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LEGISLATIVO

LICITAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 10/2020 – Processo 18/2020, 
para a empresa VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI - 
ME, inscrita no CNPJ sob n.º 09.943.728/0001-21, com sede na Rua 
Pioneiro Mitsuzuchi Tokuda, 256 – Jardim Dourados – Maringa/PR, 
CEP 87.040-590, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) 
mensais, perfazendo um total de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos 
reais) para 12 meses, objetivando a contratação de empresa para lo-
cação de Sistema Eletrônico de Controle de Tempo e Microfone para 
uso na Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, com 
fulcro no artigo 24, inciso II da Lei n.º 8.666/93.
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão em-
penhadas através da seguinte dotação orçamentária: 
01.01.02.01.122.7005.2258-3.3.90.39.99-13.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 29 de 
dezembro de 2020.

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO 
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 15/2020
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI - ME 
Objeto: Contratação de serviços de locação de Sistema Eletrônico 
de Controle de Tempo e Microfone, para uso na Câmara de Verea-
dores da Estância Turística de Avaré.
Prazo de vigência do contrato: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), sendo R$ 650,00 
(seiscentos e cinquenta reais) mensais.
Referente: Processo nº 18/2020 – Dispensa de Licitação 10/2020.
Data do ajuste: 29 de dezembro de 2020.

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO 
Presidente da Câmara

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº 23/2020
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: TELEFONICA BRASIL S/A
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de telefonia fixa com DDR digital para a Câmara de Vere-
adores da Estância Turística de Avaré.
Prazo de vigência do aditivo: 12 (doze) meses.
Valor: pagará somente os serviços efetivamente utilizados (despe-
sas mensais com ligações telefônicas).
Referente: Processo nº 16/2017 – Dispensa de Licitação 12/2017 
– Contrato 13/2017
Data do ajuste: 23 de dezembro de 2020.

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
Presidente da Câmara

ADJUDICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº.191/2020 – Processo nº. 357/2020

Fica adjudicada a Empresa ÂNGELA REGINA GOMES BARRETO 
DA SILVA ME, objetivando a contratação de empresa para a prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos 
odontológicos da Saúde Bucal – adjudicado em: 08/12/2020.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de 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 
ÂNGELA REGINA GOMES BARRETO DA SILVA ME, referente a 
contratação de empresa para a prestação de serviços de manu-
tenção preventiva e corretiva nos equipamentos odontológicos da 
Saúde Bucal, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 191/2020 – Proces-
so nº. 357/2020. Homologado em: 08/12/2020.

Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento, Obras 
e Serviços e Ronaldo Souza Vilas Boas – Secretário Municipal de 
Agricultura e Abastecimento da Estância Turística de Avaré, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, con-
forme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 
HOMOLOGA a empresa GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FER-
RAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP, referente a aquisição de 
disco de corte e eletrodo de solda, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 
212/2020 – Processo nº. 395/2020. Homologado em: 18/12/2020.

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 191/2020 – Processo nº. 357/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ÂNGELA REGINA GOMES BARRETO DA SILVA ME
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos odontológi-
cos da Saúde Bucal
Valor Global: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 08/12/2020

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 212/2020 – Processo nº. 395/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E 
FERRAMENTAS LTDA EPP
Objeto: Aquisição de disco de corte e eletrodo de solda
Valor Global: R$ 14.146,90 (quatorze mil cento e quarenta e seis 
reais e noventa centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 18/12/2020

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 142/19 – PROCESSO Nº 329/19 (Contrato nº 402/19), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a em-
presa TIM S/A, objetivando a prestação de serviços de telefonia 
originados de Telefonia Móvel Pessoal – SMP para voz, dados com 
acesso à internet sem fio, SMS com fornecimento de modens e 
aparelhos para atendimento de toda a Municipalidade, com prorro-
gação do prazo de vigência contratual até 01 de janeiro de 2.022, 
no valor global de R$ 64.974,00 (sessenta e quatro mil novecentos 
e setenta e quatro reais). Ronaldo Adão Guardiano – Secretário 
Municipal da Administração da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 144/19 – PROCESSO Nº 331/19 (Contrato nº 419/19), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa 
NETSTYLE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA, objetivando a prestação de serviços, no setor de tecnologia da 
informação, de locação de conexão em fibra óptica para interligação 
de determinados pontos da Prefeitura e manutenção dos mesmos, 
com prorrogação do prazo de vigência contratual até 01 de janeiro de 
2.022, no valor global de R$ 199.600,00 (cento e noventa e nove mil e 
seiscentos reais). Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal da 
Administração da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº. 211/2020 – PROCESSO Nº. 394/2020, objetivando o 
registro de preços para eventual aquisição futura de gêneros ali-

mentícios para a Junta Militar/Tiro de Guerra, conforme preceitua 
o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do 
Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 16/12/2020. Joselyr Be-
nedito Costa Silvestre – Prefeito.

PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 009/2020 

– PROCESSO N° 392/2020
Chamamento Público para espaços Culturais estabelecidos em 
Avaré/SP para concessão de subsídio mensal com recursos da Lei 
de Emergência Cultural Aldir Blanc nº 14.017/2020
TERMO DE ANULAÇÃO Nº 666/2020
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, na qualidade de Pre-
feito de Avaré, no uso de minhas atribuições legais, referente ao 
Chamamento Público nº 009/2020 – Processo nº 392/2020, que 
objetiva a concessão de subsídio mensal aos espaços culturais, 
com recursos da Lei Aldir Blanc, considerando a orientação jurí-
dica promovida pela Procuradora responsável pelo Departamento 
de Licitações, resolvo ANULAR o julgamento, resultado final, ad-
judicação e homologação em relação a Luciana Savoia Grisólia, 
CPF: 064.547.688-99, pelos fundamentos exposados pela jurista. 
A presente anulação se faz com fundamento na súmula 473 do 
Supremo Tribunal Federal.
Ficam retificadas as publicações anteriores referentes a este feito, 
nos que tange a referida participante, excluindo-a do feito.
Anulado: 28/12/2.020.
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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CONVÊNIO

DEPARTAMENTO DE SAÚDE - D.E.S.S.
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RETROSPECTIVA

Tendas foram instaladas para 
recepcionar cidadão que 
buscava Auxílio Emergencial 
na Caixa Federal   

Uma série de medidas foi colocada em prática 
pela Prefeitura da Estância Turística de Avaré para 
dar suporte e orientar cidadãos após o início da 
pandemia do coronavírus. 

Assim que a crise sanitária eclodiu, o município 
colocou temporariamente seguranças no ambien-
te externo das principais agências bancárias e ca-
sas lotéricas da cidade. 

O objetivo era orientar a população no momen-
to em que mundo começava a praticar medidas de 
distanciamento social, além de fornecer informa-
ções sobre a importância do uso de máscara e de 
álcool em gel. 

Em seguida, foram montadas tendas e disponi-
bilizadas cadeiras, senhas e álcool em frente à Cai-
xa Econômica Federal. 

A estrutura montada na Rua Maranhão teve 
o objetivo de garantir a segurança de munícipes 
quando a instituição bancária deu início ao paga-
mento do Auxílio Emergencial. 

Na ocasião, cerca de 500 pessoas passavam 
diariamente pelo local para efetuar saques ou bus-
car informações sobre o benefício. 

ESTRUTURA MONTADA PELA
PREFEITURA AUXILIOU POPULAÇÃO
DURANTE PANDEMIA

Barreira sanitária 
Ainda em maio, o Executivo montou Postos de 

Controle Sanitário em pontos estratégicos de aces-
so ao município. 

Com caráter educativo, a proposta era orientar 
condutores de veículos vindos de outros municí-
pios sobre a necessidade do uso de máscara, entre 
outras medidas de segurança estabelecidas pelas 
autoridades sanitárias. 
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RETROSPECTIVA

Reivindicação antiga, pavimentação do 
Jardim Califórnia promoveu a integração 
da localidade 

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré promoveu novos investimentos 
em infraestrutura durante o ano de 2020. 

A pavimentação do Jardim Califórnia foi concluída em agosto. Reivindica-
ção antiga da população, a melhoria feita por meio de convênio com Ministé-
rio do Desenvolvimento Regional ampliou o acesso à localidade, garantindo a 
integração com outros bairros. 

A Rua Juliana Alves Esteves, no Jardim Paraíso, também ganhou pavimenta-
ção. Além disso, estão em execução a pavimentação de ruas no Terras de São 
José e das avenidas Domingos Leon Cruz e Vereador Paulo Fernando Lopes 
Ward.  

