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SAÚDE

Prefeitura entrega 4 novas
ambulâncias à população

Compra de veículos para o transporte de
pacientes faz parte do plano de reestruturação

da saúde implantado pela gestão atual

Um dos antigos problemas
da rede de saúde de Avaré
começa a ser solucionado pela
administração atual: a falta de
ambulâncias para o transpor-
te de pacientes. O município
recebeu nesta semana as qua-
tro primeiras ambulâncias

programadas para 2014. O pla-
nejamento da Secretaria de
Saúde prevê ainda o recebi-
mento de mais duas ambulân-
cias tipo UTI, além de outras
cinco comuns e uma tipo B (se-
melhante as do SAMU).

Página 13.

Taxa de iluminação pública

fica mais barata
A prefeitura reduziu o

valor da Contribuição de
Iluminação Pública (CIP) co-
brada nas contas de ener-
gia elétrica de R$ 10,43 para
R$ 6,42. Saiba mais sobre o
desconto na página 12.

Concurso Público
tem 10 vagas

para auxiliar de desenvolvimento infantil
Estão abertas até o dia 26 de janeiro as inscrições do

Concurso Público para o preenchimento de 10 vagas do
cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil. A jornada
de trabalho de 40 horas semanais e salário de R$ 1.383,09.
A inscrição deve ser feita via internet no site
www.consesp.com.br. Página  13.

Pais e filhos terão
atividades físicas e

recreativas no Horto
Florestal. Evento é uma

iniciativa da Secretaria de
Esportes em parceria com a

academia Companny.
Página 12.

Projeto “Sábado
com Saúde”

começa no dia 25
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EMPREENDER

DIRCE MARIA NOGUEIRA EREZ
*16/05/1929 +11/01/2014

HAMILTON ANTÔNIO DE JESUS
*06/01/1965 +12/01/2014

DIVA LUTTI CONTRUCCI
*04/04/1917 +12/01/2014

ANTÔNIO FARIA
*13/11/1925 +13/01/2014

NIRDA PAULUCCI PAIXÃO
*04/03/1928 +13/01/2014

LEONILDA MORBIO BUENO
*27/12/1925 +14/01/2014

PEDRO JÚLIO MARCELINO
*10/05/1936 +15/01/2014

ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA
*21/12/1966 +15/01/2014

Certamente você já ten-
tou criar algo novo em sue
negócio. Uma promoção,
uma estratégia de preço ou
um horário diferenciado de
atendimento. Sempre que
buscamos novidades pen-
samos por onde começar e,
às vezes, as dúvidas e a ro-
tina fazem com que deixe-
mos a criatividade de lado.

O fato é que não existe
uma fórmula pronta parra
uma ideia brilhante, mas
você empreendedor pode
adotar alguns procedi-
mentos com a sua equipe
a fim de exercitar a capa-
cidade de inovar e, por
fim, melhorar a operação
de negócio.

Investir em seu time e
demonstrar o quão impor-
tante é o trabalho de cada
um e da equipe como um
todo é essencial para o
sucesso da empresa. Afi-
nal, as pessoas que traba-
lham ali são responsáveis
por produzir os lucros
para o negócio.

Para auxiliar você em-
preendedor a melhorar o
desempenho da sua equi-
pe, listamos algumas
ações que auxiliam em um
trabalho de qualidade.
Confira e espalhe essa
ideia na sua empresa!

Seja um líder “aberto”
No relacionamento

com seus vendedores, dei-
xe claro os objetivos da
empresa e explique que o
sucesso do negócio depen-
de do empenho de todos.
Mostre que resultados de-
ferentes só surgirão se
houverem posturas dife-
rentes. Estimule os colabo-

Dicas para ter uma
equipe com boas ideias

radores a expor suas idei-
as e valorize opiniões di-
ferentes. Muitas vezes,
o empreendedor entra em
um círculo vicioso de apli-
car as ideias que somen-
te ele considera viável.
Aprenda a ouvir o ponto
de vista dos vendedores,
eles são a peça-chave do
processo de venda.

Seja acessível
Ideias têm validade

muito curta e podem mor-
rer se esperarem por mui-
to tempo. Não deixe que
sua equipe ache que você
não está nem aí para o
que eles têm a dizer ou
que é muito burocrático
na hora de conversar. Ar-
ranje tempo para escutá-
los e se concentre no que
eles têm para comparti-
lhar. A boa comunicação
e cumplicidade entre ges-
tores e o time de funcio-
nários é essencial para
garantir a produtividade,
a troca de ideias e melho-
rar o ambiente de traba-
lho. Muitas vezes, os fun-
cionários são capazes de
ver falhas no processo de
trabalho que não são
identificáveis pelos gesto-
res. Por isso, a liderança
deve incentivar os inte-
grantes do time a opinar
sempre que necessário,
mas utilizando argumen-
tos concretos e pensando
em soluções possíveis.

Avalie os impactos de
uma novidade

Ao ouvir uma grande
ideia, não parta imedia-
tamente para fazer modi-
ficações ou tentar melho-

rá-la. No primeiro momen-
to, deixe que o membro da
sua equipe aproveite os
louros da sugestão. De-
pois, avalie a viabilidade
e os impactos da novida-
de proposta.

Cada um é cada um
Apesar de ter o perfil

daquela empresa, cada
funcionário é único e tem
sua própria maneira de
trabalho. É importante
que quem esteja na posi-
ção de comando saiba
respeitar o ritmo e habili-
dades de cada um. As di-
ferenças entre as pessoas
que compõem a equipe
são importantes para
complementar o processo
e incentivar os talentos
particulares de cada um.

Dê respostas à sua equipe
Não deixe que boas

ideias desapareçam no
buraco negro do esqueci-
mento: se uma delas foi
aceita, explique como ela
se tornará realidade ou
por que ela precisou ser
deixada de lado. Sua equi-
pe tem de saber que os es-
forços dela não estão sen-
do em vão. E não se esque-
ça de celebrar quando elas
realmente derem certo.

Você é o maior exemplo
Não se esqueça que

você deve ser o exemplo
para sua equipe! Como ges-
tor, se empenhe em realizar
o melhor trabalho possível
e faça parte da equipe. Des-
sa forma, será possível al-
cançar o sucesso!
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ESPORTE

Acabou na quarta-feira,
dia 15, a II Copa Internacio-
nal de Futebol realizada na
Estância Turística de Avaré.
Mais de 1.500 atletas de 30
cidades de vários estados
do Brasil e também do Pa-
raguai disputaram o torneio
em sete categorias.

Na competição de joga-
dores mais velhos, o sub 17,
(nascidos em 1997), duas
equipes goianas das cidades
de Quirinópolis e Nerópolis
disputaram a taça. A União
Neropolina de Esportes le-
vou a melhor. A equipe Ovel
EC, de Goiânia, foi campeã
na categoria sub 14 (2000).

Por sua vez, atletas de As-
sunção, capital do Paraguai,
venceram nas categorias sub
11 (2003) e sub 13 (2001).

A Estância ficou enfeita-

Times de Goiás e do Paraguai vencem a
II Copa Internacional de Futebol

da com as cores das cami-
sas dos atletas durantes os
cinco dias da Copa. A garo-
tada ficou alojada em esco-
las e recebeu alimentação
na EMEB Maneco Dionísio.

Seis campos de futebol
sediaram o torneio com sete
jogos cada: Estádio Municipal,
Campo do Paineiras, Campo
do CSU, Campo do São Pedro,
Campo da Granja Antunes e
Campo da Vera Cruz (Funda-
ção Padre Emílio Immoos).

De acordo com os orga-
nizadores da II Copa Inter-
nacional, vários olheiros,
empresários do futebol
profissional, acompanha-
ram as partidas e declara-
ram que o torneio de Avaré
teve potencial para revelar
futuros craques para o fu-
tebol nacional.



