
 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

1

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreQuinta-feira, 31 de dezembro de 2020 Ano IV | Edição nº 827

PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

Atos Oficiais Decretos
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Portarias

Portaria nº 10.400, de 29 de Dezembro de 2020.
(Dispõe sobre readaptação 
“definitiva” funcional e dá outras 
providências).

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito 
da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições 
legais, nos termos da Lei Ordinária n° 2.145, de 10 de 
outubro de 2017;

R E S O L V E:

Artigo 1º. Conceder readaptação funcional definitiva, 
à servidora VERA LÚCIA MOREIRA GREGÓRIO – 
mat. 1956-01, nomeada em 20/05/1999, em razão da 
limitação ocupacional verificada através das avaliações 
técnicas efetuadas pela equipe multidisciplinar do DESS 
– Departamento e Saúde e Segurança do Servidor, 
processo de readaptação funcional nº 060/2019, Portaria 
de abertura nº 060/2019, conforme despacho final do 
Secretário Municipal de Administração, concluso para 
“a permanência da servidora no cargo de origem, com 
restrição de não realizar as atividades assinaladas na 
descrição e atribuições do cargo, fls.54/55, do referido 
processo de readaptação, respeitando-se as restrições 
de carregamento de cargas acima de 05 kg, posturas 
inadequadas e evitar subir escadas”.

Artigo 2º. Será considerado como de início da 
readaptação o 1º dia útil imediatamente subsequente ao 
da publicação da presente portaria.

Artigo 3º. A servidora atuará junto à unidade de trabalho 
atual – EMEB. Maneco Dionísio, conforme relatório de 
visitação ao local de trabalho, com vencimentos do cargo 
de origem, conforme previsto na legislação vigente, 
considerando as limitações e restrições médicas, nos 
termos do Laudo Conclusivo de Readaptação Funcional, 
de fls. 51-53, acostado ao Processo n°060/2019.

Nome Vera Lúcia Moreira Gregório

Matrícula 1956-01

Admissão/Nomeação 20/05/1999

Cargo/Função Oficial de Manutenção e Serviços

Referência/Padrão Referência 03 – Padrão B

Carga horária semanal/mensal 40 h/s – 200 h/mês

Conclusão

Concluso para Readaptação Definitiva, 
com “a permanência da servidora no cargo 
de origem, com restrição de não realizar 
as atividades assinaladas na descrição e 
atribuições do cargo, fls.54/55, do referido 
processo de readaptação, respeitando-se 
as restrições de carregamento de cargas 
acima de 05 kg, posturas inadequadas e 
evitar subir escadas”.

Artigo 4º. O servidor deverá apresentar-se ao 
Departamento de Saúde e Segurança, anualmente, 
munido de laudo médico que atestem o seu estado de 
saúde.

Parágrafo Único. O não cumprimento do previsto 
no caput deste artigo resultará no imediato retorno às 
atividades do cargo de origem.

Artigo 5º. É vedado ao servidor readaptado, exercer 
atividades consideradas incompatíveis com o seu estado 
de saúde.

Artigo 6º. É vedada a realização de horas excedentes, 
a partir da data do protocolo do pedido de readaptação.

Artigo 7º. Essa portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, considerando concluso os autos do Processo 
nº060/2019, Portaria de Abertura nº060(R)/2019.

REGISTRE-SE, CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de 
dezembro de 2020.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

PREFEITO
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Contas Públicas e Instrumentos de Gestão 
Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
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 adita-mento 01/97 do Tribunal de 
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alte-
ração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar 
de aquisição de veículo tipo pick up para uso da defesa 
civil, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Governo.

Fornecedor: Safira Veículos e Peças Ltda

Empenho(s): 22811/2020

Valor: R$ 139.900,00

Avaré, 30 de dezembro de 2020

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

Prefeito Municipal

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 adita-mento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alte-ração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de locação de banheiros químicos na Praça do 
Largo São João no período de 10 a 19 de dezembro de 
2020, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Cultura, uma vez que o banheiro da Praça encontra-se 
em reforma.

Fornecedor: Selt Serviços de Estruturas e Locações 
Temporárias Eireli

Empenho(s): 25484/2020

Valor: R$ 5.095,00

Avaré, 30 de dezembro de 2020

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

Prefeito Municipal

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
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 adita-mento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alte-ração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição de veículo au-tomotor okm motor à 
diesel, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Transportes.

Fornecedor: Globalcenter Mercantil Eireli

Empenho(s): 25846/2020

Valor: R$ 161.000,00

Avaré, 30 de dezembro de 2020

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

Prefeito Municipal

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
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 adita-mento 01/97 do Tribunal de 
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alte-
ração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar 
de aquisição de peças e ser-viço de mecânica, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender a 
Secretaria Municipal de Educação.

Fornecedor: Arpoador Comércio de produtos 
Automotivos Manut. e Serviços Ltda

Empenho(s): 25634, 25636, 25635/2020

Valor: R$ 37.545,87

Avaré, 30 de dezembro de 2020

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

Prefeito Municipal

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 adita-mento 01/97 do Tribunal de 
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alte-
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ração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar 
de aquisição de peças e ser-viço de mecânica, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender a 
Secretaria Municipal de Planejamento e Transportes.

Fornecedor: Arpoador Comércio de produtos 
Automotivos Manut. e Serviços Ltda

Empenho(s): 25633/2020

Valor: R$ 2.220,85

Avaré, 30 de dezembro de 2020

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

Prefeito Municipal

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 adita-mento 01/97 do Tribunal de 
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alte-
ração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar 
de aquisição de peças e ser-viço de mecânica, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Fornecedor: Carolina Scuro Andrada Teixeira Me

Empenho(s): 25425/2020

Valor: R$ 376,83

Avaré, 30 de dezembro de 2020

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

Prefeito Municipal

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 adita-mento 01/97 do Tribunal de 
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alte-
ração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar 
de aquisição de peças e ser-viço de mecânica, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde.

Fornecedor: Carolina Scuro Andrada Teixeira Me

Empenho(s): 23176, 25453, 25455, 25456, 25457, 
25458, 25452, 25450, 25442, 25440, 25441, 25451/2020

Valor: R$ 28.056,42

Avaré, 30 de dezembro de 2020

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

Prefeito Municipal
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Outros Atos
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