Paralelamente, foram recapeadas vias de pontos distintos da cidade. Entre 
elas as ruas Finlândia e Letônia, ambas no Jardim Europa, e vias do Bairro Ca-
margo. 

As avenidas João Victor de Maria e Anápolis, entre outras vias, passam por 
intervenção semelhante no momento, informa a Secretaria de Planejamento 
e Transporte. 

Paralelamente, a Secretaria de Serviços implementou várias fases da Opera-
ção Tapa-buraco em pontos distintos da cidade, além de manter o cronogra-
ma de limpeza urbana e promover a recuperação de estradas rurais. 

INFRAESTRUTURA
URBANA GANHA NOVOS 
INVESTIMENTOS EM 2020

Outros investimentos 
O município também executou ações para o controle de erosão no Jardim 

Europa e concluiu a obra de drenagem na Rua Dona Dorita e Avenida Dongui-
nha Mercadante, entre outras ações. 

Já a construção de calçadas, rampas de acesso e galerias pluviais no Centro 
de Convivência do Idoso (CCI) está em execução. 
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RETROSPECTIVA

Além de investimento no 
cartão-postal da estância turística, 
Largo São João e Mercadão 
passam por revitalização 

A infraestrutura ligada ao turismo foi outro se-
tor que recebeu investimentos da Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré em 2020.  

A revitalização da orla do Balneário Costa Azul 
foi finalizada em julho. A Represa Jurumirim é o 
principal cartão-postal da cidade. 

Com a proposta de embelezar ainda mais o am-
biente, foram implantados postes modernos com 
fiação embutida no canteiro central da Avenida 
Costa Azul, além de paisagismo.

Já o calçadão com vista para a represa permite 
que turistas e moradores façam caminhadas en-
quanto apreciam o horizonte.

Mais segurança  
O projeto incluiu ainda a construção do posto 

de observação do Corpo de Bombeiros, o que trará 
mais segurança aos banhistas. 

Também foram construídos quiosques, sanitá-
rios e duchas ao ar livre para uso de turistas e mo-
radores. 

Com a conclusão das obras, Avaré ganha uma 
estrutura permanente que vai ampliar a vocação 
turística de seu principal cartão-postal.

REVITALIZAÇÃO NO 
COSTA AZUL AMPLIA VOCAÇÃO
TURÍSTICA DE AVARÉ

A obra é fruto de convênios com o Departa-
mento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municí-
pios Turísticos (DADETUR). 

Arenão
Outro destaque é a Arena de Eventos, popu-

larmente conhecida como Arenão, cujas obras se-
guem a todo vapor.  

O empreendimento em construção no Parque 
“Fernando Cruz Pimentel” tem capacidade para 40 
mil pessoas, um dos maiores do país.  

A Prefeitura de Avaré pretende inaugurar o es-
paço durante a Exposição Municipal Agropecuária 
de Avaré (Emapa) de 2021. 

Além de receber rodeios e espetáculos relacio-
nados à feira avareense nacionalmente conhecida, 
o espaço também será utilizado para recepcionar 
eventos de grande porte durante todo o ano, mo-
vimentando a economia local. O investimento de 
R$ 9 milhões é um convênio com o DADETUR. 

Centro histórico 
Já o Largo São João, um dos pontos turísticos 

do centro histórico, passa por revitalização. 
O projeto contempla a reforma de sanitários, 

com a recuperação da estrutura danificada e a im-
plantação de acessibilidade.

Estão previstas ainda a substituição do bebe-
douro público, a restauração e a pintura dos per-
golados que adornam o espaço.

Outras melhorias são a pintura de postes e a subs-
tituição das instalações elétricas do Largo São João.

Mercadão 
A reforma do Mercado Municipal, por sua vez, 

entrou em nova fase. Além da pintura do prédio 
histórico ligado à Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Abastecimento, a intervenção em anda-
mento inclui a implantação de acessibilidade nos 
banheiros. 

Além disso, todas as entradas do imóvel inau-
gurado em 1908 serão acessíveis para cadeirantes. 
As adequações vão garantir a obtenção do Auto 
de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), docu-
mento que atesta a conformidade com as regras 
de segurança e prevenção a incêndios.
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RETROSPECTIVA

Novos veículos reforçaram 
o trabalho das secretarias da 
Saúde, Educação e Corpo de 
Bombeiros 

A exemplo de anos anteriores, a Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré deu continuidade aos 
investimentos para a renovação da Frota Municipal. 

