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CONVITE

LEGISLATIVO
AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna público a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão
Ordinária de 18/10/2021, a saber:
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução,
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.camaraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”
Projeto de Lei nº 172/2021
Autoria: Vereadora Adalgisa Ward
Prioriza a realização de convênios visando à inclusão da atividade
de Artes Marciais nas Escolas Públicas da Rede Municipal da Estância Turística de Avaré.
Projeto de Lei nº 173/2021
Autoria: Vereadora Adalgisa Ward
Institui o Dia Municipal em Memória às vítimas da Covid-19.
Projeto de Lei nº 174/2021
Autoria: Vereador Magno Greguer
Autoriza o Chefe do Executivo a criar "banco de materiais ortopédicos no Município de Avaré" e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 175/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre alteração e inclusão de dispositivos da Lei Municipal
nº 315, de 23 de maio de 1995, para os fins que especifica e dá
outras providências.
Projeto de Lei nº 176/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial que especifica e dá providências - R$ 532.863,00 (Fundo Municipal de Saúde).

A Câmara de Vereadores e a Prefeitura da Estância Turística de
Avaré convidam os senhores vereadores, associações de bairros,
imprensa, representantes de classes e munícipes em geral, a participarem da Audiência Pública referente a apresentação do Projeto de Lei n° 170/2021 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual
(LOA) para o exercício de 2022.
Data: 11/11/2021.
Horário: 19h.
Local: Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Avenida Gilberto Filgueiras, n.º 1631 - Alto da Colina - Avaré-SP - CEP:
18706-240.

INEDITORIAIS
Secretaria Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência
Lei de criação n°0090/2009

Ata n°163/2021

Aos 30 dias do mês de Setembro do ano de 2021, às 09 h 15
minutos, inicia-se a reunião extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Estavam presentes
através plataforma online, Zartarcy Zanlucki, João Neto Baptista,
Vilma Zanluchi, Hilton Charles Matos Pedro, Aline Hirata, Caroline
Pinheiro Barreto, Eliana Silveira Bezerra, Bruna Ap. Ferreira, Lara
Dammenhain, Janaína Faria de Oliveira, André Luis Mattos Silva,
Luis Henrique Silva ,Juliana Pascon, Cibele Bove, Reginaldo Francisco Dias, Marlon Ramos Ribeiro, Alexandre Pereira , Maria José
Garcia. A reunião foi aberta pela Presidente Zartarcy e a seguir a
leitura da ata da reunião anterior pela Secretária Priscila Amicci que
foi aprovada por todos. A Sra Zartarcy inicia a reunião agradecendo
a presença de todos e da Convidada Cibele Bove. Inicia a reunião
com a Assistente Social Janaína explicando sobre a entrega das
placas de atendimento preferencial com o laço do Transtorno do
Espectro Autista em todos os equipamentos do município, que está
sendo realizada pela SMDPD em parceria com a Secretaria de Administração. As servidoras da SMDPD fazem a orientação sobre
o atendimento a pessoa com deficiencia com a entrega de folheto
explicativo e orientação sobre dicas de acessibilidade. A segunda
fase do projeto será uma capacitação no local com a presença de
pessoas com deficiência e em parceria com o CPAEE, na qual a
Tradutora intérprete em libras auxiliará nas orientações de atendimento às pessoas surdas. Logo após foi passada a palavra para a
professora Cibele que explanou sobre um curso de capacitação na
qual participou e a importância das atividades esportivas para as
crianças público-alvo da Educação Especial e quais passos devem
ser seguidos para a sua preparação. Falou que seu objetivo é capacitar os professores e enfatizou que vai fazer as atividades dentro
das Leis. O conselheiro Hilton Charles parabenizou a Sra. Cibele e
informou que os assistidos pela Fundação Padre Emílio Immos não
tem atividades esportivas e nem profissionais capacitados para tal.
A Presidente chamou então a convidada Lara Dammenhain da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência para falar sobre a
experiência no JEESP (Jogos Escolares do Estado de São PauloEtapa Paralímpica) na qual esteve acompanhando durante 03 dias
junto com a Responsável Administrativa da SMDPD, a Sra. Josana.
A Sra Lara explicou que as servidoras foram convidadas a participar do JEESP realizado no Centro Paralímpico Brasileiro, um dos
melhores do mundo em referência a acessibilidade e estrutura, na
qual oferta diversas modalidades paralímpicas, com equipe multidisciplinar, hotel, alimentação e transporte gratuitos. Informou que
a SMDPD já está fazendo um trabalho de fomentação e incentivo
para a prática esportiva na rede municipal e estadual para que haja
participação de jovens e crianças nas atividades esportivas e por
consequência nos jogos e festivais para pessoas com deficiência.
Informou que já foi realizado uma reunião da SMDPD com a presença do Sr. Luis Henrique coordenador do CPAEE, Sra. Cibele
Bove, Coordenadora Técnica Pedagógica da Educação Física do
Município, Sra. Josana, responsável técnica e administrativa da
SMDPD e a Sra. Janaina Faria, Assistente Social da SMDPD. A
reunião teve por objetivo conhecer o trabalho desenvolvido pela
Coordenação Pedagógica e planejar novas ações no que diz respeito ao desenvolvimento de atividades para o publico alvo da
educação especial como jogos e festivais esportivos adaptados.
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Relatou ainda sobre outra reunião realizada com o Sr. Alex Pereira
Alves, PCNP de Educação Física da Diretoria Regional de Ensino,
na qual estavam presentes, o Sr. Alex, A sra. Lara e a Sra. Josana
com o objetivo de conhecer a proposta de trabalho e entender a
não participação dos alunos no JEESP. O Sr. Alex argumentou que
há grande dificuldade em relação ao transporte que não é oferecido
pelo Estado além de que a maioria dos alunos não possuem laudo
e que isto impossibilitaria realizar atividade física com estes alunos além da falta de capacitação dos professores. Informou ainda
que está em busca de um curso para capacitar os professores.
A Sra. Josana informou que é de seu conhecimento que não há
necessidade da apresentação de laudo para realizar atividades pedagógicas com as crianças posto que isto poderia caracterizar a
exclusão das mesmas porém o Sr. Alex afirmou que na Educação
Física é diferente e que é necessário. A Sra Lara lhe informou que
o transporte não seria o impecilio pois é oferecido gratuitamente
pelo Governo do Estado via coordenação do JEESP. A Sra. Josana
informou que a capacitação é de fato importante e orientou sobre
os cursos gratuitos oferecidos pelo Portal do Comitê Paralímpico,
certificados pela Universidade Federal de Minas Gerais e os cursos oferecidos pelo PARADENS (Programa de Desenvolvimento
Paralímpico) que foi ofertado presencialmente na cidade de Botucatu e que foi divulgado por meio de reuniões pela Secretaria.
Falou que a capacitação é muito importante mas que sozinha não
faria o trabalho e que dependeria de grande parte da boa vontade
e pro atividade por parte da coordenação e dos professores. A seguir ficou decidido, que as reuniões voltam presenciais a partir de
Outubro. Nada mais havendo a tratar, reunião foi encerrada às 10
horas e a ata foi lavrada por mim, Priscila Amicci na qualidade de
Secretária que será lida e assinada por todos os presentes acima
nominados e referenciados.

Criança e do Adolescente), Resolução CMDCA nº 006/2021)
Priscilla Maria Ribeiro, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, usando das suas atribuições que
lhe são conferidas na Lei Complementar n.º 150/2011, e decisão
de reunião ordinária online realizada em 23 de setembro de 2021,
Resolve:
Artigo 1º – Fica organizado, na forma abaixo, em conformidade com
a Lei Federal n.º 13.019/2014 e a Resolução CMDCA nº 06/2021
a Comissão de Análise de projetos referentes ao Edital do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMCAD:
Representantes do Poder Público
Da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social:
Priscilla Maria Ribeiro
Da Secretaria Municipal de Esportes:
Alexandre Faustino
Representantes da Sociedade Civil
Clubes de Serviços, Sociedade Organizada e Religiosa:
Clovis Rodrigues Felipe
Silmara Rodrigues
Representante Técnico da SEMADS
Renata C. Roman
Artigo 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Zartarcy Zanlucki
Presidente do CMDPD

Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente

Priscila Amicci
Secretária do CMDPD

SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE AVARÉ E REGIÃO
ELEIÇÕES SINDICAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, nos termos do Estatuto Social do Sindicato
dos Servidores e Funcionários Públicos do Município de Avaré e
Região, faço saber que no dia 17 de dezembro de 2021, no período
de 08h00 as 16h00, na sede localizado na rua Bahia, 1550 Centro
de Avaré e sub sede na cidade de Arandu rua dezenove de março,
625 centro, será realizada eleição para composição da Diretoria
que será 06 membros titulares, Conselho Fiscal 03 membros titulares, os quais para serem candidatos tem que ter mais de 12 meses
de filiação a este sindicato, bem como Suplentes de igual teor descrito acima, ficando aberto o prazo de 10 (dez) dias corridos para o
registro de chapas, que correrá a contar do dia seguinte à publicação deste Edital, nos termos dos Estatutos Sociais. O requerimento acompanhado de todos os documentos exigidos para o registro
será dirigido ao Presidente da Comissão, podendo ser assinado
por qualquer dos candidatos componentes da chapa. A secretaria
da entidade funcionará no período destinado ao registro de chapas,
no horário das 08h00 às 17h00, onde se encontrará à disposição
dos interessados pessoa habilitada para atendimento, prestação
de informações concernentes ao processo eleitoral, recebimento
de documentação e fornecimento do correspondente recibo. A impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de 03 (três)
dias, a contar da afixação da relação das chapas registradas.
Avaré, 20 de outubro de 2021.
PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL

Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente

Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º
6.235/22/03/21

RESOLUÇÃO CMDCA n.º 007/2021.