JUSTIFICATIVAS

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
para pagamentos, Serviços de monitoramento r vigilancia
eletronica no predio do FSS.
Fornecedor: Alves & Batista Alarmes Ltda Me
Empenho: 424,/2.013.
Valor : R$ 120,00
Avaré, 18  de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamentos, Fornecimento de peças.
Fornecedor: Anagé Comercio de autopeças Ltda - Epp
Empenho: 14732/2.013.
Valor : R$ 2.466,30
Avaré, 18  de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamentos, Fornecimento de oleo diesel bs-50.
Fornecedor: Auto Posto Bizunga Ltda II
Empenho: 7888/2.013.
Valor : R$ 172,90
Avaré, 18  de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 para
pagamentos, Fornecimento de peças para frota municipal.
Fornecedor: Autodiesel Comércio de autopeças Ltda
Empenho:14396,13742,13745,13744,14420,14580,14581,
14425,15061,14427,14633,14632,14721/2.013.
Valor : R$ 10.244,93
Avaré, 18 de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamentos, Aquisição de manta impermeabilizante para
ser aplicada no porão do paço municipal.
Fornecedor: Avaré concreto Ltda
Empenho: 14419/2.013.
Valor : R$ 720,00
Avaré, 18  de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamentos, fornecimento de peças para frota municipal.
Fornecedor: Alberto Caio T amborrino Epp.
Empenho: 14904,14722,/2.013.
Valor : R$ 2.014,06
Avaré, 18  de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamentos, Fornecimento de produtos de limpeza.
Fornecedor: Arpoli Industria e comercio Ltda
Empenho: 7184/2.013.
Valor : R$ 177,42
Avaré,  18 de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 : Fornecimento de material eletrico.
Fornecedor : Comercio de Material Eletrico Avaré Ltda - Me
Empenhos: 13748/2.013.
Valor : R$ 19,40
Avaré, 18  de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 : Aquisição de moveis.
Fornecedor : Cristiano V .Camilo T reinamentos Me.
Empenhos: 14391/2.013.
Valor : R$ 716,00
Avaré,  18 de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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: Aquisição de materiais para a
manutenção do parque de exposição - Emapa
Fornecedor : D.B.de Almeida Camargo & Cia Ltda - Epp
Empenhos: 14432/2.013.
Valor : R$ 768,00
Avaré, 18 de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 a ordem cronológica
para pagamentos, fornecimento de oleo lubrificante.
Fornecedor: DSPM Com.de Prods.Eletro-eletronicos Ltda Epp
Empenho: 14586,14585/2.013
Valor : R$ 4.827,32
Avaré, 18 de Janeiro de  2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 a ordem cronológica
para pagamentos, fornecimento de oleo lubrificante.
Fornecedo: E-Service Comércio e Serviços Ltda
Empenho: 12423/2.013
Valor : R$ 32.520,00
Avaré, 18 de Janeiro de  2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 a ordem cronológica
para pagamentos, fornecimento de material de construção.
Fornecedor: Figueiredo S/A
Empenho: 14574/2.013
Valor : R$ 874,90
Avaré, 18 de Janeiro de  2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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: Serviço prestado c/bomba d’agua
e equipamentos.
Fornecedor : Fiorato e T rombet a Ltda - Me
Empenhos: 14436,14767/2.013.
Valor : R$ 1.586,00
Avaré, 18  de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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: Fornecimento de suco
concentrado.
Fornecedor : Frutti Life Industria e comercio de Sucos
Ltda Epp
Empenhos: 14606/2.013.
Valor : R$ 1.648,00
Avaré,  18 de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamento, Prestação de serviços especializados com o
objtivo de atualizar o sistema de informação Geográfica Munici-
pal, mapeaamento das áreas urbanizadas e a especialização do
cadastro técnico Municipal, treinamento e capacitação.
Fornecedor: Fundação de Ciencia Aplicações e
Tecnol.Esp.
Empenho: 10565/2.013
Valor : R$ 52.272,00
Avaré,  18 de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamento, Serv.de bomba injetora do caminho vw 7100 –
CPV 4277.
Fornecedor: G .Barbosa & M.T eixeira Lt da Me
Empenho: 13704/2.013
Valor : R$ 5.494,25
Avaré, 18 de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamento, Serviço prestado c/veiculo.
Fornecedor: Gilberto Pereira de Souza Maquinas - Me.
Empenho: 14438/2.013
Valor : R$ 2.970,00
Avaré, 18  de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamento, Serviço prestado c/pastas processos.
Fornecedor: Grafica e Papelaria Rio Novo Ltda
Empenho: 15080/2.013
Valor : R$ 950,00
Avaré, 18  de Janeiro de 2.014.

  PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal
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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
para pagamento, Serviço prestado c/2500 folders tamanho 10 x
15 e 200 cartazes em A3 para o evento “domingo radical”
Fornecedor: Gril-Graf. E Repres.Indts. Ltda
Empenho: 13755/2.013
Valor : R$ 912,40
Avaré,  18 de Janeiro de 2.014.

  PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamento, Fornecimento de madeira e parafusos.
Fornecedor: Irmãos Soldeira Ltda
Empenho: 14950,1 1938,16030/2.013.
Valor : R$ 6.227,66
Avaré, 18 de Janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 para
pagamento, Aquisição de materiais diversos de manutenção.
Fornecedor: Isolina V az Pavão Me
Empenho: 1571 1/2.013.
Valor : R$ 16.798,00
Avaré, 18 de Janeiro de 2.014.

 PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamento, fornecimento de peças.
Fornecedor: J.C.T rinca Peças Me
Empenho: 14440/2.013.
Valor : R$ 2.387,00
Avaré ,18 de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamento, Serviço prestado com veiculo.
Fornecedor: J.Sorbo & Cia Ltda
Empenho: 13495/2.013.
Valor : R$ 240,00
Avaré,18  de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamento, Fornecimento de material para escritório.
Fornecedor: Jaime Riomar T omazelli de oliveira
Empenho: 13632/2.013.
Valor : R$ 1.463,40
Avaré, 18 de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamento, Aquisição de 92,50 m2 de tela alambrado 12x3”
sendo 37.00x2.50-9.03.
Fornecedor: Javaro & Cia Ltda
Empenho: 12155/2.013.
Valor : R$ 835,73
Avaré, 18  de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamento, Fornecimento de peças.
Fornecedor: José Geraldo Marques & Cia Ltda - Me
Empenho: 15726,15754/2.013.
Valor : R$ 1.126,10
Avaré, 18 de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 para
pagamento, Serviços prestado com veiculos da frota municipal.
Fornecedor: José Clodoaldo Rocha Me
Empenho: 15971,15972/2.013.
Valor : R$ 360,00
Avaré, 18 de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamento, locação de 02 (duas) tendas 5 x 5 para evento
de divulgação do banco do povo paulista de Avaré, sala do
empreendedo e PAT.
Fornecedor: Juliana Lopes da Fonseca - Me
Empenho: 14770/2.013
Valor : R$ 250,00
Avaré,18 de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamento, Serviço prestado com faixa.
Fornecedor: L.V .Comunicação V isual Eireli - Me
Empenho: 13730/2.013.
Valor : R$ 95,00
Avaré,  18 de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamento, Fornecimento de forro madeira.
Fornecedor: Lajão Avaré Materiais p/Construção Ltda
Empenho: 13765,14591/2.013.
Valor : R$ 754,24
Avaré, 18  de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamento, Fornecimento de forro madeira.
Fornecedor: Leandro Vicentini Castro
Empenho: 14590/2.014.
Valor : R$ 346,50
Avaré, 18  de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamento, Prest. De serviços de monitoramento e pesso-
al de rotina disciplinar com 20 (vinte) entegrantes que apresen-
tem curso de brigadista, de acordo com exigência do projeto
técnico de combate a incêndio para a 31º FAMPOP.
Fornecedor: Luiz Guimarães Filho me
Empenho: 14659/2.014.
Valor : R$ 9.800,00
Avaré, 18  de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamentos, Serviço prestado com veiculo.
fornecedor : M.A.da Silva Leandro & Cia Ltda me
Empenho: 10605,10606/2.013.
Valor : R$ 635,00
Avaré, 18 de Janeiro  de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 para
pagamentos, Aquisição de fita para impressora Epson Fx 2180.
fornecedor : M.R.Negrão Papelaria - Me
Empenho: 13177/2.013.
Valor : R$ 195,00
Avaré, 18  de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamentos, Aquisição de 20 (vinte) bobinas de papel para
uso em ploter marca hp, modelo T790.
Fornecedor : Maluf & Tinos Ltda Me
Empenho: 14728//2.013.
Valor : R$ 1.240,00
Avaré, 18 de Janeiro  de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 para
pagamentos, Fornecimento de pneus, camaras e protetores.
fornecedor : Manduri Pneus Ltda
Empenho: 15782,14719/2.013.
Valor : R$ 13.420,00
Avaré,18  de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 cronólogica para
pagemento, Serviço de hospedagem – programa estadual me-
lhor caminho.
fornecedor: Monica Siqueira Avaré - Me
Empenho: 13143/2.013.
Valor : R$ 10.610,04
Avaré, 18  de Janeiro  de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamentos, serviço de alimentação – programa estadual
melhor caminho.
Fornecedor : Naiara V alerio de Oliveira Morit a - Epp
Empenho: 13144/2.013.
Valor : R$ 5.190,98
Avaré, 18  de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal
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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
para pagamento. Confecção de camisetas – Evento Regataar.
Fornecedor : Neli Martins Lopes - Me
Empenho: 15723/2.013.
Valor : R$ 1.350,00
Avaré, 18 de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamentos, serviço prestado com 30 h.de maquina trator
esteira-urrcc.
Fornecedor : Olavo Leon T erraplanagem & Construção
Ltda Me
Empenho: 14910/2.013.
Valor : R$ 6.000,00
Avaré, 18  de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamentos, fornecimento de material escritório .
Fornecedor : Onix Brasil Comercial Ltda
Empenho: 13771/2.013.
Valor : R$ 1.107,00
Avaré, 18 de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamentos, locação de multifuncional.
Fornecedor : P .V.T.Com.e Manut.moveis p/Escritorio Lt da.
Empenho: 2955,2956,2957,2958, 2961,2962,
2963,2964,2965,2966, 2967, 2969,2970, 2971,2960 2968/2.013.
Valor : R$ 4.592,61
Avaré, 18 de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamentos, Fornecimento de material eletrico.
Fornecedor : Primar-Net Inst alações elétricas e Infor .Ltda Me.
Empenho: 8537, 14592/2.013.
Valor : R$ 1.796,90
Avaré, 18 de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamentos, Locação de Ônibus para o coral municipal de
Avaré – destino cidade de Itapeva/SP.
Fornecedor : Rapido Luxo Campinas Ltda.
Empenho: 14599,15780/2.013.
Valor : R$ 1.290,00
Avaré, 18 de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamentos, Serv.prestado c/conserto, reparo,colocação
de lajotas de concreto, guias de concreto e calçadas em diver-
sas vias publicas.
 Fornecedor : RGM Construções e Comércio Ltda
Empenho: 8903/2.013.
Valor : R$ 13.029,04
Avaré, 18 de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamentos, Fornecimento de material de limpeza.
Fornecedor : Santec Fabricação e Com.Prod.de Limpeza
Empenho: 14942/2.013.
Valor : R$ 380,98
Avaré, 18 de Janeiro  de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamentos, Serviço prestado c/veiculo.
 Fornecedor : Romeu Uno - Me
Empenho: 15976/2.013.
Valor : R$ 200,00
Avaré, 18 de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamentos, fornecimento de generos alimenticios.
 Fornecedor : T sukahara & Gomes Lt da
Empenho: 14954/2.013
Valor : R$ 261,87
Avaré,18  de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamentos, fornecimento de peças.
Fornecedor: V alecar Peças e Acessórios Lt da Epp
Empenho: 14452/2.013.
Valor : R$ 2.759,66
Avaré, 18 de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamentos, Módulo de Memória RAM com 08GB, Dual
Rank x4, PC3-10600 CL9 ECC, Velocidade de 1333 Mhz, Reg
DIMM 240-Pin DDR3 SDRAM; Copatível com servdor Pro liant
ML350 G6, PartNumber: 605953-205.
Fornecedor: V ollet & Henrique Lt da Me
Empenho: 14388/2.013.
Valor : R$ 3.925,68
Avaré, 18 de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamentos, Aquisição de materiais descartáveis para a
zoonose.
Fornecedor: Zurich Medical do Brasil Ltda Epp
Empenho: 14758/2.013.
Valor : R$ 2.180,20
Avaré, 18 de Janeiro  de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamentos, fornecimento de peças.
Fornecedor: Alberto Caio T amborrino Epp.
Empenho: 14429,15745,14903,/2.013.
Valor : R$ 1.213,58
Avaré, 18  de janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamentos, Fornecimento de potes plasticos.
Fornecedor: Anderson de Souza Assis e Cia Ltda Me
Empenho: 9285/2.013.
Valor : R$ 75,00
Avaré, 18  de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamentos, Aquisição de cateter duplo lumen.
Fornecedor: Arsenal Comercio Ltda Epp
Empenho: 15074/2.013.
Valor : R$ 2.499,96
Avaré, 18  de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamento, manutenção preventiva e corretiva de equipa-
mentos odontologicos.
Fornecedor: Fragoso & Gonçalves Ltda Me
Empenho: 1 1543/2.013
Valor : R$ 4.000,00
Avaré,18   de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamento, Fornecimento de camisetas para os funcioná-
rios do DST/AIDS
Fornecedor: Honorato Ferraz da Silveira Me
Empenho: 1 1916/2.013
Valor : R$ 1.008,00
Avaré, 18  de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal
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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
para pagamento, Fornecimento de coletes tipo boston.
Fornecedor: José T adeu Reis Martins Me
Empenho: 1 1906/2.013
Valor : R$ 950,00
Avaré, 18  de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamento, Fornecimento de persianas.
Fornecedor: Isolina V az Pavão Me
Empenho: 15770/2.013
Valor : R$ 1.800,00
Avaré, 18  de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamento, Aquisição de 06 pilhas tipo V23GA – 12 volts
para controle remoto do portão eletrônico do pronto socorro.
Fornecedor: M.R.Negrão Papelaria -Me
Empenho: 13633/2.013
Valor : R$ 18,00
Avaré, 18  de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamento, Fornecimento de agulhas canetas 32 g.
Fornecedor: Medicam-Medicamentos Campinas Ltda-Epp
Empenho: 15722,15728/2.013
Valor : R$ 889,00
Avaré,18   de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamento, Aquisição de Multifuncional.
Fornecedor: P .V.T.Com.e Manut.Moveis p/Escritório Lt da
Empenho: 2959/2.013
Valor : R$ 328,10
Avaré, 18  de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 para
pagamento, Serviço de levantamento radiométrico e controle de
quantidade com emissão de laudo para Raio-X do pronto socorro.
Fornecedor: Royons-X Proteção Radiologica Ltda -EPP
Empenho: 10037/2.013.
Valor : R$ 600,00
Avaré, 18 de Janeiro  de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamento, aquisição de 08 rodízios de 06 polegadas para
reforma de macas do pronto socorro municipal.
Fornecedor: Rosangela Soares Sardinha Cornetta Me
Empenho: 7920/2.013.
Valor : R$ 3.005,00
Avaré,18  de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamentos, Fornecimento de material de limpeza.
Fornecedor: Serv Imagem Paulist ana Assist.T ecnica Lt da
Empenho: 6304/2.013
Valor : R$ 4.495,00
Avaré,18  de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamentos, Fornecimento de oleo diesel s 10.
Fornecedor : Silveira & Duarte Avaré ltda
Empenho: 14674/2.013.
Valor : R$ 6.132,36
Avaré,18  de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamentos, Fretamento de micro-onibus rodoviario Avaré
x Bauru x Jáu x Avaré.
Fornecedor :Viação Lira Ltda
Empenho: 14583/2.013.
Valor : R$ 13.432,72
Avaré, 18 de Janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
para pagamentos, aquisição de meterial descartável
Fornecedor: Zurich Medical do Brasil Ltda Epp
Empenho: 14605,12187,12187,14757/2.013.
Valor : R$ 899,64
Avaré, 18 de Janeiro 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 taxa de inscrição, tal quebra de
ordem cronológica se justifica, pois a equipe de natação mascu-
lina e feminina,desta secretaria, possa estar filiado a esta fede-
ração, assim podendo participar dos eventos realizados pela
federação.
Fornecedor : Federação Aquatica Paulista
Empenhos : 16934/2013
Valor : R$ 1.141,58
Avaré, 18 de Janeiro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