O ano de 2020 começou com a chegada de 4 
micro-ônibus 0 km para o transporte de alunos da 
rede pública. 

A Secretaria Municipal da Educação informou na 
ocasião que cada coletivo contava com 31 lugares, 
poltronas fixas individuais com encosto alto, cinto de 
segurança e piso em alumínio antiderrapante, entre 
outras especificações técnicas e de segurança. 

Já em maio foi a vez de um ônibus com 45 lu-
gares. Fruto de convênio com a Secretaria Estadual 
da Educação, o veículo cedido ao município está 
preparado para o atendimento de cadeirantes. 

Os veículos entrarão em circulação assim que as 
aulas presenciais forem reiniciadas. 

Bombeiros
O Corpo de Bombeiros também teve sua frota re-

forçada por mais um veículo adquirido pelo Executivo. 
Trata-se de um caminhão auto-bomba com 

capacidade para 4 mil litros de água. Com cabine 

PREFEITURA MANTÉM
INVESTIMENTO NA RENOVAÇÃO
DA FROTA MUNICIPAL

dupla, o equipamento projetado para seis pessoas 
é empregado no combate a incêndios e em salva-
mentos. 

O investimento é R$ 719 mil. Os recursos vêm da 
Taxa Municipal de Proteção a Desastres e da antiga 
Taxa de Sinistro, que são repassados ao Fundo Mu-
nicipal de Bombeiros de Avaré e Região (FUMBOAR).

Nos últimos dois anos, a administração munici-
pal já vinha investindo na corporação com a com-
pra de viaturas e equipamentos. Foram aplicados 
mais de R$ 500 mil no período. 

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré tam-
bém adquiriu uma picape 0 km para uso da Co-
ordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil.

A entidade ligada à Secretaria Municipal de Go-
verno tem a prerrogativa de minimizar e prevenir 
eventos desastrosos, além de prestar atendimento 
aos atingidos.

 Além da aquisição de ambulância para re-
moção de passageiros, a Secretaria Municipal da 
Saúde termina o ano com chegada de uma nova 
ambulância. 

Mais cedo, a pasta já havia adquirido um cole-
tivo com capacidade para 16 lugares. O veículo é 
usado no trasporte de pacientes do Sistema Único 
de Saúde (SUS).  

A Secretaria de Planejamento e Transporte tam-
bém recebeu um novo veículo para o atendimento 
de demandas do setor, entre outras aquisições.  
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Pasta também inaugurou novos 
equipamentos, ampliando 
acesso a serviços da área

O ano de 2020 foi marcado pela atuação da Se-
cretaria Municipal da Saúde no combate à pande-
mia do coronavírus. 

Mesmo em meio ao enfrentamento à doença, 
a pasta inaugurou novos equipamentos públicos, 
ampliando o acesso da população aos serviços de 
saúde, entre outras ações.   

A Organização Mundial da Saúde (OMS) decla-
rou a crise sanitária em 11 de março. Antes mesmo 
do primeiro caso ser confirmado em Avaré, a se-
cretaria criou o Plano Municipal para o combate ao 
avanço da Covid-19. 

O protocolo delimitou um espaço para o aten-
dimento de pacientes com suspeita da doença no 
Pronto Socorro Municipal (PSM), além de disponi-
bilizar equipe médica específica para esse fim. 

Naquele momento, a pasta determinou ainda 
que a unidade de saúde “Dr Cecílio Jorge Neto” 
(Brasil Novo) concentrasse o atendimento diurno 
de moradores com falta de ar, um dos sintomas 
graves da Covid-19. 

O primeiro caso da doença foi registrado em 6 
de abril. Já a primeira morte ocorreu no dia 11 do 
mesmo mês. 

Ainda em abril, a Secretaria Municipal da Saúde 
iniciou as atividades do Ambulatório de Síndrome 
Gripal, situado no Centro de Saúde I, popularmen-

RETROSPECTIVA

ANO É MARCADO
POR AÇÕES DA SAÚDE NO
COMBATE AO CORONAVÍRUS

te conhecido como Postão da Rua Acre. 
A unidade, que havia passado por reforma, foi 

reaberta naquele momento exclusivamente para 
receber pacientes com suspeita da doença. 

