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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 peito de frango, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência 
Social.

Fornecedor: Belaris Alimentos Ltda Epp

Empenho(s): 19778, 24188/2021

Valor: R$ 2.964,00

Avaré, 10 de novembro de 2021

ADRIANA MOREIRA GOMES

Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência 
Social

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 serviço prestado com Publicação, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para a publicação de 
editais da Municipalidade.

Fornecedor: Companhia de Processamento de Dados 
do Estado de São Paulo-Prodesp

Empenho(s): 20009/2021

Valor: R$ 9.615,42

Avaré, 10 de novembro de 2021

THAÍS FRANCINI CHRISTINO

Secretária Municipal de Comunicação

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 peças para roçadeiras, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender a Secretaria Municipal de Serviços.

Fornecedor: Forttserras Com. De Maq. e Equip. Ltda 
Epp

Empenho(s): 20042/2021

Valor: R$ 1.226,79

Avaré, 10 de novembro de 2021

CÉSAR AUGUSTO LUCIANO FRANCO MORELLI

Secretário Municipal de Serviços

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 gêneros alimentícios, salsicha 
e carne bovina, tal quebra de ordem cronológica se 
faz necessária para atender a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento e Assistência Social.

Fornecedor: I. C. Rissi Alimentos Epp

Empenho(s): 13227, 24219, 24190, 24189/2021

Valor: R$ 3.842,24

Avaré, 10 de novembro de 2021

ADRIANA MOREIRA GOMES

Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência 
Social

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 
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alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de fornecimento de gêneros alimentícios, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência 
Social.

Fornecedor: Ideal Alimentos Eirelli Me

Empenho(s): 22063/2021

Valor: R$ 1.398,60

Avaré, 10 de novembro de 2021

ADRIANA MOREIRA GOMES

Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência 
Social

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 hortifruti, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para atender a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social.

Fornecedor: Joice Ariana Schimidt

Empenho(s): 24654, 24187, 24653/2021

Valor: R$ 6.457,45

Avaré, 10 de novembro de 2021

ADRIANA MOREIRA GOMES

Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência 
Social

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 locação de  multifuncional, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.

Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp

Empenho(s): 24532, 24533, 24534, 24535, 24536, 

24537, 24538, 24539, 24574, 24755, 24584/2021

Valor: R$ 2.513,70

Avaré, 10 de novembro de 2021

ADRIANA MOREIRA GOMES

Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social

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 locação de  multifuncional, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.

Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp

Empenho(s): 24555, 24556/2021

Valor: R$ 279,30

Avaré, 10 de novembro de 2021

ALEXANDRE LEAL NIGRO

Secretário Municipal de Plan. E Transportes

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 locação de  multifuncional, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.

Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp

Empenho(s): 24557, 24558/2021

Valor: R$ 558,60

Avaré, 10 de novembro de 2021

ANDRÉIA BRISOLA CARVALHEIRA

Secretária Municipal de Esportes



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.

 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

3

Quarta-feira, 10 de novembro de 2021 Ano V | Edição nº 1121

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 locação de multifuncional, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.

Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp

Empenho(s): 24564/2021

Valor: R$ 119,70

Avaré, 10 de novembro de 2021

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE

Presidente do Fundo Social de Solidariedade

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 locação de  multifuncional, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.

Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp

Empenho(s): 24547, 24548, 24549/2021

Valor: R$ 718,20

Avaré, 10 de novembro de 2021

CÉSAR AUGUSTO LUCIANO FRANCO MORLLI

Secretário Municipal de Serviços

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 locação de  multifuncional, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.

Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp

Empenho(s): 24546/2021

Valor: R$ 319,20

Avaré, 10 de novembro de 2021

GLAUCO FABIANO FAVERO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Habitação

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 locação de  multifuncional, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.

Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp

Empenho(s): 24540, 24541, 24542/2021

Valor: R$ 319,20

Avaré, 10 de novembro de 2021

ISABEL CRISTINA CARDOSO

Secretária Municipal de Cultura

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 locação de  multifuncional, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.

Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp

Empenho(s): 24550/2021

Valor: R$ 4.588,50

Avaré, 10 de novembro de 2021

ITAMAR DE ARAUJO

Secretário Municipal da Fazenda
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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 justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de locação de  multifuncional, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.

Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp

Empenho(s): 24560, 24561, 24562, 24563, 24565, 
24566, 24567, 24568, 24554/2021

Valor: R$3.591,00

Avaré, 10 de novembro de 2021

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 aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de locação de multifuncional, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.

Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp

Empenho(s): 24553/2021

Valor: R$ 239,40

Avaré, 10 de novembro de 2021

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS

Secretária Municipal da 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 locação de  multifuncional, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 

dos serviços administrativos da municipalidade.

Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp

Empenho(s): 24543/2021

Valor: R$ 230,00

Avaré, 10 de novembro de 2021

JUDÉSIO BORGES

Secretário Municipal do Meio Ambiente

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 locação de  multifuncional, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.

Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp

Empenho(s): 24545/2021

Valor: R$ 119,70

Avaré, 10 de novembro de 2021

MÁRCIO DANILO DOS SANTOS

Secretário Municipal de Turismo

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 locação de multifuncional, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.

Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp

Empenho(s): 24569, 24570/2021

Valor: R$ 79,80

Avaré, 10 de novembro de 2021

PATRÍCIA DE CÁSSIA FURNO OLINDO FRANZOLIN

Secretária Municipal de Governo
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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 justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de locação de  multifuncional, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.

Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp

Empenho(s): 24531, 24571, 24572, 24573/2021

Valor: R$ 1.984,45

Avaré, 10 de novembro de 2021

RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário Municipal da Administração

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 locação de  multifuncional, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.

Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp

Empenho(s): 24544/2021

Valor: R$ 79,80

Avaré, 10 de novembro de 2021

RONALDO SOUZA VILAS BOAS

Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento

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 locação de  multifuncional, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.

Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp

Empenho(s): 24575, 24576, 24577, 24578, 24579, 
24580, 24581, 24582, 24583/2021

Valor: R$ 12.728,10

Avaré, 10 de novembro de 2021

ROSLINDO WILSON MACHADO

Secretário Municipal da Saúde

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 locação de  multifuncional, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.

Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp

Empenho(s): 24551, 24552/2021

Valor: R$ 957,60

Avaré, 10 de novembro de 2021

SANDRA FÁTIMA THEODORO

Secretária Municipal Indústria, Com. Ciência e 
Tecnologia

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 locação de  multifuncional, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.

Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp

Empenho(s): 24559/2021

Valor: R$ 119,70

Avaré, 10 de novembro de 2021

THAÍS FRANCINI CHRISTINO

Secretária Municipal de Comunicação
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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 justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de prestação de serviços de natureza continuada de 
melhoramento, conservação e recuperação dos jardins 
das praças e canteiros de avenidas do Município de Avaré 
e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Serviços.

Fornecedor: Obramix Ltda

Empenho(s): 8302/2021

Valor: R$ 119.169,91

Avaré, 10 de novembro de 2021

CÉSAR AUGUSTO LUCIANO FRANCO MORELLI

Secretário Municipal de Serviços

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 de publicidade legal e tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para publicação de 
Atos Oficiais em jornais de grande circulação.

Fornecedor: Phabrica de Produções e Serviços de 
Propaganda Publicidade Ltda Epp.

Empenho(s): 10813/2021

Valor: R$ 2.350,00

Avaré, 10 de novembro de 2021

THAÍS FRANCINI CHRISTINO

Secretária Municipal de Comunicação

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 contratação de empresa especializada 
em dosimetria para o Pronto Socorro, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Fornecedor: Sapra Landauer Serv. De Assessoria e 
Proteção Radiológica Ltda

Empenho(s): 6265/2021

Valor: R$ 159,83

Avaré, 10 de novembro de 2021

ROSLINDO WILSON MACHADO

Secretário Municipal de Saúde

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 aquisição de cotas de gás, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
e Assistência Social.