(Dispõe sobre a organização da Comissão de Análise dos projetos referentes ao Edital FUMCAD (Fundo Municipal dos Direitos da

Estância Turística de Avaré, 21 de outubro de 2021.
Priscilla Maria Ribeiro
Presidente do CMDCA
Gestão 2021-23

Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º
6.295/22/03/2021
Ata da reunião ordinária n° 008/2021-CMDCA - Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, com início às
14:35h. Reuniu-se este Conselho, via online, diante da permanência das recomendações e orientação de saúde pública sobre a pandemia do corona vírus, através da plataforma Google Meet, nesta
cidade e comarca de Avaré, Estado de São Paulo. A Presidente
Priscilla Maria Ribeiro abriu a reunião, cumprimentou e agradeceu
a presença de todos, pediu aos participantes anotarem seus nomes e entidades ou órgão que representam no chat da plataforma
e na sequência pediu que o secretário Clovis Felipe fizesse a leitura
da convocação contendo a pauta da reunião, passando à discussão/ aprovação dos seguintes tópicos: 1). Leitura da Ata Anterior:
após a leitura da ata do mês de junho foi aprovada por todos os
presentes. 2) Edital Itaú Social - Projeto "Segurança Alimentar Fraternidade" - Colônia Espírita Fraternidade - inclusão no LOA 2022;
foi colocado em votação se o Conselho aprova a inclusão do valor
de R$249.672,00 (duzentos e quarenta e nove mil e seiscentos e
setenta e dois reais) na LOA de 2022, caso o projeto enviado pelo
CMDCA seja aprovada pelo Itaú Social, tendo sido aprovado por
unanimidade pelos presentes. No item 3) Demonstração de receitas mensais do FUMCAD: foi apresentado na tela da plataforma a
prestação de contas elaborada e assinada pela Gestora do Fumcad das entradas de recursos no primeiro e segundo trimestre de
2021 contendo: a) valores de multas do poder judiciário, repasse
de recurso da Receita Federal, devolução de recursos do Fumcad
(não utilizados em 2020 pela suspensão de atividades presencias das entidades) e juros de aplicação financeira num total de
R$60.970,68 (sessenta mil novecentos e setenta reais e sessenta
e oito centavos) no 1º Trimestre e entradas de multas do poder judiciário e juros de aplicações financeiras no valor de R$628.464,32
(Seiscentos e vinte e oito mil e quatrocentos e sessenta e quatro
reais e trinta e dois centavos) no 2º trimestre de 2021, totalizando
R$689.435,00 (seiscentos e oitenta e nove mil e quatrocentos e
trinta e cinco reais) que somado ao saldo do ano de 2020 resultou
no valor de R$2.188.766,92 (dois milhões cento e oitenta e oito mil
e setecentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos) na
conta do Fumcad em 30 de junho de 2021. 4) Membros da Corregedoria – indicação: a Câmara Municipal ainda não fez a indicação
dos nomes embora tenha sido reiterado o pedido por telefone na
semana passada e nesta semana à diretora Adria. 5) Previsão de
receita e despesa para 2022 - Inclusão na LOA 2022: foi informado
pelo secretário que a presidente Priscilla participou da elaboração
da proposta orçamentária do FUMCAD para a LOA de 2022, prevendo a entrada de recurso no valor de R$270.000,00 (duzentos e

setenta mil reais) relativos aos recursos de multa do poder judiciário, doações incentivadas, juros de aplicação financeira e doações
de Pessoa física/ jurídica com base na média de recursos recebido
nos últimos três anos. 6) Curso Digital dos Conselheiros de Direito
(ENDICA: o secretário elogiou a conselheira Silmara pela conclusão e apresentação de certificado do curso, solicitando que os
demais membros também se inscrevessem no curso gratuito sobre
atuação dos conselheiros de direito oferecido pela Escola Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério da Mulher. 7) Outros assuntos: a) Eixos de Ação para o Edital do Fumcad
2021 – sugestões: foi apresentado a planilha com os eixos de ação
para apresentação de sugestões visando elaboração do edital de
repasse de recursos do FUMCAD para 2021-22; o texto foi enviado
via WhatsApp para ser preenchido e discutido com as entidades
na reunião marcada para o dia 23 ago as 13:30 hs no Centro Cultural. c) Oficio da Seara – projeto panificação: a entidade solicitou apóio a implantação do projeto de panificação para a entidade
em suplementação ao valor recebido de outro órgão no valor de
R$15.000,00; foi esclarecido não ser possível repasse de recurso
por solicitação desse tipo mas que o projeto poderia ser incluído
no que for apresentado através do Edital Fumcad a ser editado e
que se encontra em elaboração. D) Consulta sobre a reunião de
setembro: a presidente Priscilla consultou os conselheiros se a reunião de setembro poderia ser presencial ou online e após votação
prevaleceu a opinião de que deveria continuar online com o escore
de 5 a 3. Nada mais havendo a tratar a presidente, Priscilla Maria
Ribeiro, encerrou a reunião ás 16:10h, com o de acordo dos conselheiros participantes: Ricardo Regis Schescreus, representantes
suplente da Secretaria da Cultura, substituindo o titular, Luciana
Elisa Leite de oliveira, representante titular da Secretaria da Saúde,
Tatiane Cristina Deolin e Kerlen Mariano Ribeiro, representantes
titulares, Karina E Mori e Patrícia Cristina Alves de Oliveira, representantes suplentes de entidades de assistência de atendimento
sócio educativa e de capacitação à criança e adolescente, Mariana
Furigo e Daiane Correa Novaga, representantes titular e suplente
de entidade de atendimento a saúde da criança e do adolescente,
Clovis Rodrigues Felipe , representante titular e Silmara Rodrigues
representante suplente da Sociedade Civil – Clube de Serviços do
Rotary Clube. Estiveram presentes na reunião como visitantes:
Bruna Farias (Amigo Solidário), Leandro de Paula (Colônia Espírita
Fraternidade), Roseli Pereira (Arco Iris) e Carlos Alberto (Seara).
Eu, Clovis Rodrigues Felipe, Secretário do Conselho, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente
da gestão 2019-21.
Priscilla Maria Ribeiro
Presidente CMDCA – Gestão 2021-23

Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente

Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º
6.295/22/03/2021

Ata da reunião ordinária n° 010/2021-CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, com
início às 14:30h. Reuniu-se este Conselho, via online, diante da
permanência das recomendações e orientação de saúde pública
sobre a pandemia do corona vírus, através da plataforma Google
Meet, nesta cidade e comarca de Avaré, Estado de São Paulo. A
Presidente Priscilla Maria Ribeiro abriu a reunião, cumprimentou e
agradeceu a presença de todos, pediu aos participantes anotarem
seus nomes e entidades ou órgão que representam no chat da plataforma e na sequência pediu que o secretário Clovis Felipe fizesse
a leitura da convocação contendo a pauta da reunião, passando
à discussão/ aprovação dos seguintes tópicos: 1) Leitura da Ata
Anterior: após a leitura da ata da reunião extraordinária do mês
de setembro foi aprovada por todos os presentes. 2) Comissão de
Seleção – Nomeação: A presidente Priscilla informou que a Comissão de Seleção de projetos referente ao Edital Fumcad 2021 a ser
composta por 2 membros do setor publico, 2 do setor privado e um
técnico da Semads precisava ser nomeada. Após as deliberações
ficou definido os seguintes nomes para compor a Comissão de Seleção: Priscilla Maria Ribeiro e Alexandre Faustino do setor público,
Clovis Rodrigues Felipe e Silmara Rodrigues do setor privado e
Renata C Roman como técnica da Semads. No item 3) Ofício de
Nomeação de membros da corregedoria do Conselho Tutelar: a secretária executiva Márcia informou que a Câmara Municipal definiu
o nome do representante e iria enviar o oficio da indicação nesta
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data. 4) Outros assuntos: Plano de Ação – ações a realizar: o secretário Clovis Felipe informou as ações contidas no plano de ação
de 2021 já realizadas neste ano, tais como elaboração do plano
de ação e de aplicação de recursos, assembléia geral de eleição de
conselheiros das OSC, revisão do Regimento Interno e das normas
de cadastro de entidades no CMDCA, implantação das comissões
permanentes, publicação do Edital Fumcad para 2021 e destacou
as que ainda não foram executadas tais como: diagnóstico da
criança e do adolescente, atualização da lei 150/2011 de criação
do conselho, curso de capacitação para a rede, pesquisa com adolescentes, criação do site do CMDCA; a presidente informou que a
o período de licitação se encerra em outubro e praticamente não há
tempo disponível para realização de algumas dessas ações ainda
neste ano; ficou definido que a comissão permanente de finanças
, orçamento e legislação iria estudar a revisão da lei 150/2011 com
a marcação de reuniões de estudo no mês de outubro; o secretário
sugeriu que se consultasse os equipamentos da rede para as necessidades de capacitação para elaboração do termo de referência
a ser enviado a Semads para realização do curso no início de 2022.
Nada mais havendo a tratar a presidente, Priscilla Maria Ribeiro,
encerrou a reunião ás 15h30minutos, com o de acordo dos conselheiros participantes: Renata C. Roman, representante suplente
da Semads, Alexandra Príncipe A. de Mello, representante titular
da Secretaria da Educação, Alexandre Faustino, representante
suplente substituindo o titular da Secretaria de Esportes, Kerlen
Mariano Ribeiro, representante titular, Patrícia C Alves de Oliveira,
suplente, e Karina E Mori, representante suplente, substituindo a
titular de entidades de assistência de atendimento sócio educativa
e de capacitação à criança e adolescente, Clovis Rodrigues Felipe
, representante titular e Silmara Rodrigues representante suplente da Sociedade Civil – Clube de Serviços do Rotary Clube. Eu,
Clovis Rodrigues Felipe, Secretário do Conselho, lavrei a presente
ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente da
gestão 2019-21.
Priscilla Maria Ribeiro
Presidente CMDCA – Gestão 2021-23
LISTA DE PRESENÇA
Reunião ordinária n° 010/2021-CMDCA – 23/SET/21
Priscilla Maria Ribeiro
Renata C. Roman
Alexandra Príncipe A. de Mello
Alexandre Faustino
Karina E. Mori
Kerlen Mariano Ribeiro
Patrícia C. Alves de Oliveira
Clovis Rodrigues Felipe
Silmara Rodrigues

Duílio Gambini
TARDE: Prof. Ms. Camilo Boscolo G. Correia
POLO 8. EMEB EMEB Orlando Cortez ,
COMPONENTES: CEI Adalgiza e CEI Dona Bidunga
MANHÃ: Profª Esp. Seila Helena Caldeira Pareja
POLO 9. EMEB Anna Novaes
COMPONENTES: EMEB Maneco DIonísio e EMEB Licínia Guazeli
MANHÃ: Profª Esp. Maria Rosa Domingues de Barros
TARDE: Profª Esp. Rita de Cássia G. Rodrigues
POLO 10. EMEB Salim Curiati e EMEB Flávio Flávio Nascimento
MANHÃ: Profª Esp. Esmeralda A. F. Colla
TARDE: Profª Esp. Célia Inês Manzano Garcia
POLO 11. EMEB Clarindo Macedo e EMEB Celina Vilela Bruno
COMPONENTES: CEI Carolina Puziello e EMEB Moacyr Parise
MANHÃ: Profª Esp. Gina Mara Feitosa
TARDE: Profª Esp. Maria Neves de Oliveira
POLO 12. EMEB Zainy Zequi
COMPONENTES: EMEB Pierina, CEI José Maria Porto e CPAEE
MANHÃ: Profª Esp. Márcia Iva da Silva Cardoso
TARDE: Profª Esp. Luciana V. de C. Yassud
POLO 13. EMEB Elizabeth de J. Freitas
COMPONENTES: CEI Camila Negrão, CEI Alzira Pavão, CEI São
Benedito e CEI Santa Terezinha
TARDE: Prof. Esp. Paulo Vilela da Silva

SEC DE ADMINISTRAÇÃO

circumpercursos HUMANOS/DEPTO.DE PESSOAL
Notificação - Processos/expedientes conclusos
para ciência

Notificação do(s) despacho (s), dos processos/ expedientes abaixo
relacionados, conclusos, à disposição para ciência dos interessados, no Departamento de Recursos Humanos /Depto. de Pessoal,
de segunda a sexta feira, das 8:00 as 17:00hrs, a saber:

Polos do AEE

Em cumprimento ao contido no Inciso XII da Portaria SME n.
002.2021, informo que, após verificação de matrículas e detalhado
estudo sobre as atuais condições das salas de Atendimento Educacional Especializado na rede, ficam designados como Polo de
Atendimento às crianças que compõem o público-alvo da Educação Especial (PAEE), em 2022, as seguintes unidades:
POLO 1. EMEB José Rebouças
COMPONENTES: CEI Malú e EMEB Evani Batochio
MANHÃ: Livre
TARDE: Professora Esp. Penelopy Pedroso Gonçalves
POLO 2. EMEB Carlos Papa
COMPONENTES: CEI Ana Soares e EMEB Fausto Rodrigues
MANHÃ: Professora Esp. Fabiana de Almeida Couto
POLO 3. CEI Geraldo Benedete
COMPONENTE: CEI Santa Elizabeth
TARDE: Profª Esp. Azélia Serrano
POLO 4. EMEB Éruce Paulucci
COMPONENTE: CEI Maria Izabel
MANHÃ: Profª Esp. Ana Júlia Collela
POLO 5. EMEB Ulisses Silvestre e EMEB Maria Nazareth
COMPONENTES: CEI Jandira e CEI Maurícia
TARDE: Profª Esp. Márcia Iva da Silva Cardoso
MANHÃ: Profª Esp. Maria Neves de Oliveira
POLO 6. EMEB Maria Thereza de O. Picalho (Dondoca)
COMPONENTE: EMEB Suleide Amaral
TARDE: Profª Esp. Francisca Clarice Vart Castanho
POLO 7. EMEB Norma Lilia
COMPONENTES: CEI Nadime Chibani, CEI Olga Girardi e EMEB

Data: 22/10/2021
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classificar documentos diversificados e correspondência, transcrição de dados, lançamentos, manuais e digitação em programas
específicos, prestação de informações de processos, arquivo,
atendimento ao publico em geral; executar atividades auxiliares
de classificação e catalogação de manuscritos, livros, periódicos e
outras publicações; planejar , organizar e executar atividades pertinentes ao centro de documentação e arquivo da municipalidade,
verificando a legislação quanto ao tempo correto para arquivo e
condicionamento dos mesmos. Executa tarefas afins designadas
pelo superior imediato.
REQUISITO MÍNIMO
Ensino Médio Completo e conhecimento em informática
HORÁRIO DE TRABALHO
40 horas semanais / 8 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO
Local a ser determinado pela Secretária Municipal da Educação
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias
Documento
02			
Documento de Identidade - RG
02			
Cadastro Pessoa Física - CPF
02			
Comprovante residência (água, luz,
telefone, etc)
01			
Título eleitoral e último comprovante de votação
01			
Carteira Profissional - CTPS
01			
PIS - PASEP
01			
Comprovante grau de escolaridade
autenticado
01			
Certificado militar
01			
Certidão nascimento / casamento
01			
Certidão nascimentos, RG e CPF
dos filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para
I.R.)
01			
Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01			Foto 3x4
			
Declaração de Bens, entregue em
envelope lacrado e/ou última Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 070/2021

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 069/2021

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº
6121/2021 e 6123/2021,e conforme Decreto 5868/2020, considerando justificativas contidas no Ofício 268/2021/SMS e exoneração
de Patricia de Campos Nackamura, Athus Bagagli Bastos e aposentadoria de Roseneide Marcusso, CONVOCA, os classificados
do Concurso Publico 002/2018, homologado através do Decreto nº
5317/2018, de 26 de Outubro de 2018, publicado em 26 de Outubro
de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, para o cargo/função de
AGENTE ADMINISTRATIVO, 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 ,
munidos dos documentos abaixo descritos, sito a Rua Rio Grande
do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do proce-

dimento admissional, nomeação, exames médicos e entrega da
documentação exigida, abaixo listada.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente
posterior.
Classificação
69º		
70º		
71º		