Reafirmando o compromisso com a transpa-
rência, o avanço da Covid-19 no município passou 
a ser informado em boletins diários. 

As informações atualizadas continuam sendo 
enviadas à imprensa e estão disponíveis para qual-
quer cidadão no Facebook e site da Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré (avare.sp.gov.br).

Respiradores
Em outra frente, a Secretaria Municipal da Saúde 

desenvolveu ações com o objetivo de estruturar o 
sistema público local. Por ser referência regional, Ava-
ré recebe pacientes com Covid-19 de 16 cidades. 

Em junho, após gestão junto ao Governo Esta-
dual, o município recebeu novos respiradores para 
reforçar a luta contra o vírus. 

Agora são 10 leitos de Unidade de Tratamen-
to Intensivo (UTI) específicos para o tratamento de 
pacientes infectados pela doença, além das vagas 
reservadas na Enfermaria. 

Os aparelhos estão reunidos na ala específica 
para internação de pessoas contaminadas pelo co-
ronavírus na Santa Casa de Misericórdia, entidade 
que trabalha em convênio com o município. 

Até o fechamento dessa edição, 21 pessoas de Avaré 
haviam falecido em decorrência do coronavírus. 

Os óbitos de pacientes vindos de outras locali-
dades são registrados em seus municípios de ori-
gem. Até a conclusão da matéria, estes totalizavam 
15 mortes. 

Novos equipamentos de saúde
Mesmo em meio à luta contra o coronavírus, a 

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, por meio 
da Secretaria Municipal da Saúde, inaugurou no-
vos equipamentos públicos para o atendimento à 
população. 

O Centro Integrado de Atenção à Saúde (CIAS) 
“Maria Goreti Nunes Santos” entrou em atividade 
em agosto. 

Estrategicamente localizado e com estrutura 
ampla e acessibilidade, o imóvel é sede do Centro 
de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caisma), 
do Centro de Fisioterapia e do Centro de Atenção 
Psicossocial (Caps). 

Já o Centro de Saúde I, popularmente conhe-
cido como Postão da Rua Acre, foi reinaugurado 
após passar por reforma. 

Além do Ambulatório de Síndrome Gripal, o 
imóvel recebeu o Componente Especializado da 
Assistência Farmacêutica (CEAF), antiga Farmácia 
de Alto Custo, a Central de Regulação de Oferta de 
Serviços de Saúde (CROSS) e o Programa Insulino-
-Dependente, além do atendimento em especiali-
dades médicas. 

Outras ações 
A Saúde também deu continuidade a ações 

que fazem parte da rotina da pasta. Isso in-
clui a realização de campanhas de vacinação, 
a contratação de médicos, a aquisição de in-
sumos, a disponibilização de medicamentos, 
contratação de funcionários para o Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o 
transporte de passageiros para tratamento e 
consultas e a assinatura de convênios com mu-
nicípios da região para atendimento no PSM, 
entre outras medidas.   

Também foram promovidas vistorias em esta-
belecimentos para a verificação de condições sani-
tárias e desenvolvidas ações no combate à dengue, 
zika, chicungunya e febre amarela, entre outras ini-
ciativas em prol da saúde coletiva. 
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Proprietários de imóveis no 
Jardim Tropical e Vila 
Esperança foram beneficiados

Em 2020, 71 imóveis localizados no Jardim Tro-
pical foram regularizados por meio de parceria en-
tre a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a 
Caixa Econômica Federal.

As residências não tinham planta, “Habite-se” 
e outros documentos necessários para a emissão 

RETROSPECTIVA

PARCERIAS VIABILIZAM REGULARIZAÇÃO
DE IMÓVEIS EM AVARÉ 

da escritura. 
A partir da conclusão do processo, os proprie-

tários poderiam solicitar o documento definitivo 
que atesta a posse do imóvel.

Vila Esperança 
Técnicos do Programa Estadual de Regulariza-

ção Fundiária -Cidade Legal concluíram em feve-
reiro o cadastro de residências na Vila Esperança.

O levantamento faz parte da ação da Secretaria 
Estadual da Habitação que auxilia os municípios 
na regularização de núcleos habitacionais.

A iniciativa é uma parceria com a Prefeitura da 

Estância Turística de Avaré, por meio da Secretaria 
de Obras e Habitação.