Fornecedor: Seltom Comércio de Gás Ltda Epp

Empenho(s): 17008, 17010/2021

Valor: R$ 354,00

Avaré, 10 de novembro de 2021

ADRIANA MOREIRA GOMES

Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência 
Social

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 prestação de serviços de manejo integrado 
de resíduos, incluindo as seguintes etapas: coleta e 
transporte com encaminhamento para a destinação final, 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
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atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente.

Fornecedor: Suma Brasil – Serviços Urbanos e Meio 
Ambiente S. A.

Empenho(s): 3380/2021

Valor: R$ 664.285,32

Avaré, 10 de novembro de 2021

JUDÉSIO BORGES

Secretário Municipal de Meio Ambiente

Outros Atos

TERMO DE DOAÇÃO DE FRETE QUE ENTRE SI  
CELEBRAM A EMPRESA KI-KAKAU INDUSTRIA E 

COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA  E PREFEITURA 
MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTICA DE AVARÉ.

Através do presente instrumento de termo de doação 
e melhor forma de direito, entre as partes especificadas, 
de um lado a empresa KI-KAKAU INDUSTRIA E 
COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA , inscrita no CNPJ 
sob o nº 66.632.175/0001-20, com sede a Rua Manoel 
Joaquim Mendes, 716, Vila São Vicente, na cidade de 
Taquarituba – SP, Cep 18.740-000, neste ato representada 
por ANTÔNIO VALDECI JACOB, portador da cédula de 
identidade RG nº 22.571.087-0-SSP/SP e inscrito no 
CPF sob o nº 096.073.358-21, e JOSIANE CLÁUDIA 
DA SILVA JACOB,  portadora da cédula de identidade 
RG nº 27.919.599-0-SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 
170.510.738-93 doravante denominada DOADORA, e 
de outro lado PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA 
TURÍSTICA DE AVARÉ, situada na Praça Juca Novaes, nº 
1169, inscrita no CNPJ nº 46.634.176/0001-04, neste ato 
representada pelo FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 
DE AVARÉ, com sede na Rua Rio Grande do Sul, 1842, 
Centro, Avaré/SP, neste ato representado por sua 
Presidente, Sra. BRUNA MARIA DA COSTA SILVESTRE, 
portadora da Cédula de Identidade RG nº 34.044.597-X, 
CPF nº 373.008.748-78, denominada DONATARIA, têm 
justo e acertado o presente TERMO DE DOAÇÃO DE 
FRETE PARA O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, 
nos moldes do Decreto Municipal n.4.881/17 e dos art. 
538 a 564 do Código Civil ,sob a forma e condições 
constantes da seguinte forma:

DA LEGALIDADE DA DOAÇÃO.

A doação, como instituto jurídico, é tipicamente 
instituto de Direito Privado, de Direito das Obrigações, de 
Direito Civil Contratual.

Sua tipicidade é manifesta pela regulação que lhe 
confere o Código Civil, artigos 538 a 564. É um dos mais 
formais contratos de nosso Direito, sob os quais muitas 
normas incidem para sua realização, ditando-lhe a forma 
para sua adequada valia jurídica.

Vejamos contornos conceituais e aspectos legais da 
doação, segundo o civilista Vitor Frederico Kümpel, Direito 
Civil 3 – Direito dos Contratos, São Paulo, Saraiva, 2005:

“Doação é o negócio jurídico bilateral em que uma 
pessoa (doador) se obriga a transferir bens corpóreos 
ou incorpóreos de seu patrimônio, por liberalidade, a 
outrem (donatário), que simplesmente aceita ou presta 
um encargo. Não obstante o art. 538 do CC discipline 
que na doação a pessoa transfere um bem de seu 
patrimônio, na realidade, é um contrato que só produz 
efeitos obrigacionais, não ocorrendo a transferência 
obrigatoriamente no momento da liberalidade. Isso 
significa que a tradição, para o bem móvel, ou o registro, 
para o imóvel, são os atos que transferem a propriedade e 
são sempre supervenientes ao momento da manifestação 
de vontade.” (p. 151).