os 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 prestado com veiculo,
tal quebra de ordem cronológica se justifica, pois o serviço é
necessário para a manutenção da frota municipal, sendo  im-
prescindível para o bom funcionamento dos serviços.
Fornecedor : Manduri T ruck Center Lt da
Empenhos : 14443/2013
Valor : R$ 130,00
Avaré, 18 de Janeiro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 multifuncionais/im-
pressoras para as EMBs do ensino fundamental.
Fornecedor : P .V.T. Comércio e Manut.de Móveis p/ es-
critório Ltda
Empenhos : 304/2013
Valor : R$ 6.136,76
Avaré, 18 de Janeiro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 prestação de serviços de plan-
tões médicos no Pronto Socorro, essenciais ao atendimento das
necessidades básicas da população.
Fornecedor : Gamp – Grupo de Apoio a Medica Preventiva
Empenhos : 14553, 14837/2013
Valor : R$ 328.295,00
Avaré, 18 de Janeiro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 serviços de atividades de recu-
peração de dependentes químicos do álcool e das drogas, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para o atendi-
mento indispensável dos dependentes químicos em tratamento.
Fornecedor : Comunidade T erapeutica Nova Jornada
Empenhos : 227/2014
Valor : R$ 35.293,33
Avaré, 18 de Janeiro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/14 – PROCESSO Nº. 004/14

Objeto: Contratação de empresa para o gerenciamento do pro-
jeto “Viva o Largo São João”.
Data de Encerramento: 30 de janeiro de 2014  das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 30 de janeiro de 2014  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 14 de janeiro de 2014 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/14 – PROCESSO Nº. 008/14
Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento das vi-
aturas do Corpo de Bombeiros.
Data de Encerramento: 29 de janeiro de 2014  das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 29 de janeiro de 2014  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 233 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 15 de janeiro de 2014 – Emilene Picinini
Ferreira – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/14 – PROCESSO Nº. 009/14
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar.
Data de Encerramento: 31 de janeiro de 2014  das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 31 de janeiro de 2014  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 233 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 17 de janeiro de 2014 – Emilene Picinini
Ferreira – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/14 – PROCESSO Nº. 001/14
Objeto: Aquisição de enceradeiras para a Educação.
Recebimento das Propostas: 20 de janeiro de 2014 das 8hs
até 29 de janeiro de 2014 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 29 de janeiro de 2014  das 09:00 às
11:00 horas.
Data de abertura da Sessão: 29 de janeiro de 2014  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bll.org.br - Pre-
feitura da Estância T urística de Avaré, 09 de janeiro de
2014 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/14 – PROCESSO Nº. 002/14
Objeto: Contratação de empresa especializada em coleta,
descaracterização e destinação final de lâmpadas fluorescen-
tes pós-consumo.
Recebimento das Propostas: 20 de janeiro de 2014 das 8hs
até 29 de janeiro de 2014 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 29 de janeiro de 2014  das 09:00 às
11:00 horas.
Data de abertura da Sessão: 29 de janeiro de 2014  às 14:30 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bbmnet.com.br -
Prefeitura da Estância T urística de Avaré, 15 de janeiro
de 2014 – Emilene Picinini Ferreira – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/14 – PROCESSO Nº. 005/14
Objeto: Aquisição de reanimadores manuais para as Unidades
de Saúde.
Recebimento das Propostas: 21 de janeiro de 2014 das 8hs
até 30 de janeiro de 2014 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 30 de janeiro de 2014  das 09:00 às
11:00 horas.
Data de abertura da Sessão: 30 de janeiro de 2014  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bll.org.br - Pre-
feitura da Estância T urística de Avaré, 14 de janeiro de
2014 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/14 – PROCESSO Nº. 007/14
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de fraldas
e absorventes para pacientes de mandado judicial.
Recebimento das Propostas: 22 de janeiro de 2014 das 8hs
até 31 de janeiro de 2014 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 31 de janeiro de 2014  das 09:00 às
11:00 horas.
Data de abertura da Sessão: 31 de janeiro de 2014  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bll.org.br - Pre-
feitura da Estância T urística de Avaré, 14 de janeiro de
2014 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/14 – PROCESSO Nº. 006/14
Objeto: Aquisição de materiais didáticos (apostilas) para as
escolas da rede municipal de Educação Infantil.
Data de Encerramento: 28 de fevereiro de 2014  às 09:30
horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 28 de fevereiro de 2014  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 18 de janeiro de 2014 – Crislaine
Aparecida Santos – Presidente da CPJL.