O levantamento englobou 189 imóveis do bair-
ro surgido no final da década de 1990. A docu-
mentação recolhida durante a entrevista com os 
moradores fará parte do processo que será anali-
sado em São Paulo.

Desde sua criação em 2007, o Cidade Legal 
já atendeu mais de 500 municípios e propor-
cionou segurança jurídica por meio da regula-
rização fundiária para mais de 200 mil famílias 
paulistas.
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RETROSPECTIVA

Com suspensão de aulas 
presenciais, pasta 
disponibilizou atividades 
pedagógicas em plataforma 
digital e material impresso 

Após o início da pandemia do novo coronaví-
rus, a Secretaria Municipal de Educação implantou 
medidas com o objetivo de manter o vínculo com 
os alunos mesmo diante da suspensão das ativida-
des letivas presenciais. 

Uma das ações foi a Plataforma Digital, ferra-
menta com atividades complementares criada 
para a interação entre professores e estudantes.

Paralelamente, o município disponibilizou ma-
terial impresso a todos os alunos a partir de 4 anos. 
As atividades foram preparadas pelos professores 
com acompanhamento da equipe pedagógica da 
Secretaria Municipal da Educação. A interação che-
gou a 97%, informa a pasta. 

Ainda em relação ao enfrentamento à pande-
mia, foram criadas a Comissão Municipal da Edu-
cação para o Gerenciamento da Covid-19 e o Pla-

EDUCAÇÃO MANTÉM
VÍNCULO ENTRE ESCOLA E ALUNO
MESMO COM PANDEMIA

no de Ação para a retomada às aulas presenciais 
no ano letivo de 2021, o qual leva em conta todos 
os protocolos de segurança estabelecidos pelas 
autoridades sanitárias, entre outras ações. 

Funcionários da rede municipal de ensino tam-
bém receberam máscara, óculos protetor, luvas ál-
cool em gel 70% e outros itens de segurança para 
evitar o contágio. 

Simultaneamente, a pasta ofereceu formação e 
aperfeiçoamento a profissionais da Educação por 
meio de aplicativos digitais. 

O ano foi marcado ainda pela conclusão do 
Currículo Municipal, conforme o previsto na Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), e do Regi-
mento Escolar Municipal. 

Alimentação para famílias vulneráveis
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré tam-

bém distribuiu kits-alimentação a famílias de estu-
dantes matriculados em escolas municipais, con-
forme prevê a legislação federal. 

As cestas foram montadas com itens da meren-
da escolar que estavam em estoque. O objetivo foi 
garantir a alimentação de núcleos familiares em si-
tuação de vulnerabilidade social.

A lista de beneficiários foi produzida por dire-
tores das escolas municipais, profissionais que co-

nhecem a realidade de cada estudante.
Monitoramento 

Um sistema de monitoramento 24 horas foi ins-
talado em escolas municipais, centros de educação 
infantil (CEI) e setores como a Central de Alimenta-
ção (Cozinha Piloto) e o Almoxarifado da Educação.

São aproximadamente 700 câmeras em 44 
pontos, permitindo a interação em tempo real. 
Além da vigilância patrimonial, o sistema permite o 
monitoramento de salas de aula, berçários, pátios 
e quadras de unidades escolares, garantindo mais 
segurança a professores, funcionários e alunos 
após o reinício das atividades presenciais. 

Obras 
Ainda durante 2020, a Secretaria Municipal da 

Educação concluiu a reforma no CEI “José Maria 
Porto” e iniciou a revitalização das escolas munici-
pais “Alzira Pavão”, “Maria Teresa de Oliveira Picalho 
(Dondoca)”. 

Também foi iniciada a manutenção na escola 
“Moacyr Parise” (Barra Grande) e executado repa-
ros, pinturas e manutenção em outras unidades. 

Além disso, o município deu início à construção 
de uma nova escola na Avenida Carlos Ramires, no 
Bairro Alto. A unidade terá capacidade para aten-
der aproximadamente 700 alunos. 
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RETROSPECTIVA

Iniciativa deu suporte para que acolhidos 
praticassem isolamento social

Após o início da pandemia do novo coronavírus, a Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social (Semads) passou a oferecer atendimen-
to emergencial à população em situação de vulnerabilidade.