Nome
RAFAEL DE SOUZA MORAL
LARAH LYSSA MIRANDA
TIBERIO AUGUSTO DE QUEIROS LOBO

Estância Turística de Avaré, aos 22 de Outubro de 2021
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO
AGENTE ADMINISTRATIVO
ATRIBUIÇÃO
Compreende em executar serviços de apoio
LC 188/2013
nas áreas administrativas, financeiras, logísticas e recursos humanos das diversas unidades administrativas;

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº
6121/21 E 6123/21 , considerando exoneração de Magda Aparecida Nunes Pereira e desistência do 35º classificado, CONVOCA,
classificados do Concurso Publico 001/2018, homologado através
do Decreto nº 5232/2018, de 20 de Julho de 2018, publicado em 20
de Julho de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, prorrogado pelo
Decreto 6206/2021, publicado em 23/03/2021,para o cargo/função
de MONITOR, 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, munido dos documentos abaixo descritos, sito a a Rua Rio Grande do Sul nº 1810,
das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento admissional,
nomeação, exames médicos e entrega da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente
posterior.
CARGO: MONITOR
Classificação
Nome
36		
DIEGO KYOSHI YAMATSUKA
Estância Turística de Avaré, aos 22 de Outubro de 2021
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO		

MONITOR

DESCRIÇÃO SUMARIA
Compreende em executar tarefas
DO CARGO		
sob supervisão, serviços de aten
(L.C. 127/2010) 		
dimento às crianças em suas necessidades diárias, cuidando da alimentação, higiene e recreação,
garantindo seu bem-estar, adaptação e desenvolvimento físico e
mental, bem como monitorar jovens e adultos em unidades escola-
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res, ou de desenvolvimento de programas sociais. Executa tarefas
afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO		
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
(L.C. 126/2010)
LOCAL DE TRABALHO
A ser determinado pela Secretária
Municipal De Assistência e Desenvolvimento Social
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias
Documento
02			
Documento de Identidade - RG
02			
Cadastro Pessoa Física - CPF
02			
Comprovante residência (água, luz,
telefone, etc)
01			
Título eleitoral e último comprovante de votação
01			
Carteira Profissional - CTPS
01			
PIS - PASEP
01			
Comprovante grau de escolaridade
– conclusão de Ensino Fundamental Completo
01			
Certificado militar
01			
Certidão nascimento / casamento
01			
Certidão nascimento, RG e CPF de
filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01			
Antecedentes Criminais (via internet)
01 			
certidão de ações cíveis e criminais
(TJ)
01			Foto 3x4
			
Declaração de Bens, entregue em
envelope lacrado e/ou última Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego
público

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 071/2021

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº
6121/2021 E 6123/2021, considerando indeferimento de nomeação do 30º classificado, convoca o(s) classificado(s) do Concurso
Publico 002/2018, homologado através do Decreto nº 5317/2018,
de 26 de Outubro de 2018, publicado em 26 de Outubro de 2018,
no Semanário Oficial Eletrônico, para o cargo/função de TÉCNICO
EM ENFERMAGEM 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 , munido (a)
com os documentos abaixo descritos, sito a Rua Rio Grande do Sul
nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento
admissional ( nomeação, exames médicos) e entrega da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente
posterior.
Classificação
32º		

Nome (classificado (a))
NATALIA RAISSA DIAS BERTOLLA DE LIMA

Estância Turística de Avaré, aos 22 de Outubro de 2021
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO		
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
ATRIBUIÇÃO SUMARIA
Auxiliar no atendimento a pacientes
LC 127/2010 		
sob a supervisão e orientação do
médico e enfermeiro. Cumprir ou fazer cumprir prescrições médicas e auxiliar em intervenções cirúrgicas. Esterilizar e conservar o
instrumental médico. Observar e registrar sintomas e sinais vitais
apresentados pelos pacientes para reconhecimento de autoridade
superior. Participar de programas de aprimoramento profissional.
Desempenhar outras tarefas semelhantes nos programas de saúde, desenvolvidos pelo Município. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO MÍNIMO
Ensino Médio Completo, Curso específico na área (Técnico em Enfermagem) e registro no COREN
HORÁRIO DE TRABALHO
40 horas semanais (a ser determinado pelo Secretário Municipal da Saúde)

LOCAL DE TRABALHO
Municipal da Saúde

A ser determinado pelo Secretário

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias
Documento
02			
Documento de Identidade - RG
02			
Cadastro Pessoa Física - CPF
02			
Comprovante residência (água, luz,
telefone, etc)
01			
Título eleitoral e último comprovante de votação
01			
Carteira Profissional - CTPS
01			
PIS - PASEP
01			
Comprovante grau de escolaridade
– diploma frente e verso e registro no órgão autenticados
01			
Certificado militar
01			
Certidão nascimento / casamento
01			
Certidão nascimento, RG e CPF filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01			
Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01			Foto 3x4
01			
Cartão SUS
			
Declaração de Bens, entregue em
envelope lacrado e/ou última Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego
público

DECRETOS
Decreto nº6.524, de 20 de outubro de 2021.
(Dispõe sobre a reorganização do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e dá outras providências)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas
por lei,
DECRETA:
Artigo 1°. Fica reorganizado na forma abaixo, o Conselho de Alimentação Escolar – CAE, nos termos da Lei Federal nº 11.974 de 16 de
Junho de 2009, e lei Municipal n° 1208 de 1º de julho de 2009:
REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL
TITULAR: José Urias Costa de Oliveira
SUPLENTE: Marcelo de Oliveira Sanches
REPRESENTANTES DOS DOCENTES, DISCENTES E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO
TITULAR: Kátia Regina Fernandes
SUPLENTE: Rafael Vicentini
TITULAR: Sandra Rosa Maciel Belei
SUPLENTE: Michele Andressa Campanhã
REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS
TITULAR: Rosemeire de Melo
SUPLENTE: Divina Bernete Ortiz Dias
REPRESENTANTES DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
TITULAR: Sarita de Oliveira Contrucci
SUPLENTE: Cleusa Maria Falda Leite
TITULAR: Marisa Alves de Oliveira
SUPLENTE: Alexandra Lopes Donatoni
TITULAR: Denise Carvalho Batista e Lima
SUPLENTE: Maria Fernanda Challita
Artigo 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 20 de outubro de 2021.
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

SEC. DE FAZENDA

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO
DE FISCALIZAÇÃO/ISS
NOTIFICAÇÕES:
708A/2021 – RUA MILTON SILVA – 41.***.875-1 – HQP – OBRAS/
HABITE-SE
709/2021 – RUA MILTON SILVA – 41.***.875-1 – HQP – OBRA
710/2021 – RUA MILTON SILVA – 41.***.875-1 – HQP – OBRA
711/2021 – RUA JAIRO DE OLIVEIRA – 5.234.069-000 – ASG –
SONORIZAÇÃO
NOTIFICAÇÕES:
1331/21 – RUA MARCELO M. DE ALMEIRA – 5.365.019-000 –
DFM – PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1338/21 – AV. TEREZA LOBO CATIB – 4.683.018-000 – JAC –
LIMPEZA
1469/21 – AV. ANGELO CONTRUCCI – 4.171.003-000 – FLGLL
– LIMPEZA
1470/21 – AV. ANGELO CONTRUCCI – 4.171.002-000 – FLGLL
– LIMPEZA
1471/21 – AV. ANGELO CONTRUCCI – 4.168.005-000 – TECL –
LIMPEZA
1483/21 – AV. CARLOS RAMIRES – 4.188.004-000 – MAP –
CONSTRUÇÃO DE CALÇADA
1485/21 – RUA SEME JUBRAN – 3.288.039-000 – CP – SONORIZAÇÃO
1486/21 – RUA HANY WARD – 2.145.004-000 – BJF – SONORIZAÇÃO
1487/21 – RUA ACRE – 2.045.001-000 – AP-E – SONORIZAÇÃO
1489/21 – RUA MARIO GOMES TIMOTEO – 3.033.013-000 –
ECLM – SONORIZAÇÃO
1491/21 – RUA DOMINGOS LEON CRUZ – 4.584.006-000 – RA
– SONORIZAÇÃO
1504/21 – RUA CENTAURUS – F.045.008-000 – JMO – ESTACAS/
OBRAS
1505/21 – RUA CENTAURUS – F.045.005-000 – JFFS – ESTACAS/OBRAS
1506/21 – RUA MANDURI – 5.041.018-000 – GAM – SONORIZAÇÃO
1507/21 – RUA ANTONIO PRETO CARDOSO – 3.139.028-000 –
MHU – SONORIZAÇÃO
1508/21 – RUA ANTONIO PRETO CARDOSO – 3.139.028-000 –
MHU – SONORIZAÇÃO
1509/21 – RUA TONICO BOAVA – 3.166.031-000 – JAM – SONORIZAÇÃO
1510/21 – AV. EMILIO LOMBARDI – 3.260.017-000 – GJR – SONORIZAÇÃO
1511/21 – RUA ALAIDE CLAUDIO – 3.251.002-000 – BA – SONORIZAÇÃO
1512/21 – RUA RIO SÃO FRANCISCO – 4.735.001-000 – JMZ –
SONORIZAÇÃO
1513/21 – WILMA FERREIRA DE M. VALENTE – 4.678.009-000 –
JVC – SONORIZAÇÃO
1514/21 – LUTHERO MARTINS – 4.085.015-000 – LMCF – SONORIZAÇÃO
1514/21 – LUTHERO MARTINS – 4.085.015-000 – LMCF – SONORIZAÇÃO
1514/21 – RUA DR. CAZEN CHADDAD – 5.199.003-000 – AS –
SONORIZAÇÃO
1516/21 – RUA SÃO VICENTE – 2.030.056-000 – MRM – SONORIZAÇÃO
1533/21 – AV. GOVERNADOR MARIO GOVAS – 4.574.003-000 –
MCBS - LIMPEZA
OFÍCIO Nº 150 – PRAÇA JUCA NOVAES – RESPOSTA REF.
REQ. 12.279/21
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CULTURA