“... a doação é um contrato, ou seja, aperfeiçoa-se por 
meio da convergência de duas vontades, a doador e do 
donatário...” (p.152).

Hely Lopes Meirelles, Direito Municipal Brasileiro, 
7 ed., São Paulo, Malheiros, 1994, ao falar de doação, 
aquisição e alienação de bens imóveis pelo Município, 
ensina:

“Doação é o contrato pelo qual uma pessoa (doador), 
por liberalidade, transfere do seu patrimônio um bem para 
o de outra (o donatário), que o aceita (...). É contrato civil, 
e não administrativo, fundado na liberdade do doador, que 
pode ser com encargo.

Diogenes Gasparini, Direito Administrativo, 9 ed., São 
Paulo, Saraiva, 2004, ao tratar da doação como meio de 
aquisição ou alienação de bens pela Administração, e, 
especificamente, ao enfrentar o tema da doação quando 
a administração pública for donatária:

“A administração Pública, para receber bens imóveis 
por doação, não necessita de lei autorizadora, salvo se 
com encargo.” (p. 735).
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS OBJETOS

O presente contrato tem por objetos a doação DE 
FRETE DA CIDADE DE SÃO PAULO A AVARÉ PARA O 
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.

A doação do frete acima descrito será destinada para 
transportes de cestas básicas doadas para o Fundo 
Social de Solidariedade de Avaré no dia 12 de novembro 
de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: SEM ENCARGOS AO 
DONATÁRIO

O Donatário se compromete a indicar a localização 
dos itens a serem transportados da cidade de São Paulo, 
bem como recebê-los em sua chegada na cidade de 
Avaré, sem qualquer encargos ao Donatário.

§1. O DONATÁRIO, por intermédio deste instrumento, 
atesta plena e irrestritamente o recebimento dos serviços 
definidos na Primeira Cláusula.

§2.O DOADOR, por livre e espontânea vontade, sem 
coação ou qualquer influência de quem quer que seja, 
resolve doar o serviço especificado na cláusula Primeira 
ao DONATÁRIO, sem qualquer encargo.

§3. O DONATÁRIO declara que aceita a presente 
doação para transporte de itens recebidos em doação.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Avaré, Estado de 
São Paulo, com renúncia de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões 
oriundas deste Contrato.

Prefeitura Municipal de Avaré, em 10 de novembro de 
2021.

KI-KAKAU INDUSTRIA E COMERCIO DE 
CHOCOLATES LTDA

DOADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRESIDENTE DO FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE

PODER LEGISLATIVO DE AVARÉ

Atos Oficiais

Resoluções

RESOLUÇÃO Nº 438/2021
(Dispõe sobre a alteração da 
Resolução nº 424/2019 e dá outras 
providências.)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA 
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, usando de suas 
atribuições regimentais e legais, RESOLVE:-

Artigo 1º - O artigo 2º da Resolução nº 424/2019 passa 
a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º - Entre os meses de fevereiro e outubro de cada 
ano, o empregador poderá pagar o adiantamento da 1ª 
parcela do 13º salário.

Artigo 2º - O artigo 3º da Resolução nº 424/2019 passa 
a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3º - Nos meses de novembro ou dezembro poderá 
ser paga a diferença apurada entre o valor calculado com 
base na remuneração do mês de dezembro (salário base, 
adicionais fixos e variáveis) e o valor pago a título de 
remuneração.

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação.

CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE AVARÉ, aos 10 de novembro de 2.021-

Flávio Eduardo Zandoná

Presidente da Câmara 

Roberto Araujo

Vice-Presidente

Ana Paula Tiburcio de Godoy

1ª Secretária 

Carla Cristina Massaro Flores

2ª Secretária

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara de 
Vereadores da Estância Turística de Avaré na data supra.

ADRIA LUZIA RIBEIRO DE PAULA
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Diretora Geral Administrativo

Projeto de Resolução nº 11/2021

Autoria: Mesa Diretora

Aprovado por unanimidade, em Sessão Extraordinária 
de 10/11/2021.
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