O Centro Social Urbano (CSU) “Dr. Públio Pimentel” acolheu pessoas em 
situação de rua. O imóvel localizado no Plimec disponibilizou alimentação, 
higiene e pouso, além de biblioteca, sala com TV e espaço aberto com vege-
tação para que o acolhido pudesse praticar isolamento social. 

A pasta promoveu ainda abordagens sistemáticas com o objetivo de aler-
tar sobre medidas de higienização, necessidade de isolamento social e dire-
cionamento aos serviços públicos em caso de sintomas ou suspeita de conta-
minação por Covid-19. 

Serviços permanentes 
Além do Serviço Emergencial implementado por conta da crise sanitária, 

o município mantém serviços permanentes como a Casa de Passagem e o 
Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), entre outros. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL INTENSIFICA
AÇÕES JUNTO À POPULAÇÃO
VULNERÁVEL DURANTE PANDEMIA
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Sede da Secretaria de 
Indústria e Comércio, espaço 
reúne outros serviços de 
interesse público

Por conta dos serviços essenciais prestados à 
população, a Casa do Cidadão foi o primeiro de-
partamento municipal a retomar o atendimento 
presencial após o início da pandemia do corona-
vírus. 

O reinício das atividades em ambiente físico 
ocorreu em abril, quando a crise sanitária estava 
em plena ascensão. 

Até então o atendimento ao público era feito 
de maneira virtual. A retomada levou em conta 
todos os protocolos de segurança exigidos pelas 
autoridades sanitárias. 

Sede da Secretaria Municipal de Indústria, Co-
mércio, Ciência e Tecnologia, o espaço reúne ou-
tros serviços de interesse público como o Posto 
de Atendimento ao Trabalhador (PAT), o Banco do 
Povo Paulista, o SEBRAE Aqui, a Sala do Empreen-
dedor, Procon, Junta Militar e o Posto Fiscal. 

RETROSPECTIVA

As entidades que não pertencem à estrutura 
municipal atuam em parceria com a Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré. 

Balanço 
O Procon de Avaré registrou 5187 atendimen-

tos e promoveu 115 atos fiscalizatórios em 2020. 
Nesse contexto, foram lavrados 51 autos de infra-
ção. Os números representam um recorde em rela-
ção a períodos anteriores, informa o órgão. 

Do total de atendimentos, 1396 envolvem as-
suntos financeiros e 1243 são relacionados a pro-
dutos e garantias de bens. 

Além de prestar orientações ao público por 
meio da imprensa, o órgão de defesa do consu-
midor também respondeu a dúvidas e questiona-
mentos de mais de 350 pessoas que entraram em 
contato pelo Facebook. 

O relatório final do Procon aponta índice de so-
lução de 85%. “Isso demonstra que a imensa maio-
ria das pessoas que procuraram órgão tiveram seus 
problemas solucionados”, conclui o documento. 

Já Banco do Povo concedeu mais de R$ 2 mi-
lhões em financiamentos a pequenos empreende-
dores locais durante 2020. 

CASA DO CIDADÃO FOI PRIMEIRO

ÓRGÃO MUNICIPAL A RETOMAR
ATENDIMENTO PRESENCIAL

Parceria com o município, o programa de mi-
crocrédito produtivo é desenvolvido pelo Governo 
do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico. 

No mesmo período, mais de R$ 200 mil foram 
concedidos por meio de parceria entre Banco do 
Povo e SEBRAE através de linhas de crédito juros 0 
e Empreenda Rápido. 

O SEBRAE ainda disponibilizou capacitações 
on-line e cursos específicos para ajudar na 
superação dos obstáculos trazidos pela crise 
sanitária. Mais de 800 empreendedores foram 
atendidos e cerca de 300 deles participaram 
de capacitações.  

Paralelamente, o SEBRAE firmou parceria com 
o PAT com o objetivo de disponibilizar capacitação 
sobre empreendedorismo, o que beneficiou deze-
nas de pessoas. 

Em setembro, foram convocados 20 seleciona-
dos para ingresso no programa Frente de Trabalho. 
O processo seletivo é realizado pelo Governo do 
Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico. 

Serviço 
A Casa do Cidadão fica na Rua Bahia, nº 1580. O 

atendimento é das 8 às 17 horas. Confira abaixo o 
contato dos órgãos disponíveis no local. 