Repetição de TOMADA DE PREÇOS Nº. 023/13
PROCESSO Nº. 558/13

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de mão de
obra, materiais, máquinas, equipamentos e serviços para execu-
ção do término da construção da cobertura da piscina do CSU.
Data de Encerramento: 05 de fevereiro de 2014  às 09:30
horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 05 de fevereiro de 2014  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 09 de janeiro de 2014 – Crislaine
Aparecida Santos – Presidente da CPJL.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 162/13 – Processo nº. 492/13

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ, com valor global de R$ 14.850,00
(catorze mil oitocentos e cinquenta reais)  objetivando a
prestação de serviço médico e hospitalar para realização de
cirurgia, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 21 de outubro de 2013 –
Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 173/13 – Processo nº. 569/13
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa PORTAL SI-
NALIZAÇÃO VIÁRIA  LTDA – EPP, com valor global de R$
7.637,00 (sete mil seiscentos e trinta e sete reais)
objetivando a aquisição de materiais para semáforo com mão de
obra para implantação, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 27 de de-
zembro de 2013 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 051/11 – Processo nº. 292/1 1, Contrato (253/
11), que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de
Avaré  e a empresa SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCA-
CIONAL LTDA , objetivando o fornecimento de serviços de
informática educacional, com prorrogação até 26 de fevereiro
de 2014 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 096/13 – Processo nº. 283/13, Contrato (257/
13), que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de
Avaré  e a empresa EDITORA VIEIRA AIRES LTDA, objetivando
a contratação de empresa para emissão do Semanário Oficial,
com prorrogação até 31 de maio de 2014. O valor desta prorro-
gação de contrato é de R$ 75.563,88 (setenta e cinco mil
quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e oito cen-
tavos)  – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o prazo de entrega na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 121/13 – Processo nº. 421/13, Contrato (393/13),
que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré e a
empresa SANTACOTEX INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA EPP, objetivando
a aquisição de toalhas para as Creches, com prorrogação até 14 de
novembro de 2013 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE
PREÇOS Nº 012/12 – Processo nº. 168/12, Contrato (308/
12), que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de
Avaré  e a empresa FRANÇA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
LTDA, objetivando a conclusão da Unidade Básica de Saúde do
Jardim Vera Cruz, com prorrogação até 20 de fevereiro de 2014
– Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE
PREÇOS Nº 027/12 – Processo nº. 601/12, Contrato (516/
12), que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de
Avaré  e a empresa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA, objetivando o fornecimento de materiais,
máquinas, equipamentos e mão de obra para execução da re-
forma da EMEB CHB Duílio Gambini, com prorrogação até 26 de
janeiro de 2014 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA Nº 004/12 – Processo nº. 261/12, Contrato
(265/12), que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística
de Avaré  e a empresa QUEBEC CONSTRUÇÕES E
TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A, objetivando a prestação de
serviços de operação e manutenção no Aterro Sanitário de
Avaré, com prorrogação até 31 de março de 2014. O valor desta
prorrogação de contrato é de R$ 454.059,90 (quatrocentos e
cinquenta e quatro mil cinquenta e nove reais e noventa
centavos)  – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 009/12 – Processo nº. 379/12, Contrato (390/12), que
faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré e a empre-
sa ECCO NATURA CONSTRUÇÕES LTDA EPP, objetivando a ampli-
ação, cobertura de quadra, construção de arquibancadas e vestiários
na EMEB “Fausto dos Santos Rodrigues”, com prorrogação até 22 de
janeiro de 2014 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 012/12 – Processo nº. 449/12, Contrato (002/13), que
faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré e a empre-
sa PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA EPP, objetivando a
construção de Escola de Educação Infantil tipo C, com prorrogação até
30 de março de 2014 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/13 – Processo nº. 402/13 fica aditado
o valor de R$ 1.093,44 (hum mil noventa e três reais e quaren-
ta e quatro centavos),  para a empresa ARSENAL COMERCIAL
LTDA ME, o que corresponde aproximadamente a 25% (vinte e
cinco por cento ) do valor total adjudicado no processo licitatório
em questão, objetivando o fornecimento de lancetas universal. -
Assinatura do T ermo Aditivo em: 03 de dezembro de 2013.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/13 – Processo nº. 421/13 fica
aditado o valor de R$ 5.257,08 (cinco mil duzentos e cinquenta
e sete reais e oito cent avos),  para a empresa SANTACOTEX
INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA EPP, o que corresponde aproximada-
mente a 24,97% (vinte e quatro vírgula noventa e sete por
cento ) do valor total adjudicado no processo licitatório em ques-
tão, objetivando a aquisição de toalhas para as Creches - Assi-
natura do T ermo Aditivo em: 04 de novembro de 2013.

RESCISÃO
Fica RESCINDIDO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 102/13 – Processo nº. 295/13 , que fazem
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa
ALEXANDRE ALVES KOCH 27681799818, objetivando o forne-
cimento de serviços de diagramador para realização da monta-
gem do Semanário Oficial. Rescindido  em: 14/11/2013 – Paulo
Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇO
Fica REALINHADO o valor do contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL  n° 046/13 -  Processo  n° 107/13, que faz entre
si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, objetivando
a aquisição de combustíveis para toda a municipalidade.
Valor total do Realinhamento: R$ 37.272,31 (trint a e sete mil
duzentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos).
Realinhado em: 08/01/2.014 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 162/13 – Processo nº. 492/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ.
Objeto:  Prestação de serviço médico e hospitalar para realiza-
ção de cirurgia.
Valor Global:  R$ 14.850,00 (catorze mil oitocentos e
cinquenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 21/10/2013.

Modalidade: Dispensa nº. 173/13 – Processo nº. 569/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: PORTAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA  LTDA – EPP.
Objeto:  Aquisição de materiais para semáforo com mão de obra
para implantação.
Valor Global:  R$ 7.637,00 (sete mil seiscentos e trint a e
sete reais).
Data da Assinatura do Contrato: 27/12/2013.

AVARÉ, 18 DE JANEIRO DE 2014SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 6518

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 002/13 – Processo nº. 368/13, Contrato (409/13),
que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e
a empresa GAMP – GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTI-
VA E À SAÚDE PÚBLICA , objetivando a prestação de serviços de
Plantão Médico e transferência de pacientes regulados pela CRV
no Pronto Socorro Municipal, com prorrogação até 31 de dezembro
de 2014. O valor desta prorrogação de contrato é de R$ 4.006.596,00
(quatro milhões seis mil reais quinhentos e noventa e
seis reais)  – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.



CONVOCAÇÕES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 14/2014
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria
nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando Ofício nº 312/
2013-SEMADS e desistência do 23º e 26º classificados,
convoca os classificados no Concurso Público  nº 006/2011,
publicado em 15/10/2011, homologado através do Decreto nº
3363 de 26/10/2012, publicado em 27/10/2012, para o cargo de
ASSISTENTE SOCIAL,  conforme classificação abaixo descri-
ta; a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a
partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de
Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio
Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
27º CRISTIANE DE MORAES GRASSELLI DE OLIVEIRA
28º NATALIA OLIMPIA DOS SANTOS
Estância Turística de Avaré, aos 17 dias do mês de Janeiro de 2014.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/
2010DENOMINAÇÃO ASSISTENTE SOCIAL
ATRIBUIÇÃO Compreende as tarefas que se destinam a exe-
cutar trabalho de assistência social através de triagens, pesqui-
sas e acompanhamentos de pessoas. Visitas domiciliares para
obtenção de informação socioeconômica sobre as condições
de vida da comunidade ou execução de projetos com objetivos
sociais.
REQUISITO Ensino Superior Completo – Registro no CRESS
CARGA HORÁRIA 30 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 15/2014
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra Deira Alizia Visentin Vilen, nos termos da Portaria
nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando Ofício nº 529/
2013- S.M. E. e desistência do 37º classificado, convoca-
do pelo Edital nº 07/2014,  convoca os classificados no Con-
curso Público  nº 001/2010,  homologado pelo Edital nº 001/
2010 de 11/05/2010, prorrogado pelo Decreto nº 3185 de 03/05/
2012, publicado em 05/05/2012, para o cargo de AGENTE AD-
MINISTRATIVO ( ANTIGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO), con-
forme classificação abaixo descrita; a comparecer no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão
de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
39º LUCIANE ALICE CARDOSO
Estância Turística de Avaré, aos 17 dias do mês de Janeiro de 2014.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO
Compreende em executar serviços gerais de escritório, das
diversas unidades administrativas, tais como a classificação de
documentos e correspondência, transcrição de dados, lança-
mentos, prestação de informações, arquivos, informática em
geral e atendimento ao público. Executa tarefas afins designa-
das pela chefia imediata.
REQUISITO Ensino Médio Completo, conhecimentos em
informática
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 16/2014
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra Deira Alizia Visentin Vilen, nos termos da Portaria
nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando solicitação da
Secretaria Municipal da Saúde, decorrente de amplia-
ção, conservação e reformas nas UBS e desistência do
10º classificado convocado pelo Edital nº 10/2014,  convoca
os classificados no Concurso Público  nº 001/2010, homolo-
gado pelo Edital nº 001/2010 de 11/05/2010, prorrogado pelo
Decreto nº 3185 de 03/05/2012, publicado em 05/05/2012, para
o cargo de ENFERMEIRO, conforme classificação abaixo des-
crita; a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a
partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de
Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio
Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
13º CAROLINA DOS SANTOS
Estância Turística de Avaré, aos 17 dias do mês de Janeiro de 2014.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO ENFERMEIRO
Compreende em planejar, organizar, supervisionar e executar
os serviços de enfermagem em postos de saúde e unidades
assistenciais, bem como participar da elaboração e execução
de programa de saúde pública, visando atender legislação per-
tinente.
REQUISITO Ensino Superior Completo e Registro no COREN.
CARGA HORÁRIA 30 horas semanais

RETIRE GRATUITAMENTE O
SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE AVARÉ NO PAÇO
MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E

NAS BANCAS.

Ouvidoria Municipal:

3711-2500

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 17/2014
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria
nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando Ofício nº 529/
2013-S.M.E. e desistência do 1 18º, 124º e 129º classifica-
dos, convocados pelo Edital nº 242/2013,  convoca os clas-
sificados no Concurso Público  nº 003/2012, publicado em 14/
11/2012, homologado pelo Decreto nº 3453/2013 de 10/01/2013,
publicado em 12/01/2013 para o cargo de PROFESSOR ADJUN-
TO, conforme classificação abaixo descrita, a comparecer no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publi-
cação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e
Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
134º ILZA MARA ROSA
135º HELENA MARIA PEREIRA CUSTÓDIO
136º RIVANI CAVALCANTI FERRAZ
Estância Turística de Avaré, aos 17 dias do mês de Janeiro de 2014.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO – CONFORME L.C. 151 1/2011
DENOMINAÇÃO PROFESSOR ADJUNTO
Realizar a substituição eventual e temporária do PEBI e PEB II;
reger classes e ministrar aulas atribuídas a titulares de cargos
nos casos de substituição temporária, assumindo todas as atri-
buições do docente substituídos durante o período de substitui-
ção; reger classes e ministrar aulas cujo número reduzido não
justifique o provimento de cargos; participar da elaboração da
proposta pedagógica da unidade escolar; auxiliar o professor
titular na regência de classe; atuar em processos de recupera-
ção para alunos de menor rendimento; executar demais atribui-
ções correlatas estabelecidas pelo Diretor de escola ou pela
Secretaria Municipal da Educação.
REQUISITO Graduação em curso superior de licenciatura
plena em Pedagogia com habilitação específica ou em Curso
Normal Superior
CARGA HORÁRIA 20 horas semanais

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 018/2014
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra Deira Alizia Visentin Vilen, nos termos da Portaria
nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando necessidades
da Guarda, para suprir prédios e locais públicos munici-
pais, tais como escolas, postos de saúde e praças,  con-
voca os classificados no Concurso Público  nº 001/2010, ho-
mologado pelo Edital nº 001/2010 de 11/05/2010, prorrogado
pelo Decreto nº 3185 de 03/05/2012, publicado em 05/05/2012,
para o cargo de GUARDA CIVIL (ANTIGO VIGIA),  conforme
classificação abaixo descrita; a comparecer no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste
Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de
Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
39º WANDERCLAYSSON ISRAEL TEIXEIRA
40º JOSE ROBERTO BENTO
41º WILSON ALVES DE ALMEIDA
Estância Turística de Avaré, aos 17 dias do mês de Janeiro de 2014.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO GUARDA CIVIL
Compreende as tarefas que se destinam a executar serviços de
vigilância, proteção, segurança e recepção dos bens públicos
municipais, baseando-se em regras de conduta pré determina-
das, para assegurar a ordem do prédio e a segurança do local.
Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO Ensino Fundamental Incompleto- Mínimo 4ª série
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL DE RETIFICAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 006/2013

A Prefeitura da Estância T urística de Avaré, Estado de São
Paulo, torna pública a retificação parcial do Edital do Concurso
Público n.º 006/2013, publicado em 14/12/2013 no Semanário
Oficial da Estância Turística de Avaré nº 646 – folhas 12 a 19,
RETIFICANDO onde se lê: Médico Especialista– Acupunturista,
leia-se: Médico Especialista em Acupuntura.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Estância Turística de Avaré, aos 14 dias do mês de janeiro do
ano de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA A ELEIÇÃO
DA DIRETORIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE

ÁRBITROS DE FUTEBOL  DE AVARÉ

Roberval Maciel de Oliveira administrador provisório
da Associação de Árbitros de Futebol de Avaré, con-
voca os associados da Associação de Árbitros de
Futebol de Avaré, a ser realizada Assembléia Geral
Extraordinária, para a seguinte ordem do dia:
Da Convocação:
Ficam todos os associados da Associação de Árbi-
tros de Futebol de Avaré convocados para Assem-
bléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 20
de janeiro de 2.014, no ginásio Kim Negrão, situado
à Rua Anacleto Pires, s/nº, em Avaré/SP, às 19:00
horas em primeira chamada e às 20:00 horas em
segunda chamada, para a seguinte ordem do dia:
Eleição da Diretoria Geral (Diretoria Executiva e Con-
selho Fiscal) para o biênio 2013/2015.

Avaré/SP, 19 de dezembro de 2013

Roberval Maciel de Oliveira
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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO
CONCURSO PÚBLICO 002/2013

A Prefeitura da Estância T urística de Avaré, Est ado de São Paulo, torna pública a rela-
ção dos aprovados no Concurso Público realizado no dia 05 de janeiro de 2014, para os
cargos: PEB II Educação Artística e Professor de Educação Especial, classificados em
ordem decrescentes de notas, conforme Edital de Concurso Público 002/2013 de 28 de
novembro de 2013, a saber:

A nota dos candidatos não aprovados estará disponível para consulta na sede da Prefeitura da
Estância Turística de Avaré – SP e no site www.consesp.com.br .
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Avaré – SP, 16 de janeiro de 2014.

Paulo Dias Novaes Filho
Prefeito

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO
CONCURSO PÚBLICO 001/2013

A Prefeitura da Estância T urística de Avaré, Est ado de São Paulo, torna pública a relação
dos aprovados no Concurso Público realizado no dia 05 de janeiro de 2014, para o
cargo: Médico Clínico Geral, classificados em ordem decrescentes de notas, conforme
Edital de Concurso Público 001/2013 de 28 de novembro de 2013, a saber:
MÉDICO CLÍNICO GERAL

 A nota dos candidatos não aprovados estará disponível para consulta na sede da Prefeitura da
Estância Turística de Avaré – SP e no site www.consesp.com.br .
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Avaré – SP, 16 de janeiro de 2014.

Paulo Dias Novaes Filho
Prefeito

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO
CONCURSO PÚBLICO 003/2013

A Prefeitura da Estância T urística de Avaré, Est ado de São Paulo, torna pública a relação
dos aprovados no Concurso Público realizado no dia 05 de janeiro de 2014, para os
cargos: Auxiliar de Consultório Dentário  -  PSF, Auxiliar de Enfermagem – PSF, Auxiliar
Administrativo – PSF, Enfermeiro – PSF, Médico Clínico Geral – PSF, Auxiliar Administrativo –
PSF – PD e Enfermeiro – PSF - PD, classificados em ordem decrescentes de notas,
conforme Edital de Concurso Público 003/2013 de 28 de novembro de 2013, a saber:
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Praça Padre Tavares
Nesse lugar Avaré surgiu em meados do século XIX

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

GESIEL JÚNIOR

Por volta de 1864, segun-
do o memorialista Jango Pi-
res, no centro de uma planí-
cie erigiu-se a pequenina
igreja votiva chamada de Ca-
pela do Major em alusão ao
gesto do tropeiro Vitoriano
de Souza Rocha, doador des-
sas glebas.

O marco original de Ava-
ré foi esse largo, o primeiro
traçado urbanístico do lugar.
Nas imediações do templo,
as primeiras casas cobertas
de taquara surgiram alicerça-
das sobre os alqueires cedi-
dos para a formação do pa-
trimônio do Rio Novo.

Em 1870, a 7 de abril, com
a criação da freguesia, a es-

Vista da praça com a nova matriz em construção, em 1930, e em imagem atual.

Sobre o

homenageado
Quem dá nome à primeira

praça de Avaré é um sacerdo-
te lusitano. José Fernandes
Tavares nasceu em Relva de
Leonça, paróquia de Proença,
Portugal, no dia 31 de outu-
bro de 1881. Filho de Manoel
Fernandes e de Silvéria de Je-
sus, ele recebeu a ordem sa-
grada e seguiu para trabalhar
em Madagáscar, na África. Em
1916, veio em missão ao Bra-
sil e se fixou no recém-criado
bispado de Botucatu, onde as-
sumiu a paróquia de Bonsu-
cesso (atual Paranapanema).

Transferido para Avaré em
5 de março de 1926, Padre Ta-
vares de imediato retomou as
obras da nova igreja matriz,
por ele inaugurada em junho
de 1928. Na Revolução de 1932
alistou-se nas tropas consti-
tucionalistas para servir como
capelão. No ano seguinte, fun-
dou a Irmandade do Santíssi-
mo Sacramento.

Saiu de Avaré em 1934 e foi
para o bispado de Cafelândia.
Em meados de 1936 voltou
para a diocese de Botucatu,
quando respondeu alguns me-
ses pela paróquia de Santa
Bárbara do Rio Pardo. Viveu
seus últimos anos em Pirati-
ninga. Quando adoeceu, ami-

gos avareenses o foram bus-
car e o internaram na Santa
Casa local, onde faleceu em 29
de junho de 1941.

Em 1957, os restos mortais
do Padre Tavares foram trasla-
dados do Cemitério Municipal
para o altar lateral do Santuá-
rio de Nossa Senhora das Dores.

“A história do Padre Tavares
em Avaré – bem definiu o cronis-
ta Israel Dias Novaes – é a histó-
ria da sua Igreja. Esta cresceu
com o seu prestígio, elevou-se
pari-passu com admiração que
crescia com o seu pároco. Era
bem uma figura do tempo, sem
santidades arranjadas, mas com
o irresistível poder de persuasão
que tinha nas atitudes, pela lu-
cidez e pela espontaneidade com
que se fazia cercar”.

planada, dividida em três
praças arborizadas com euca-
liptos, ficou inicialmente
identificada como Largo da
Matriz.

Mais tarde, em 5 de junho

de 1951, o prefeito Antônio
Ferreira Inocêncio promulgou
a Lei nº 171 que denominou
como Praça Padre Tavares a
área onde fica a mais antiga
igreja paroquial da cidade.

O Largo da

Matriz sendo

ajardinado

em 1936.

Vista da

praça com o

prédio da

velha matriz

no ano de

1916.

Vista da

Praça Padre

Tavares no

ano de 1972.
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TRIBUTAÇÃO

A Prefeitura da Estância
Turística de Avaré reduziu o
valor da taxa de iluminação
pública, a chamada Contri-
buição de Iluminação Públi-
ca (CIP) cobrada nas contas
de energia elétrica. A co-
brança cairá de R$ 10,43 para
R$ 6,42.

O tributo refere-se à par-
cela mensal que todo imó-
vel atendido pelas conces-
sionárias CFPL Santa Cruz e
Ceripa recolhida mensal-
mente para custear o consu-
mo total de energia nos
postes de rua e de praças.

De acordo com técnicos
da Secretaria Municipal da
Fazenda, a redução de 38%
na tarifa foi possível devi-
do à regularidade dos re-
passes feitos pela Prefeitu-
ra às concessionárias – o
que reduziu custos com ju-
ros e multas –, e também
em razão do aumento no
número de unidades con-
templadas com energia
elétrica, fazendo com que
a parcela fique mais barata
para cada imóvel.

Hoje, Avaré tem cerca de
34.150 unidades atendidas
pelas concessionárias. A
medida, lembram os técni-
cos do setor, demonstra a
transparência do atual go-
verno municipal no que diz
respeito à gestão das contas
públicas.

QUEDA NO IPTU DE TER-
RENOS – A Secretaria da Fa-

Prefeitura reduz taxa
de iluminação pública
Conta de luz ficará mais barata com a

queda  de 38% no tributo cobrado
mensalmente

zenda informa que proprie-
tários de terrenos, que pa-
gam a CIP no carnê do IPTU,
também poderão observar a
queda na tarifa compensa-
da com a correção de 6%
nesse imposto.

Por exemplo, um terreno
de valor venal de R$
10.000,00 que pagou R$
400,00 de IPTU em 2013 mais
R$ 125,16 de CIP (10,43 x 12)
acabou recolhendo R$
525,16. Este ano, pagará R$
423,62 de IPTU mais R$
77,04, totalizando R$ 500,66.

Em parceria com a Academia Companny, a Secretaria de Es-
portes da Estância Turística de Avaré dá início no próximo sába-
do, 25 de janeiro, a partir das 8h, no Horto Florestal, ao projeto
“Sábado com Saúde”.

A iniciativa prevê a prática de exercícios físicos com orientação
de profissionais especializados. Para incentivar a participação de
pessoas de todas as idades, inclusive de famílias reunidas, a SEME
oferecerá também atividades de recreação para as crianças.

Estão previstas na programação aulas de alongamento,
respiração, condicionamento físico e outras práticas que
auxiliam na redução de obesidade e melhoria da qualida-
de de vida.

Mais informações no telefone 3732-0756. 

Projeto “Sábado com Saúde”

começa no dia 25
Pais e filhos terão atividades físicas e

recreativas no Horto Florestal

ESPORTE
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SAÚDE

Um dos problemas crôni-
cos da rede de saúde de Ava-
ré começa a ser solucionado
pelo governo municipal: a
falta de ambulâncias para
transporte de pacientes. O
município recebeu
na quinta-feira, 16, as quatro
primeiras ambulâncias pro-
gramadas para 2014.

Segundo o planejamento
da Secretaria de Saúde, em
breve, a população terá à
disposição mais duas ambu-
lâncias tipo UTI, além de ou-
tras cinco comuns e uma tipo
B (semelhante às do SAMU).

A aquisição dos veículos
como verba própria faz par-
te do plano de reestrutura-
ção do atendimento à comu-
nidade iniciado em 2013.
“Oferecer ambulâncias segu-
ras e de qualidade é uma
meta e nossa responsabili-
dade é melhorar as condi-
ções de atendimento ao pú-
blico, pois são vidas que es-
tão em jogo”, enfatizam os
dirigentes do setor.

Equipamentos – As novas

ambulâncias à população
Prefeitura entrega 4 novas

 Comprados com verba própria, veículos fazem parte do
plano da atual gestão para reestruturar a saúde

ambulâncias são equipadas
com central de comunicação
entre o motorista e os pas-
sageiros, suporte de oxigê-
nio para cilindro de 7 litros,
suportes para soro, válvula,
manômetro em local de fácil
visualização, régua com du-
pla saída, chicote para oxige-
nação e cilindro de oxigênio
portátil com válvula.

Para oferecer conforto aos
pacientes, os carros têm ban-

co para acompanhante com
assento e encosto, maca arti-
culável com rodas retrátil com
cabeceira móvel, prancha
curta e longa para imobiliza-
ção de coluna, colchonete
com sistema de travamento
modelo engate rápido, lumi-
nária central, sinalizador visu-
al/acústico com acionamento
no compartimento do moto-
rista e sirene eletromecânica
rotativa de som contínuo. 

A Prefeitura da Estância
Turística de Avaré abriu
concurso público para o
preenchimento de 10 va-
gas do cargo de auxiliar de
desenvolvimento infantil
(ADI) com jornada de tra-
balho de 40 horas sema-
nais e salário de R$

Abertas inscrições de concurso
para auxiliar de desenvolvimento infantil

1.383,09.
As  inscr i ções  devem

ser feitas até o próximo
dia 26 de janeiro somen-
te  pe la  internet  no
site  www.consesp.com.br. 
O valor da inscrição é de
R$ 15,00 que poderá ser
pago na rede bancária ou

lotérica até o primeiro dia
útil após a data do encer-
ramento das inscrições.

O requisito mínimo exigi-
do em lei para os candidatos
é Nível Médio Completo com
habilitação específica para o
Magistério. As provas serão
realizadas no dia 16 de feve-

reiro de 2014, às 9h, em lo-
cais a serem divulgados por
meio de edital próprio no
Semanário Oficial, no
site www.consesp.com.br e
afixado em locais de costu-
me da Prefeitura, com an-
tecedência mínima de 3
(três) dias.
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CULTURA

Jonh Brass Orchestra
abre o Horto Encanto de 2014

Em mais um programa fa-
miliar de lazer oferecido pela
Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, a Secretaria Munici-
pal de Cultura abre o projeto

O Corpo de Bombeiros da
Estância Turística de Avaré
recebeu nesta semana no-
vos equipamentos para
operações de salvamento. A
verba para as aquisições ad-
vem de taxa recolhida no
IPTU (Imposto Predial Terri-
torial Urbano) destinada ao
setor.

Para garantir melhor
atendimento à população e
eficiência nas ações e ope-
rações de socorros e urgên-
cia, foram adquiridos: uma
caminhonete Nissan que
servirá como viatura, um
barco inflável para salva-
mento aquático, aparelhos
de corte de ferragens, um

SEGURANÇA PÚBLICA

Bombeiros compram
equipamentos novos

mais segurança na retirada de
vítimas presas entre as ferra-
gens de veículos acidentados,
por exemplo. Em vez de cor-

aparelho de expansão tipo
telescópico para salvamen-
to terrestre, uma motobom-
ba hidráulica, uma alavanca
de arrombamento tipo Ho-
oligan, um kit tripé de sal-
vamento para vítimas em
poços, pranchas modelo
stand-up para salvamento
aquático, equipamentos de
proteção respiratória para
incêndio e cordas de salva-
mento em altura.

O 1º tenente Flávio Ale-
xandre Antunes da Silva, co-
mandante do Posto de Bom-
beiros de Avaré, destacou a
autonomia dada pela Prefei-
tura na gestão da verba. Os
equipamentos oferecerão

tar as ferragens, os novos
aparelhos as separam para o
resgate das pessoas com pro-
teção adequada.

Horto Encanto de 2014 com a
apresentação da Jonh Brass
Orchestra. O show começa às
15h do domingo, 26, com inter-
pretações de grandes clássicos
da música brasileira e interna-
cional. Com muita musicalida-
de, o grupo toca variados rit-
mos como mambo, salsa, blu-
es e jazz. Em recente apresen-
tação no Largo do Mercado,
durante a programação do Fes-
tival de Natal, a orquestra foi
calorosamente aplaudida pela
qualidade musical e de seu re-
pertório.