Show no Cristo Redentor encerra
evento em alusão ao Outubro Rosa
Apresentação realizada no domingo, 17, contou com
a presença das cantoras Maria Fernanda, Chris Tainá e
Vanessa Reis
O espetáculo “Vozes Femininas Avareenses” encerrou o evento em alusão ao
Outubro Rosa que a Secretaria Municipal de Cultura
realizou no domingo, 17, em
parceria com o Fundo Social
de Solidariedade e Associação Beneficente Oncológica
Voluntários de Avaré (Abova).
As cantoras Maria Fernanda, Chris Tainá e Vanessa
Reis subiram ao palco montado na Praça da Paz, junto
ao Cristo Redentor, um dos
pontos turísticos da cidade.
O evento marcou a retomada das atividades culturais
em Avaré. “Esse é o primeiro
realizado desde o início da
pandemia. Estamos muito feli-

zes e outras novidades estão a
caminho”, afirmou a pasta.
Protocolos
sanitários
como distanciamento e uso
obrigatório de máscara foram adotados durante a
apresentação.
Beneficente
Na ocasião, o Fundo Social
de Solidariedade fez a entrega
simbólica à Abova de 10 mil
máscaras que foram doadas
pela Prefeitura da Estância Turística de Avaré.
A programação teve início mais cedo com a Carreata Outubro Rosa. Além
de chamar a atenção para a
importância do autoexame
de mama, o objetivo foi arrecadar produtos de higie-

ne feminina.
Após concentração no
Parque Fernando Cruz Pimentel (Emapa), os condutores seguiram por ruas da
cidade, finalizando o cortejo
na Praça da Paz.
Outubro Rosa
Movimento internacional
de conscientização sobre o
controle do câncer de mama,
o Outubro Rosa foi criado na
década de 1990.
A data é celebrada anualmente com o objetivo de
compartilhar
informações
sobre a doença, proporcionar
maior acesso aos serviços de
diagnóstico e de tratamento,
contribuindo para a redução
da mortalidade.
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Senai oferece capacitação gratuita
para profissionais de Avaré
Cursos foram contratados pela Secretaria de
Indústria e Comércio
Estão abertas as inscrições
para as capacitações Segurança nas Atividades com
Trabalho em Altura – NR-35,
Segurança em Instalações
e Serviços em Eletricidade –
NR 10 e Instalador de Condicionador de Ar Tipo Split.
Ministrados pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai) e gratuitos
para os participantes, os cursos foram contratados pela
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, através da Secretaria de Indústria, Comér-

cio, Ciência e Tecnologia.
As aulas serão no Centro
Social Urbano (CSU), que fica
na Rua Professor Amorim, nº
700, no Plimec.
Informações
A capacitação Segurança
nas Atividades com Trabalho
em Altura – NR-35 disponibiliza 12 vagas e tem carga
horária de 16 horas.
As inscrições vão até 29
de outubro e as aulas acontecem das 8 às 17 horas entre 6 e 12 de novembro.
Com 20 vagas e carga

horária de 40 horas, o curso
Segurança em Instalações
e Serviços em Eletricidade –
NR 10 deve ser iniciado em
novembro.
Já a capacitação Instalador de Condicionador de Ar
Tipo Split disponibiliza 16 vagas e tem carga horária de 80
horas. As inscrições vão até
12 de novembro.
As aulas serão ministradas de 17 de novembro a
29 de dezembro, às segundas e quartas-feiras, das 18
às 22 horas.

CULTURA

Centro Cultural recebe espetáculo
“A Bruxinha Boa” no sábado, 30
Aberta ao público, peça do Grupo Tomaládácá de
Teatro marca retomada do setor
O espetáculo "A Bruxinha
Boazinha" será apresentado
no sábado, 30, no palco do
Auditório “Elias de Almeida
Ward”, no Centro Cultural
“Esther Pires Novaes”.
Aberta ao público, a peça
encenada pelo Grupo Tomaládácá de Teatro marca a
retomada do setor. São três
sessões, com início às 9h30,

13 horas e 15h30.
Os ingressos devem ser retirados gratuitamente na sede da
Secretaria Municipal da Cultura
(Rua Minas Gerais, nº 279).
Já o Centro Cultural fica
na Rua Ceará, nº 1507, no
centro. Protocolos sanitários como uso de máscara
e distanciamento permanecem válidos.

Sinopse
"A Bruxinha Boazinha"
mostra a história de Ângela.
Ao contrário de suas colegas
da Escola de Maldades da
Floresta, ela não consegue
fazer maldades e vira alvo de
piadas.
Por conta disso, Ângela
corre risco de ficar presa para
sempre na Torre de Piche.

As inscrições devem ser
feitas das 9 às 16 horas no
Centro de Atendimento ao
Trabalhador e Empreendedor
(Cate). O órgão fica na Casa
do Cidadão (Rua Bahia, nº
1580, centro de Avaré).
O interessado deve ter no

mínimo 18 anos e já ter concluído Nível Fundamental. Os
documentos para a inscrição
são o RG, CPF, comprovante
de residência, Histórico Escolar (Ensino Fundamental)
e declaração de baixa renda
escrita a próprio punho.
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OBRAS

Ruas em processo de pavimentação no
Terras de São José recebem guias e sarjetas
Etapa representa mais um investimento
feito pelo município na localidade
Ruas em processo de pavimentação no Loteamento
Terras de São José estão recebendo guias e sarjetas.
A etapa representa mais
um investimento da Prefeitura da Estância Turística de
Avaré na localidade.
As estruturas são implantadas no momento nas ruas
Antonio Pilar e Dieter Glaser,
que posteriormente vão receber o pavimento.
Convênio com o Governo
Federal, o projeto orçado em
pouco mais de R$ 1 milhão

contempla ainda a Rua dos
Eucaliptos, Rua dos Gorocaias, Rua Maria Gabriela Pedroso, Rua Armando Silveira
e Rua André Jurado.
Outros investimentos
As ruas Argemiro Preto Cardoso, Vereador Luiz Preto Cardoso e Rua dos Cambarás já
haviam sido pavimentadas pelo
município no início do ano.
Já pavimentação da Avenida Santa Bárbara, principal acesso ao residencial, foi
inaugurada pela Prefeitura
de Avaré em 2019.
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EDUCAÇÃO

Departamentos
municipais vão receber
placas em Libras
Proposta é garantir inclusão de pessoas com
deficiência auditiva e surdez
A Secretaria Municipal
de Educação, por meio do
Centro Pedagógico e Administrativo da Educação
Especial (CPAEE), vai instalar
placas em Língua Brasileira
de Sinais (Libras) em departamentos municipais.
O objetivo é garantir a
inclusão de pessoas com
deficiência auditiva/surdez.
A implantação vai se dar de

forma gradual.
Dois setores amplamente
visitados pelo público-alvo já
receberam o material e devem ter a sinalização fixada
em breve: a própria Educação e a Secretaria Municipal
dos Direitos da Pessoa com
Deficiência.
Tecnologia
A placa traz um QR Code
que, ao ser escaneado pelo

celular, leva a um vídeo de
apresentação sobre os serviços prestados no local.
Já a segunda fase, que
terá início após aprovação
dos membros da comunidade surda, vai contemplar
escolas municipais, atendendo inicialmente unidades que tenham alunos
com deficiência/surdez entre os matriculados.

Alunos da Rede Municipal participam de avaliação estadual sobre leitura
Instrumento analisa processo de alfabetização durante pandemia
Alunos da Rede Municipal de Ensino participam da
Avaliação de Fluência Leitora
2021 executada pela Secretaria da Educação do Estado de
São Paulo.
Focada em estudantes
do 2º ano do Ensino Funda-

mental, a ação busca analisar
o desempenho individual
na leitura e a compreensão
de textos para diagnosticar
eventuais lacunas no processo de alfabetização durante a
pandemia.
Aproximadamente
mil

alunos de Avaré participam
da avaliação realizada de forma presencial entre 18 e 29
de outubro, informa a Secretaria Municipal de Educação.
Durante a análise, os professores vão gravar a leitura
pelo celular, através do aplica-

tivo exclusivo do CAEd (Centro
de Políticas Públicas e Avaliação da Educação), que também disponibilizará os cadernos de provas para impressão
na plataforma online.
Depois, os áudios serão
avaliados para que haja um

diagnóstico preciso sobre o
perfil leitor dos estudantes.
Os resultados vão auxiliar
na identificação de eventuais
deficiências e no desenvolvimento de estratégias para a
superação das dificuldades
de cada aluno.
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AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

Pfizer: intervalo da segunda
dose é reduzido para 21 dias

Mudança é válida para adultos a partir de 18 anos

O intervalo de aplicação
da segunda dose da Pfizer
foi reduzido de 8 semanas
para 21 dias. A alteração é
válida apenas para maiores
de 18 anos, informa a Secretaria Municipal da Saúde.
A fase atual da campanha
contra a Covid-19 imuniza
crianças a partir de 12 anos
com a primeira dose.
Já profissionais da Saúde,
idosos a partir de 60 anos e
imunodeprimidos recebem a

terceira dose nesta etapa.
Intervalos
Com a mudança, o intervalo entre a primeira e segunda dose fica da seguinte
forma:
Coronavac: 21 a 28 dias;
AstraZeneca: 8 a 12 semanas;
Pfizer: 21 dias.
Já o intervalo entre segunda e a terceira dose está
assim definido:
Pessoas acima de 60 anos e
profissionais da Saúde: 6 meses;

Pessoas imunodeprimidas, com doenças autoimunes: 28 dias.
Locais de vacinação
A imunização contra a Covid-19 acontece de segunda
a sexta-feira nos seguintes
locais e horários:
Posto Vera Cruz (Rua
Carmem Dias Faria, s/n) das
8 às 11 e das 13 às 16 horas;
Centro de Saúde I (Rua
Acre, nº 1281) das 8 às 11 e
das 13 às 16 horas;

Faltosos permanecem na
casa dos 8 mil, alerta a Saúde

Pasta pede que população fique atenta à data
agendada no Cartão Verde
Avaré registra 8509 faltosos em relação à segunda
ou a terceira doses da vacina
contra a Covid-19.
A informação consta do
balanço compilado na quinta-feira, 21, pela Secretaria
Municipal de Saúde.
De acordo com os dados,
5.953 munícipes deixaram de
tomar a segunda dose. São
1038 faltosos da vacina AstraZeneca, 914 da Coronavac
e 4001 da Pfizer.
Outros 2.556 moradores
não retornaram para receber
a dose extra, o que inclui pessoas com comorbidades (424
faltosos), idosos (1602) e profissionais da Saúde (530).
“A vacinação é uma es-

tratégia coletiva contra a Covid-19. Por isso, é importante
que a população fique atenta
à data agendado no Cartão
Verde. Sem a conscientização de todos não será possível controlar a pandemia”,
ressalta a Saúde.
Intervalos
O intervalo entre a primeira e segunda dose está
definido da seguinte forma
de acordo com o imunizante:
Coronavac: 21 a 28 dias;
AstraZeneca: 8 a 12 semanas;
Pfizer: 21 dias.
Já o intervalo entre segunda e a terceira dose está
assim definido:
Pessoas acima de 60 anos e
profissionais da Saúde: 6 meses;

Pessoas imunodeprimidas, com doenças autoimunes: 28 dias.
Locais de vacinação
A imunização contra a Covid-19 acontece de segunda
a sexta-feira nos seguintes
locais e horários:
Posto Vera Cruz (Rua
Carmem Dias Faria, s/n) das
8 às 11 e das 13 às 16 horas;
Centro de Saúde I (Rua
Acre, nº 1281) das 8 às 11 e
das 13 às 16 horas;
Posto Brabância (Praça
Armando de Paula Assis, s/n)
das 8 às 11 horas e das 13 às
16 horas;
Posto Santa Elizabeth
(Rua Saul Bertolaccini, s/n)
das 13 às 16 horas.

Posto Brabância (Praça Armando de Paula Assis, s/n) das 8
às 11 horas e das 13 às 16 horas;

Posto Santa Elisabeth
(Rua Saul Bertolaccini, s/n)
das 13 às 16 horas.

SAÚDE
Postos disponibilizam teste rápido
de HIV, sífilis e hepatites virais
Campanha “Tire o Peso da Dúvida”
segue até final de outubro
O teste rápido para diagnóstico de HIV, sífilis e hepatites virais pode ser feito
gratuitamente durante o mês
de outubro em unidades de
saúde de Avaré.
A campanha “Tire o Peso
da Dúvida” é promovida pela

Secretaria Municipal da Saúde
através do Serviço de Atendimento Especializado/Centro
de Triagem e Aconselhamento
(SAE/CTA – DST/Aids).
Confira os locais, horários
e contatos dos postos de
Saúde abaixo.
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LICITAÇÃO
AVISOS DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 166/21 – PROCESSO Nº. 297/21
COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais
elétricos para utilização nas manutenções prediais e para uso na
Iluminação Pública
Recebimento das Propostas: 09 de novembro de 2.021 das 08 horas até 22 de novembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 22 de novembro de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 25 de novembro de 2.021
às 09 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 19 de outubro de 2.021 – Carolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 224/21 – PROCESSO Nº. 383/21
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de cadeiras de
escritório, ventilador, projetor, caixa amplificadora e suporte de TV
necessários para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e seus equipamentos
Recebimento das Propostas: 25 de outubro de 2.021 das 08 horas
até 08 de novembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 08 de novembro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 08 de novembro de 2.021
às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 15 de outubro de 2.021 – Carolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 227/21 – PROCESSO Nº. 386/21
Objeto: Aquisição de veículos para o CREAS (Centro de Referência Especializada em Assistência Social) e CDI (Centro Dia Idosos)
Recebimento das Propostas: 03 de novembro de 2.021 das 08 horas até 16 de novembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 16 de novembro de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 16 de novembro de 2.021
às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 15 de outubro de 2.021 – Carolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 228/21 – PROCESSO Nº. 387/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP OU MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de materiais e
ferramentas para serem utilizadas na sinalização de trânsito
Recebimento das Propostas: 04 de novembro de 2.021 das 08 horas até 17 de novembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 17 de novembro de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 17 de novembro de 2.021
às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 15 de outubro de 2.021 – Carolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 230/21 – PROCESSO Nº. 389/21
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de gêneros alimentícios para atender as Unidades da SEMADS
Recebimento das Propostas: 25 de outubro de 2.021 das 08 horas
até 08 de novembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 08 de novembro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 08 de novembro de 2.021
às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 15 de outubro de 2.021 – Eliana da Silva Almeida – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 239/21 – PROCESSO Nº. 411/21
Objeto: Aquisição de unidade móvel tipo trailer semirreboque 0Km
para castração de animais – Castra Móvel

Recebimento das Propostas: 05 de novembro de 2.021 das 08 horas até 18 de novembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 18 de novembro de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 18 de novembro de 2.021
às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de outubro de 2.021 – Carolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 240/21 – PROCESSO Nº. 412/21
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Aquisição de Veículos para Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Sistema Viário
Recebimento das Propostas: 29 de outubro de 2.021 das 08 horas
até 12 de novembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 12 de novembro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 12 de novembro de 2.021
às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 18 de outubro de 2.021 – Eliana da Silva Almeida – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 243/21 – PROCESSO Nº. 420/21
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Cestas Básicas para SEMADS
Recebimento das Propostas: 27 de outubro de 2.021 das 08 horas
até 10 de novembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 10 de novembro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 10 de novembro de 2.021
às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 19 de outubro de 2.021 – Eliana da Silva Almeida – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2021 – PROCESSO Nº 408/2021
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Contratação de instituição de longa permanência que preste serviço de acolhimento institucional temporária e/ou permanente
de idosos do município de Avaré.
Data de Encerramento: 30 de novembro de 2.021 das 09h30min às
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 30 de novembro de 2.021 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 19 de outubro de 2.021 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO – SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 159/21 – PROCESSO N° 284/21
Considerando impugnação ao Edital e pedido do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo do Processo em epígrafe, fica SUSPENSO, Sine Die, o mencionado Pregão Eletrônico, até que seja
analisada a possibilidade de alteração ao edital. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de outubro de 2.021. Cesar Augusto
Luciano Franco Morelli – Secretário Municipal de Serviços.