 
BANCO DO POVO

(14) 3732-6101
avare@bancodopovo.sp.gov.br

bruna.pera@avare.sp.gov.br 

SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
(14) 3732-1923

industriaecomercio@avare.sp.gov.br
sandra.theodoro@avare.sp.gov.br

JUNTA MILITAR
(14) 3733.7014

lucia.tito@avare.sp.gov.br
andreia.almeida@avare.sp.gov.br

PROCON
(14) 3732-8263 ou 3733-8277

proconmunicipal@avare.sp.gov.br

PAT
(14) 3732-1414 – suporte 158

suporte.sd@sde.sp.gov.br

SALA DO EMPREENDEDOR
(14) 3732-1167

erivania.silva@avare.sp.gov.br

SEBRAE AQUI
(14) 3732-0747 

POSTO FISCAL
(14) 3733-1098/0800-170-110
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Internet foi luz no fim do túnel em ano 
marcado pela pandemia do coronavírus

O mês de março foi um divisor de águas para a Secretaria Municipal da 
Cultura. Até aquele momento, a programação de 2020  - com centenas de 
atrações previstas - seguia dentro do planejado.  

Até que a pandemia do novo coronavírus foi decretada e a pasta não teve 
alternativa: todas as ações presenciais precisaram ser suspensas. 

Foram canceladas as edições do Cultura no Horto e do Bailão do Largo São 
João, além de dezenas de outros projetos realizados periodicamente. 

As atividades da Banda Marcial Municipal, do Coral Municipal e as aulas 
das Oficinas Culturais “José Reis Filho” também precisaram ser interrompidas 
devido à crise sanitária. 

Eventos importantes como a Feira Avareense da Música Popular (Fampop) 
e Arraiá do Nhô Musa também foram cancelados de imediato.  

Luz no fim do túnel 
Mas as ferramentas tecnológicas representaram uma luz no fim do túnel. 

Logo após o início da quarentena, o Pontos MIS, programa de difusão cultural 
com o qual o município mantém parceria, migrou para o ambiente virtual. 

Oficinas, filmes, debates e palestras disponibilizadas semanalmente puderam 
ser acompanhadas pela internet. Duas oficinais foram realizadas de forma on-line. 

Em junho, as Oficinas Culturais também reiniciaram algumas de suas ativi-
dades em ambiente virtual. 

Em seguida, os integrantes do Coral Municipal e da Banda Marcial Muni-
cipal passaram a se reunir virtualmente para ensaios. As atividades somam 
aproximadamente 500 inscritos, informou a pasta na época.

O Projeto Guri, parceria entre Secretaria de Cultura e Economia Criativa do 
Estado de São Paulo e Secretaria Municipal da Cultural, também reiniciou as 
aulas graças ao suporte tecnológico.  

Tragédia 
Apesar de ser um dos setores mais impactados pela pandemia, a Cultura 

contava com a tecnologia para esboçar uma reação. 
No entanto, foi nesse momento de retomada que veio outra grande baixa 

para a área: a morte precoce de Diego Beraldo, então secretário da Cultura. 
Beraldo morreu em 19 de julho aos 36 anos, vítima de infarto. Entusiasta da 

área cultural, ele havia criado projetos e dado continuidades a eventos tradicionais. 
Sua última criação foi o “Drive-Thru da Leitura”, lançado seis dias antes 

de sua morte, no qual leitores agendam a retirada de exemplares enquanto 
a Biblioteca Municipal “Francisco Rodrigues dos Santos” permanece fechada 
devido à quarentena. 

Auxílio emergencial 
A partir do segundo semestre, a Secretaria Municipal da Cultura passou a orga-

nizar o cadastro para a execução em âmbito local da Lei Federal Nº 14.017/2020. 
Conhecida como Lei “Aldir Blanc”, a iniciativa prevê ajuda financeira a ar-

tistas que sofreram com impacto das medidas de distanciamento social por 
causa do coronavírus. 

Além dos profissionais, espaços culturais que se enquadram nos critérios 
também puderam pleitear o benefício. 

Em outra frente, a Lei “Aldir Blanc” também abriu seleção para projetos 
culturais apresentados por produtores culturais, artistas, espaços culturais e 
coletivos de Avaré.

RETROSPECTIVA

Com eventos cancelados, 
Cultura prioriza atividades 
virtuais e auxílio emergencial

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE LICENÇAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA




