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PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

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 aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de fornecimento de botijões de gás P 45, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender a 
Secretaria Municipal de Educação.

Fornecedor: Evelyn Cristina Torcineli Rocha Epp

Empenho(s): 157/2019

Valor: R$ 4.858,00

Avaré, 30 de setembro de 2019

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS

Secretária Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de 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 Clínica Médica Me

Empenho(s): 13662/2019

Valor: R$ 9.406,66

Avaré, 30 de setembro de 2019

ROSLINDO WILSON MACHADO

Secretário Municipal de Saúde

Outros Atos

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA COMTUR 2019/2021 – 24 
DE SETEMBRO DE 2019.

As dezenove horas e quinze minutos do dia 24 de 
Setembro de 2019, no Centro Cultural “Esther Pires 
Novaes”, reuniram-se os Conselheiros do COMTUR 
e convidados, conforme lista de presença em anexo. 
Em ato contínuo o Presidente iniciou a reunião com 
a leitura da pauta, conforme edital de convocação no 
Semanário de Avaré. Em seguida foi votado e aprovado 
e unanimidade pelos participantes da Reunião Ordinária 
do dia 24/09/2019 a alteração do horário das próximas 
Reuniões Ordinárias para as 17:00 horas e a votação foi 
aprovada por unanimidade, foi explanado pelo Presidente 
sobre o pergolado dos quiosques da Concha Acústica e 
informado que os mesmos encontram-se no Departamento 
de Compras para serem licitados de acordo com a lei; foi 
votado e aprovada por unanimidade pelos conselheiros 
a aquisição de um trator pelo FUMTUR para o uso do 
Camping e Balneário Costa Azul; foi sugerido pela ABOVA 
que as cores correspondente ao mês de apoio e incentivo 
sejam usadas no Paço Municipal, Cristo e a Fonte do 
Largo São João, foi votado e aprovado por unanimidade 
a aquisição dos holofotes ou canhão de luz RGB e 
gelatinas compatíveis para tal iluminação; o Presidente 
informou que esteve representando a Estância Turística 
de Avaré na BOAT SHOW em reunião com membros 
da APRECESP, Secretário de Turismo do Estado de 
São Paulo e o Ministro do Turismo, onde foi conversado 
sobre fomentar o turismo local e sobre a manutenção 
do nível das represas e geração de energia, que  será 
a pauta do próximo Fórum; foi explanado sobre projetos 
para o turismo rural; foi sugerido oficializar o senhor 
Prefeito sobre a possibilidade  do paisagismo e limpeza 
dos bancos e pisos do Largo São João; foi sugerido a 
união dos conselhos para execução do Projeto do Largo 
do Mercado; foi informado pelo Sr. Presidente que a 
Concha Acústica e os quiosques estão  com o AVCB; foi 
aprovado por unanimidade que seja oficiada a Vigilância 
Sanitária sobre quais os procedimentos realizado sobre 
o aumento considerado de pombos no Largo São João, 
Concha Acústica, Horto Florestal e Largo do Mercado, os 
conselheiros solicitam que conste em Ata a preocupação 
com as doenças causadas pelos pombos. Em seguida 
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nada mais a declarar foi encerrada a reunião às 21 horas 
e 25 minutos, a qual será assinada pela 1ª Secretária 
Vilma Zanluchi e pelo Sr. Presidente Romualdo Fontes.

Vilma Zanluchi

Romualdo Fontes
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Conselhos Municipais Conselho Tutelar
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