASSUD – 4.194.009-000 – RCRB – LIMPEZA 
1817/21 – RUA LUIZ CARLOS M. CHAIM – 5.279.003-000 – NCB 
– SONORIZAÇÃO 
1821/21 – RUA WELLIGTON DE PAULA ASSIS – PRD – IRREGU-
LARIDADES/MARMORE 
1822/21 – RUA FERNANDO COSTA – 5.026.009-000 – CLSO – 
LIMPEZA 
1826/21 – RUA ROSA FERRANTE – 5.134.002-000 – VMFC – 
LIMPEZA 
1827/21 – RUA WELLIGTON DE PAULA ASSIS – 5.279.003-000 – 
HCT – SONORIZAÇÃO 
1827/21 – RUA WELLIGTON DE PAULA ASSIS – 5.279.003-000 – 
HCT – SONORIZAÇÃO 
1827/21 – RUA RAYMUNDO CARVALHO DOS SANTOS – 

INEDITORIAIS

LEGISLATIVO

TERMO DE REVOGAÇÃO
Processo nº 27/2021 – Tomada de Preços nº 01/2021
A Câmara de Vereadores de Avaré torna público que, fica REVO-
GADA através do Ato da Presidência nº 07/2021, a licitação em 
epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para execução de obras e serviços referentes à reforma e am-
pliação da sede da Câmara de Vereadores da Estância Turística 
de Avaré com fornecimento de todos os materiais, mão de obra e 
equipamentos necessários, conforme projetos, planilhas, orçamen-
tos, cronogramas e especificações, de acordo com as condições e 
exigências contidas no Edital e seus anexos.
Estância Turística de Avaré, 08 de dezembro de 2021.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara 

4.737.014-000 – AMO – SONORIZAÇÃO
1828/21 – AV JOÃO VITOR DE MARIA – CH*-**24 – CHV – VEÍCULO 
1829/21 – RUA CASSIOPEIA – F.054.007-000 – JB – SONORI-
ZAÇÃO 
1830/21 – RUA SERGIO BARREIRA – 4.598.025-000 – FSS – SO-
NORIZAÇÃO
1835/21 – RUA DOMINGOS BARREIRA – 4.337.033-000 – ALC 
– LIMPEZA 
1836/21 – RUA LUCIO DIAS BATISTA – 4.326.015-000 – JVAL – 
LIMPEZA 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social

Estância Turística de Avaré, 17 de Dezembro de 2021

Ao cumprimenta-lo cordialmente, vimos por meio desta solicitar a 
CONVOCAÇÃO  da Conselheira Tutelar suplente Márcia Regina 
Braga de Almeida Prado, para
compor a vaga de Conselheira Tutelar no Liliane de Melo Villen no 
período que a mesma estará
em gozo de suas férias no período de 15 dias sendo ele de 
04/01/2022 à 18/01/2022.

Atenciosamente,

Augusto Ap.G. de Oliveira 
Assistente Técnico de Departamento
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EMPREGO

O Posto de Atendimento ao Tra-
balhador (PAT) divulgou na quinta-
-feira, 16 de dezembro, as vagas de 
emprego disponíveis em Avaré. 
São elas:
Ajudante de carga e descarga de 
mercadoria – 01 vaga
Auxiliar de vidraceiro - 01
Costureiro - 01
Cozinheiro - 02
Estampador de tecido - 01
Fonoaudiólogo - 01
Garçom - 02

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

Impressor filme plástico - 01
Jardineiro - 01
Lavador de veículos - 01
Mecânico de automóvel - 01
Mecânico (motor a diesel) - 01
Operador de extrusora (filme plásti-
co) -01
Operador de retroescavadeira - 01
Recepcionista atendente - 01
Representante comercial  - 01
Técnico de controle de qualidade - 01
Trabalhador agropecuário em geral - 01
Trabalhador rural - 01

Vendedor interno - 01
Vendedor porta a porta – 01 vaga 
Vagas para pessoas com deficiência: 
Repositor – 01 vaga 

As vagas estão sujeitas à alteração 
sem aviso prévio conforme o preen-
chimento ou retirada das mesmas 
pelas empresas.

É necessário o cadastro da empre-
sa ou pessoa física no endereço ele-
trônico empregabrasil.mte.gov.br ou 
diretamente no PAT para a disponibi-
lização de vagas e processo seletivo.

Já o candidato deve se cadastrar 
no site empregabrasil.mte.gov.br ou 
por meio do PAT. Os documentos ne-
cessários são o PIS, NIT, PASEP, Bolsa 
família, Cartão Cidadão, Carteira de 
Trabalho, RG, CPF e CNH.

É importante ainda que o candi-
dato mantenha seu cadastro atua-
lizado junto ao PAT, o que pode ser 
decisivo no processo de contratação.

O PAT fica na Casa do Cidadão (Rua 
Bahia, nº 1.580, centro). Outras infor-
mações pelo telefone (14) 3732-1414.
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SERVIÇOS

A Secretaria Municipal de 
Serviços promoveu uma sé-
rie de ações em diferentes 
regiões da cidade durante a 
semana.  

A Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré mantém 
um cronograma permanente 
de manutenção da infraes-
trutura urbana e rural. 

A etapa incluiu a revitali-
zação em um trecho da via 
rural JF. Também conhecida 
como Estrada da Laranja, ela 
é um importante corredor 
para o escoamento da pro-
dução agrícola.   

A Estrada dos Três Coquei-
ros já havia passado por inter-
venção na semana anterior. 
Outras vias devem receber 
melhorias nos próximos dias. 

A equipe do município 

Prefeitura de Avaré promove 
intervenção em estrada rural
Capina em bairros e loteamento na represa também fizeram parte da etapa

também capinou o mato na 
avenida que dá acesso ao 
Porto Miramar, loteamento 
localizado às margens da Re-
presa Jurumirim. 

Recentemente, a pasta já 
havia utilizado a máquina pa-
trol para revitalizar as ruas da 
localidade. 

Zona urbana 
Apesar da instabilidade 

climática, a manuteção na 
zona urbana incluiu capina 
no Bonsucesso e limpeza em 
área pública na Vila Jardim. 

A Prefeitura também co-
meçou a substituir a tubu-
lação num córrego do Bon-
sucesso. Em outra frente, foi 
promovida uma limpeza às 
margens do córrego na re-
gião da Rua Professora Ma-
cambira, no Jardim Brasil.