Formada em 2013 pelo
músico avareense João Ma-
teus Rubio Arruda, a John Brass
resgata os grandes bailes de
dança de salão. O grupo traz a
voz de Cristiano Alves (Kryzz)
e mais 12 instrumentistas de
sopro, além da base formada
por guitarra, baixo, bateria e
piano. No set list, a banda pre-
tende levar ao público céle-
bres sucessos internacionais
como “New York New York” e
“Besame Mucho”.
Serviço:  Programa Horto En-
canto com Jonh Brass Or-
chestra | Quando: Domingo,
26, às 15h | Onde: Horto Flo-
restal de Avaré
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A nota dos candidatos não aprovados estará disponível para consulta na sede da Prefeitura da
Estância Turística de Avaré – SP e no site www.consesp.com.br .
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Avaré – SP, 16 de janeiro de 2014.

Paulo Dias Novaes Filho
Prefeito
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INEDITORIAIS

PORTARIA Nº 002/2014, de 14 de Janeiro de 2014.
Dispõe sobre retificação da Portaria nº 001/2014, de 10 de

janeiro de 2014, referente à nomeação de membros da Banca
Examinadora para o Concurso Público nº 01/2013.

A Presidente da Fundação Regional Educacional de Avaré, no
uso de suas atribuições, de acordo com o Edital do Concurso
Público 01/2013,
RESOLVE:
Art. 1º RETIFICAR a nomeação de um dos membros da Banca
Examinadora do Concurso Público 01/2013 para o preenchimen-
to de cargo de Professor do Ensino Fundamental I:
Onde se lê: Prof. Esp. Vicente da Costa Júnior,
Substitua-se por: Prof. Esp. Aparecido Vicente Vieira.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na presente data, ficando
revogadas as disposições contrárias.
Avaré (SP), em 14 de janeiro de 2014.

Maria Lúcia Cabral de Freitas Visentin
Presidente

FUNDAÇÃO REGIONAL  EDUCACIONAL DE AVARÉ

FREA – FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ

CONCURSO PÚBLICO 01/2013
TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO CON-

CURSO PÚBLICO Nº 01/2013
CONVOCAÇÃO PARA BANCA EXAMINADORA

A Comissão Organizadora do Concurso Público nº 01/2013 vem,
por este instrumento, RETIFICAR a nomeação de um dos mem-
bros da Banca Examinadora para o cargo de Professor do Ensi-
no Fundamental I, que consta do Anexo I do referido Edital.
Onde se lê: Prof. Esp. Vicente da Costa Júnior,
Substitua-se por: Prof. Esp. Aparecido Vicente Vieira.
Avaré, 14 de janeiro de 2014.

_______________________________
Maria Lúcia Cabral de Freitas Visentin

Presidente da FREA

_______________________________
Emerson Calil Rossetti

Presidente da Comissão do Concurso Público

_________________                            ________________________
Juliana H. Moreno Rutigliano          Regina Helena F. Ferrazzini
Membro da Comissão                            Membro da Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2014
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato repre-
sentado pela Sra. Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin, convo-
ca os classificados, do Concurso Público 01/2012, homologado
pelo Edital de 17/10/2012, para o emprego de Inspetor de Alu-
nos, conforme a classificação abaixo descrita; para compare-
cer no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data da
publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Huma-
nos, situado a Praça Pref. Romeu Bretas nº 163, das 08h30min
às 12h00min e das 14h00min às 17h00min. O não compareci-
mento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class.  Nome
03º – Priscila Soraia Do Nascimento Lima
04º - Saulo Sant’anna Campos
 Estância Turística de Avaré, 17 de janeiro de 2014.

Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin
Presidente

RETIRE GRATUITAMENTE O SEMANÁRIO

OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

AVARÉ NO PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

FUNDAÇÃO REGIONAL  EDUCACIONAL DE AVARÉ

Declaração/notificação do administrador
municipal

Em cumprimento à cláusula contratual e ao artigo 2º da Lei
nº9.452, de 20 de março de 1997, pelo presente termo NOTIFI-
CAMOS a Câmara Municipal, os Partidos Políticos, os Sindica-
tos dos Trabalhadores e as Entidades Empresariais, com sede
neste Município, que a municipalidade através do Ministério da
Educação,  com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-
cação – FNDE, no âmbito do Programa Nacional de
Reestruturação e Aparelhagem de Rede Escolar Pública de Edu-
cação Infantil -  PROINFANCIA, recebeu os recursos financeiros
no valor de R$ 335.923,30(trezentos e trinta e cinco mil, nove-
centos e vinte e três reais e trinta centavos), referente a 3ª
parcela, destinados à construção da Creche Tipo C, Rua Vital
Pereira de Andrade, s/nº, bairro São Judas Tadeu. Estância Tu-
rística de Avaré aos 14 dias do mês de janeiro do ano de 2014.

__________________________________
Paulo dias novaes filho

Declaração/notificação do administrador
municipal

Em cumprimento à cláusula contratual e ao artigo 2º da Lei
nº9.452, de 20 de março de 1997, pelo presente termo NOTIFI-
CAMOS a Câmara Municipal, os Partidos Políticos, os Sindica-
tos dos Trabalhadores e as Entidades Empresariais, com sede
neste Município, que a municipalidade através do Ministério da
Educação,  com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-
cação – FNDE, no âmbito do Programa Nacional de
Reestruturação e Aparelhagem de Rede Escolar Pública de Edu-
cação Infantil -  PROINFANCIA, recebeu os recursos financeiros
no valor de R$ 383.517,39(trezentos e oitenta e três mil, qui-
nhentos e dezessete reais e trinta e nove centavos), referente
a 1ª parcela, destinados à construção da Creche Tipo B “Dona
Laura”, na avenida Getúlio Vargas, s/nº, bairro Cidade Jardim.
Estância Turística de Avaré aos 14 dias do mês de janeiro do
ano de 2014.

__________________________________
Paulo dias novaes filho

  DECON- DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS

COMUNICADO
Comunicamos que a partir de 20 de janeiro as solicitações, para
análise do Conselho do Plano Diretor, deverão ser endereçadas
ao referido Conselho e protocoladas em duas vias no balcão de
protocolo do Centro Administrativo da Prefeitura.

Secretaria do Conselho Municipal do Plano Diretor

Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal do Idoso - CMI
Lei Federal nº 8.842/2004                       Lei Municipal 33/97

Decreto – 3.501/13

Convocação
A Presidente do Conselho Municipal do Idoso Sra. Lúcia de
Souza Pinto vem por meio deste convocar Conselheiros
Titulares e, ou Suplentes do CMI,  para reunião Ordinária
que será realizada no dia 23/01/14  às 09h00,  na sala dos
Conselhos Municipais junto à Secretaria Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social, situada na Rua Rio Grande do Sul,
1750 (fundos). Pede a gentileza da colaboração de um prato de
salgado ou doce para a realização da confraternização de aco-
lhida bem como, que cada um traga uma lembrancinha unissex
(até R$ 10,00), para troca de presentes.
Pautas:
· Confraternização de Acolhida e agradecimentos;
· reunião ordinária mensal;
· leitura de ata
· discussão, análise e deliberações sobre documentos;
· outros assuntos.

Contamos com a  presença de todos
em caso de imprevistos, favor comunicar com Antecedência e

por escrito.
cmi@avare.sp.gov.br
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DECRETOS

Decreto nº 3.777, 10 de janeiro de 2014.
(Disciplina a emissão de Certidões Negativa, Positiva e Positiva

com Efeito de Negativa de Débitos Fiscais)

PAULO DIAS NOVAES FILHO,  Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas
por lei,
D e c r e t a :
Artigo 1º  - As certidões negativas, positivas e positivas com
efeito de negativa serão emitidas pelo departamento de tributa-
ção da municipalidade.
Artigo 2º  - As referidas certidões serão assinadas pelos se-
guintes servidores:
- Julio Antônio Batista.
- Domingos César Fávero.
Artigo 3º  - Na ausência desses servidores as certidões pode-
rão ser assinadas por um dos procuradores municipais.
Artigo 4º  - Revogam-se todas as disposições em sentido con-
trário, sem exceção.
Artigo 5º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, ficando revogado o Decreto nº 3.220 de 23 de maio de 2012.
Estância Turística de Avaré, 10 de janeiro de 2.014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 3779 de 14 de Janeiro de 2014
(Dispõe sobre criação de vagas em concurso público e dá

outras providências.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando , necessidade da convocação de 05 (cinco)
classificados de GUARDA CIVIL (ANTIGO VIGIA) , para provi-
mento de cargo efetivo, para atuarem no Setor da Guarda e
suprir necessidades nos prédios e locais públicos municipais,
tais como escolas, postos de saúde e Praças;
Considerando , que existem número de 87 (oitenta e sete)
cargos ocupados de GUARDA CIVIL (ANTIGO VIGIA);
Considerando , que existem número de 08 (oito) cargos vagos
de GUARDA CIVIL (ANTIGO VIGIA) no quadro de pessoal, de
acordo com a Lei Complementar nº 126/2010 de 02/06/2010, alte-
rada pela Lei Complementar nº 170/2012 de 12 de Junho de 2012;
Considerando , que o Edital de Divulgação de resultado final
publicado em 01/05/2010, constam de 182 (cento e oitenta e
dois) classificados de GUARDA CIVIL (ANTIGO VIGIA)  do Con-
curso Público nº 001/2010, homologado em 11/05/2010, publica-
do em 15/05/2010, prorrogado através do Decreto nº 3.185, de
04 de maio de 2012, com validade até 02/05/2014.
D e c r e t a : -
Artigo 1º  - Ficam elevadas em 03 (três) unidades as vagas de
GUARDA CIVIL (ANTIGO VIGIA)  do Concurso Público nº 001/2010.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 15 dias do mês de
Janeiro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 3.780, de 17 de janeiro de 2014.
(Reorganiza e renomeia a JARI - Junta Administrativa de

Recursos de Infrações)

PAULO DIAS NOVAES FILHO , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por Lei,
D E C R E T A:
Artigo 1 º - A JARI – Junta Administrativa de Recursos de Infra-
ções, fica constituída na forma abaixo:
Presidente e Vice - Presidente:
Presidente e membro julgador titular : HIDALGO ANDRE DE
FREITAS - OAB 314.505
Vice - Presidente e membro julgador suplente: JONATAS JOSÉ
SERRANO GARCIA – OAB 299.652
Represent antes do Órgão Executivo Municip al de Trân-
sito que impôs a penalidade:
Membro julgador titular: ANDRÉIA APARECIDA DA COSTA –
RG: 30.649.709-8

Membro julgador suplente: MARCELO ALVES DE GOES – RG:
22.212.728
Represent ante da Sociedade ligadas à Área de T rânsito:
Membro julgador titular    :  RENATO TADEU GREGÓRIO – RG
21.972.316-3
Membro julgador suplente:   JOSÉ LUIZ PEREIRA SERODIO – RG
9.340.025
Secretária: MÁRCIA REGINA BRAGA DE ALMEIDA PRADO
Artigo 2 o – Este Decreto entrará em vigor em 21 de janeiro de 2014,
ficando revogado o Decreto nº 3.772 de 02 de janeiro de 2014.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 17 de janeiro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO
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O SEMANÁRIO OFICIAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

AVARÉ NO PAÇO MUNICIPAL,
CENTRO ADMINISTRATIVO E

NAS BANCAS.
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02 garçom M
01 polidor de automóveis M
01 mecânico de autos M
01 mecânico de maquinas M
01 motorista entregador M
01 ajudante de motorista M
23 trabalhador rural M
01 trabalhador na pecuária M
01 instalador de carpetes de
madeira M
10 carpinteiro M
10 pedreiro M
10 armador de ferragens M
07 vendedor interno F/M
01 vendedor de serviços F/M
01 camareiro de hotel  F
02 empregado doméstico
faxineiro ou diarista F
01 ajudante de farmácia F/M
01 técnico em química M
 (M –masculino,  F – feminino)
E M P R E G A D O R E S :
É necessário o cadastro da
empresa, ou pessoa física, no
endereço eletrônico http://
maisemprego.mte.gov.br, para
a colocação de vagas e pro-
cesso seletivo.
CANDIDATOS: É necessário
cadastrar-se no SISTEMA
MAIS EMPREGO através da
internet ou junto ao PAT (Posto
de Atendimento ao Trabalha-
dor). Você utilizará os seguin-
tes documentos: 
· PIS (Programa de Integração
Social) ou equivalente NIT,
PASEP, Bolsa Família, Cartão
Cidadão.
· Carteira de Trabalho
· RG
· CPF
· CNH
· Estamos na Rua Rio Gran-
de do Sul, nº 1810, Centro,
(Prédio Centro Administrati-
vo Municipal), entrada pela
rua Ceará. Maiores informa-
ções ligue 14-37321414.
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A 8ª edição do projeto
Chá dos Artistas recebeu a
exposição de Origami da ar-
tista plástica Vera Lúcia
Takeda Clemente na tarde
da quarta-feira, dia 15, na
Casa de Artes e Artesanato
Floriza Souto Fernandes.

Aberto ao público, o pro-
jeto promovido pela Secre-
taria Municipal de Cultura
oferece espaço para divul-
gação de obras de arte e as-
sim reúne artistas e apreci-
adores das artes plásticas.

ORIGAMI - Arte tradicio-
nal e secular japonesa de
dobrar o papel, o Origami
cria representações de de-
terminados seres ou obje-
tos com as dobras geomé-
tricas de uma peça de pa-
pel, sem cortá-la ou colá-la.
O origami espalhou-se
como atividade recreativa
no Japão. As rotas maríti-
mas fizeram com que esta
prática se espalhasse por
todo o mundo.

Vera Lúcia monta origa-
mis reproduzindo animais
com deslumbrante equilí-
brio de cores que torna
seus objetos verdadeiras
obras de arte.  Também
aplica dobraduras em mol-
duras del ineando belos
quadros de pinturas. Para
ter uma noção do seu tra-
balho,  ela manipula de
duas a três mil dobras em
encaixes na formação das
figuras reproduzidas.

Formada em Educação Fí-
sica com especialização em

CULTURA

o Chá dos Artistas
Arte do origami decora

atletismo e ginástica olímpi-
ca, ela lecionou por 30 anos
e é pós-graduada em acu-
puntura. Origamista por la-
zer e pelo prazer de novas
descobertas no mundo fas-
cinante das dobraduras, ela
já ministrou várias oficinas
da arte envolvendo temas
como Natal, bar, aniversário
e enfeites em geral.

A mostra de origami fica
aberta para visitação até o
dia 14 de fevereiro, de se-
gunda a sexta-feira, das 9 às
17h30; e aos sábados das 9
às 15h.

A Secretaria Municipal de
Cultura da Estância Turística
de Avaré deu início ao proje-
to “Museu da Pessoa”. A pro-
posta é salvaguardar a me-
mória particular daqueles
que fizeram e que fazem da
sua história um exemplo de
vida e de dedicação à famí-
lia, às tradições, aos costu-
mes e à cidade, mas que, na
maioria das vezes, não dei-
xam qualquer registro docu-
mental sobre quem foram e
o que realizaram.

Para evitar que esses tes-
temunhos de vida fiquem
apenas na oralidade e sejam
registrados no rol da história
municipal, a equipe do Mu-
seu Histórico Anita Ferreira
De Maria vai colher depoi-
mentos e imagens de dife-

Iniciado o projeto “Museu da Pessoa”
rentes personalidades.

A primeira pessoa indica-
da para registrar seu teste-
munho para o “Museu da
Pessoa” é o professor e ad-
vogado Joaquim Negrão,
mais conhecido como “Tini-
nho”.

Na sequência, a lista de
convidados para contribuí-
rem com o projeto, segundo
a equipe responsável, é
grande e conta com nomes
como os professores José
Leandro Franzolin, Castorina
Leme Cavalheiro Rodrigues e
Alfredo Marques do Vale Jú-
nior, além dos pesquisado-
res Carlos Eduardo Telles de
Menezes e Dario Silveira
Garcia.

As sugestões de outross
nomes para o projeto podem

ser feitas à direção do Mu-
seu Histórico, na Praça Rui
Barbosa nº. 1, ou através do
e-mail museuhistori
co@avare.sp.gov.br.

O material coletado e edi-
tado mediante a fundamen-

tal parceria feita com o docu-
mentarista Amauri Albuquer-
que (Encena Filmes), nesta
fase inicial. A primeira mos-
tra do projeto acontecerá em
agosto,  durante a 2ª Semana
do Patrimônio Histórico.
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A Câmara de Avaré desti-
nou à prefeitura R$623.669,37.
O montante refere-se à sobra
do duodécimo recebido para
o período de janeiro a dezem-
bro de 2013.

Câmara destina saldo do

LEGISLATIVO

duodécimo à Prefeitura
Em novembro de 2013, o

poder legislativo já havia repas-
sado R$400.000,00, valor que
será destinado à compra de
quatro ambulâncias e uma UTI
Móvel. Este primeiro repasse

atendeu a um requerimento
que solicitava a antecipação da
devolução do saldo remanes-
cente do duodécimo. No total,
o município foi contemplado
com R$1.023.669,37.

LIGAÇÃO GRATUÍTA

Em caso de lâmpadas apagadas nos postes da sua rua,

ligue para a CPFL 0800 7722196

Ajude a Prefeitura manter a cidade iluminada

* Ao comunicar tenha
em mãos sua cont a de

energia elétrica
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EDUCAÇÃO

Neste período de férias
escolares, a Prefeitura da
Estância Turística de Avaré
vem realizando obras de
manutenção, reformas e
ampliações em prédios de
escolas da rede municipal
de ensino.

Em fase de conclusão, a
reforma da EMEB Fausto dos
Santos Rodrigues oferecerá
aos 245 alunos melhores es-
truturas nos sanitários e
uma quadra poliesportiva
coberta com vestiários, ba-

recebem melhorias
Prédios escolares

Administração qualifica infraestrutura
oferecida aos alunos

nheiro com acessibilidade
para pessoas com deficiên-
cia e arquibancada. A unida-
de receberá ainda novos
muros e rampa de acesso ao
pátio onde as crianças ficam
durante o recreio e ativida-
des externas.

No Jardim Paineiras, os
200 estudantes da EMEB
Professor Clarindo Macedo
poderão contar com um
novo vestiário que terá na
quadra poliesportiva. Com
estrutura otimizada, o local

EMEB Fausto dos Santos Rodrigues

Operação Tapa-Buracos atendeu nesta semana
ruas da Vila Jardim

Operação T apa-Buracos

Ouvidoria Municipal

3711-2500

OBRAS

deverá receber, além dos
alunos que praticam ativida-
des esportivas, escolinhas
de futebol geridas pela Se-
cretaria Municipal de Espor-
tes.

Desde o ano passado, a
administração atual colocou
como prioridade investi-
mentos no setor de educa-
ção a fim de favorecer o
aprendizado na rede muni-
cipal de ensino. Receberam
melhorias a EMEB Zainy Ze-
qui de Oliveira, os Centros
de Educação Infantil (CEI)
Dona Bidunga, na Brabância,
e Geraldo Benedete, no
Bonsucesso e as EMEBs Duí-
lio Gambini e Eruce Pauluc-
ci, no bairro Plimec.

Viela na Vila
Martins III recebe

pavimentação com
lajotas