ADJUDICAÇÃO

Concorrência Pública nº. 008/2021 – Processo nº. 186/2021
Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 008/2021 à empresa
CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA, para o fornecimento de
materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução da construção da Casa Abrigo para crianças e adolescentes
na Rua Mato Grosso, s/nº, Jardim Brasil, Avaré/SP, no valor total
de R$ 3.093.732,55 (três milhões, noventa e três mil, setecentos
e trinta e dois reais e cinqüenta e cinco centavos). Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 18 de outubro de 2.021 – Alexandre
Leal Nigro – Secretário Municipal de Obras e Serviços da Estância
Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Concorrência Pública nº. 008/2021 – Processo nº. 186/2021
Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 008/2021 à empresa
CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA, para o fornecimento de
materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução da construção da Casa Abrigo para crianças e adolescentes
na Rua Mato Grosso, s/nº, Jardim Brasil, Avaré/SP. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 18 de outubro de 2.021 – Alexandre
Leal Nigro – Secretário Municipal de Obras e Serviços da Estância
Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa DOCTORMED COMERCIAL EIRELI EPP, referente ao registro
de preços para eventual aquisição futura de manta térmica para o
SAMU, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 198/2021 – Processo nº.
337/2021. Homologado em: 20/10/2021.
Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário Municipal de
Serviços da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as empresas GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA – EPP (lotes 01, 02, 03, 04) e
PRIMUS MAGAZINE LTDA (lotes 05, 06, 07, 08), responsável pelo
registro de preços para futura aquisição de peças para Roçadeiras
e Trator Giro Zero, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 207/21 – Processo nº. 347/21. Homologado em: 18/10/2021.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúte da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43,
VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as empresas
HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E
REPRESENTAÇÕES LTDA (Item 01), CURAMED – PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA EPP (Itens 02 e 05), CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA (Item 03), OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA
EPP (Item 04) e VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EPP
(Item 06), responsáveis pelo registro de preços para futuro fornecimento de material descartável para atender ao Programa do Insulino Dependente, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 212/21 – Processo nº. 364/21. Homologado em: 19/10/2021.
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúte da
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa PRIMUS MAGAZINE LTDA ME (Itens 01 e 02), responsável
pelo registro de preços para eventual fornecimento de revelador e
fixador para o Centro de Especialidades Odontológico, relativa ao
Pregão Eletrônico nº. 213/21 – Processo nº. 365/21. Homologado
em: 18/10/2021.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

Pregão Presencial nº. 039/2021 – Processo nº. 294/2021
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 039/2021 à empresa
PATRÍCIA LINO DE SOUZA ME, referente à Contratação de empresa para fornecimento de materiais e mão-de-obra para confecção e instalação de calhas/rufos incluindo limpeza e demais produtos quando se fizer necessário, para algumas unidades de Saúde,
sendo um total de aproximadamente 57 metros de calhas/rufos.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de outubro de 2.021 –
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde.

EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 198/2021 – Processo nº. 337/2021
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: DOCTORMED COMERCIAL EIRELI EPP
Objeto: registro de preços para eventual aquisição futura de manta
térmica para o SAMU.
Valor Global: R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 20/10/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 207/21 – Processo nº. 347/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA – EPP
Valor Global: R$ 220.087,80 (duzentos e vinte mil, oitenta e sete
reais e oitenta centavos)
Detentora: PRIMUS MAGAZINE LTDA
Valor Global: R$ 169.707,92 (cento e sessenta e nove mil, setecentos e sete reais e noventa e dois centavos)
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de peças para
Roçadeiras e Trator Giro Zero para uso da Secretaria de Serviços.
Data da Assinatura da Ata de Registro: 18/10/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 212/21 – Processo nº. 364/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
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Detentora: HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
Valor Global: R$ 160.380,00 (Cento e sessenta mil, trezentos e oitenta reais)
Detentora: CURAMED – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Valor Global: R$ 60.033,60 (Sessenta mil, trinta e três reais e sessenta centavos)
Detentora: CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
Valor Global: R$ 285.120,00 (Duzentos e oitenta e cinco mil, cento
e vinte reais)
Detentora: OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA EPP
Valor Global: R$ 65.340,00 (Sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta reais)
Detentora: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EPP
Valor Global: R$ 122.760,00 (Cento e vinte e dois mil, setecentos
e sessenta reais)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material
descartável para atender ao Programa do Insulino Dependente,
conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 19/10/2.021
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 213/21 – Processo nº. 365/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: PRIMUS MAGAZINE LTDA ME
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de revelador e
fixador para o Centro de Especialidades Odontológico, conforme
solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 3.948,00 (Três mil, novecentos e quarenta e oito reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 18/10/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE CONCORRÊNCIA
PÚBLICA

Modalidade: Concorrência Pública nº. 008/2021 – Processo nº.
186/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento
de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução da construção da Casa Abrigo para crianças e adolescentes na
Rua Mato Grosso, s/nº, Jardim Brasil, Avaré/SP
Valor: R$ 3.093.732,55 (três milhões, noventa e três mil, setecentos
e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 18/10/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO
PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 039/2021 – Processo nº. 294/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: PATRÍCIA LINO DE SOUZA ME
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais e
mão-de-obra para confecção e instalação de calhas/rufos incluindo
limpeza e demais produtos quando se fizer necessário, para algumas unidades de Saúde, sendo um total de aproximadamente 57
metros de calhas/rufos
Valor: R$ 24.192,51 (vinte e quatro mil, cento e noventa e dois reais
e cinquenta e um centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 22/10/2.021

TERMO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 124/2020 – PROCESSO N° 258/2020
(Ata de Registro n° 214/2020)
Considerando o contrato da empresa NEOSIM LACRES E SOLUÇÕES EIRELI, os atos praticados por este setor assinado pelo Secretário Municipal de Serviço da Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo, neste ato representado conforme delegação de
competência fixado pelo Decreto Municipal n° 4.813/2.017 e pela
empresa deverão ser rerratificados da seguinte maneira.
Onde se lia:
(…) LACRE HAHNEMANN COMERCIAL EIRELI cadastrada no
CNPJ sob o número 35.039.294/0001-40 com sede na Rua Coronel Feddersen, n° 46 – Itoupava Seca – Blumenau/SC – CEP:
89010-490 (…)
Agora se leia:
(…) NEOSIM LACRES E SOLUÇÕES EIRELI, cadastrada no
CNPJ sob o número 35.039.294/0001-40 com sede na Rua Casemiro de Abreu, n° 175 – Vila Nova – Blumenau/SC – CEP: 89035600 (…)
Ficam ratificados os demais termos do referido Contrato.

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊN-

CIA PÚBLICA Nº 010/19 – PROCESSO N° 166/19 (Contrato n°
236/19), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e empresa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI, objetivando o fornecimento de materiais, máquinas,
equipamentos e mão de obra para execução reforma e ampliação
da UBS do Bairro Jardim Brasil, com prorrogação do prazo de vigência até 11 de novembro de 2021. Roslindo Wilson Machado –
Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2020 – PROCESSO N° 034/2020 (Contrato
n° 062/2020), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística
de Avaré e a empresa CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA,
objetivando o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos
e mão de obra para execução da construção da Escola de Ensino
Fundamental na avenida Carlos Ramires, s/n, com prorrogação do
prazo de vigência contratual até 08 de dezembro de 2.021. Josiane
Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária Municipal de Educação
da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 062/17 – PROCESSO N° 406/17 (Contrato n°
426/17), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e GERHSON MAZZONI NEGRÃO e MARIA CECÍLIA FERREIRA
PAULUCCI NEGRÃO, objetivando a locação de imóvel da Rua
Bahia, nº 1850, para instalação da Secretaria Municipal da Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia, Telecentro Municipal, Sebrae
Aqui, Banco do Povo, Sala do Empreendedor, PAT – POSTO DE
Atendimento ao Trabalhador, Procon – Proteção ao Consumidor,
Junta Militar e SPA (Serviço de Pronto Atendimento “Posto Fiscal”),
Ministério do Trabalho, com prorrogação de vigência contratual até
31 de outubro de 2022, no valor global de R$ 278.896,20 (duzentos e setenta e oito mil e oitocentos e noventa e seis reais e vinte
centavos). Sandra de Fátima Theodoro – Secretária Municipal de
Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia da Estância Turística
de Avaré.

Aldir Blanc, conforme preceitua o artigo 49 da Lei 8.666/93. Revogado em: 08/10/2.021. Isabel Cardoso – Secretária Municipal de
Cultura da Estância Turística de Avaré.
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 202/21 – PROCESSO Nº. 341/21, objetivando a aquisição
de cobertores para as famílias em situação de vulnerabilidade social, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em:
21/10/2021. Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito.

TERMO DE SUPRESSÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/19 – PROCESSO Nº 166/19
(Contrato n° 236/19) fica suprimido o valor de R$ 3.862,73 (três mil,
oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos) com
a empresa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, o que equivale a aproximadamente 1,29% (um vírgula vinte e nove por cento) do total do contrato, que tem como objeto
o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de
obra para execução da reforma e ampliação da UBS do Bairro Jardim Brasil. Assinatura do Termo de Supressão: 14/10/2021.

DEPARTAMENTO DE SAÚDE-D.E.S.S.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 033/19 – PROCESSO N° 272/19 (Contrato n°
307/19), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e empresa LABORATÓRIO DE ANÁLISE S CLÍNICAS DE AVARÉ
LTDA EPP, objetivando a realização de exames de baciloscopia
(bk)de escarro e para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde no atendimento das unidades de saúde e das penitenciárias, com prorrogação do prazo de vigência contratual até
21 de outubro de 2.022, no valor global de R$ 45.000,00 (Quarenta
e cinco mil reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal
de Saúde da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2020 – PROCESSO N° 304/2020 (Contrato n°
166/2020), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de
Avaré e a empresa MALUF & TINÓS LTDA EPP, objetivando a locação de equipamentos multifuncionais a laser de impressão, cópias e digitação para diversas secretarias e departamentos, com
prorrogação do prazo de vigência até 08 de outubro de 2.022, no
valor global de R$ 265.913,55 (duzentos e sessenta e cinco mil e
novecentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos). Ronaldo
Adão Guardiano – Secretário Municipal de Administração Estância
Turística de Avaré.

TERMO DE REEQUILÍBRIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021 – PROCESSO Nº 206/2021
(Ata de Registro n° 203/2021), fica reequilibrado para o valor unitário de R$ 336,99 (Trezentos e trinta e seis reais e noventa e nove
centavos) do item 02 com a empresa SELTOM COMÉRCIO DE
GÁS LTDA EPP, que tem como objeto o registro de preços para
futura aquisição de recarga de gás P13 e P45 para a Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e seus equipamentos. Assinatura do Termo de Reequilíbrio: 27/09/2.021.

TERMO DE RESCISÃO

Fica RESCINDIDO UNILATERALMENTE o Contrato n° 284/10 da
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 013/10 – PROCESSO N° 294/10,
que objetiva a concessão do quiosque localizado na praça da Paz.
Cristo Redentor, conforme solicitação da Secretaria Municipal de
Turismo. Assinatura do Termo de Rescisão: 20/10/2.021.

TERMO DE REVOGAÇÃO

Fica REVOGADO a modalidade de licitação CONCURSO DE
PROJETOS Nº. 001/2020 – PROCESSO Nº. 397/2020, objetivando a seleção de projetos para aplicação da Lei n° 14.017/2020 –

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SEGURANÇA
DO SERVIDOR – D.E.S.S.
COMISSÃO PERMANENTE DE
READAPTAÇÃO FUNCIONAL – C.P.R.F.

Rua Pará, 673 – Centro
Telefone: (14) 3733-8111/3731-0632

A Comissão Permanente de Readaptação Funcional, reorganizada
pelo Decreto nº 5.911, de 27 de Julho de 2020, vem C O N V O C
A R os servidores abaixo relacionados a comparecerem na sede
do D.E.S.S. – Departamento de Saúde e Segurança do Servidor,
sito a Rua Pará, nº 673, Centro, para serem avaliados pela Equipe Multidisciplinar a fim de instruir os Processos de Readaptação
Funcional, a saber:
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COMUNICADO

Restos mortais abandonados no
Ossário Municipal são cremados
Procedimento não se aplica a túmulos particulares e não tem relação com recadastramento
de jazigos
Restos
mortais
abandonados no Ossário Municipal estão sendo cremados. O espaço
está com sua capacidade esgotada, informa a
administração do Cemitério Municipal.

O local recebe ossos
de pessoas que foram
sepultadas nos terrenos
populares do município cujos familiares não
deram destinação aos
mesmos após o período de três anos.

Há despojos mortais
que estão no Ossário
Municipal há 20 anos,
explica o setor.
O Cemitério Municipal esclarece que o procedimento não se aplica
a túmulos particulares e

não tem relação com o
recadastramento de jazigos que terminou na
quarta-feira, 20.
Local adequado
A preocupação do
município é dar uma
destinação correta aos

restos mortais que não
foram reivindicados por
familiares, além de evitar um eventual problema de saúde pública.
Para tanto, a Prefeitura da Estância Turística de Avaré contratou

uma empresa especializada para realizar o
trabalho.
As cinzas serão posteriormente depositadas em local adequado
a ser definido pela própria empresa.
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OPORTUNIDADE

Confira as vagas de emprego
disponíveis em Avaré
Ofertas estão sujeitas à alteração sem qualquer aviso prévio
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) divulgou na quinta-feira,
21 de outubro, as vagas de emprego
disponíveis em Avaré. A atualização é
semanal.
São elas:
Encarregado de governança - 01
vaga
Auxiliar administrativo - 01
Adesivador - 01
Auxiliar de mecânico (máquinas agrícolas) - 01
Auxiliar técnico de montagem de
equipamentos agropecuários - 01
Caseiro - 02
Costureiro na confecção em série - 01
Encarregado de manutenção de ma-

quinários de serraria - 01
Engenheiro civil - 01
Extrusor filme balão -01
Eletricista- 01
Impressor filme flexográfico - 01
Manobrista - 01
Mecânico de automóvel - 01
Mecânico (motor a diesel) - 02
Montador de estruturas metálicas - 01
Motorista de ônibus urbano - 01
Oficial de manutenção predial - 01
Pintor de estruturas metálicas - 01
Recepcionista atendente - 01
Soldador de máquina Mig Mag - 01
Técnico em segurança eletrônica - 01
Técnico em segurança do trabalho - 01
Vendedor externo – 02

Representante comercial – 01
Repositor de mercadorias – 01
Marceneiro – 01
Montador de moveis – 01
Serralheiro – 01
Montador de fachada – 01
Montador de esquadrias –01
Repositor de mercado PCD - 01 vaga
Sujeitas à alteração
As vagas estão sujeitas à alteração
sem aviso prévio conforme o preenchimento ou retirada das mesmas
pelas empresas.
Empregador
É necessário o cadastro da empresa ou pessoa física no endereço eletrônico empregabrasil.mte.gov.br ou

diretamente no PAT para a disponibilização de vagas e processo seletivo.
Candidatos
Já o candidato deve se cadastrar
no site empregabrasil.mte.gov.br ou
por meio do PAT. Os documentos necessários são o PIS, NIT, PASEP, Bolsa
família, Cartão Cidadão, Carteira de
Trabalho, RG, CPF e CNH.
É importante ainda que o candidato mantenha seu cadastro atualizado junto ao PAT, o que pode ser
decisivo no processo de contratação.
Serviço
O PAT fica na Casa do Cidadão (Rua
Bahia, nº 1.580, centro). Outras informações pelo telefone (14) 3732-1414.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Sebrae apresenta programa a
empresários de Avaré no dia 27

Proposta do Brasil Mais é aumentar produtividade de micro e pequenas empresas
O Sebrae prepara um encontro na
quarta-feira, 27, para apresentar o Programa Brasil Mais a empresários de Avaré.
Parceria com Sebrae, Senai e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), a ação do Governo
Federal pretende aumentar a produtividade e competitividade das micro e
pequenas empresas.
Os empreendedores que participam do programa recebem o acompanhamento gratuito de um agente
de local de inovação, que faz diagnóstico inicial e traça um plano de

inovação para o negócio.
A iniciativa é uma parceria com
a Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, através da Secretaria de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia,
e Associação Comercial, Industrial e
Agropecuária de Avaré (Acia).
São 100 vagas disponíveis para a
região de Botucatu, que inclui Avaré. A apresentação que acontece no
auditório da Acia é destinada a empresas de porte ME (microempresa)
e EPP (empresa de pequeno porte).
Os interessados devem entrar em

contato com o Sebrae Aqui ou preencher o formulário https://forms.
gle/HbxrF4ui3gfyZrax9.
O endereço é Casa do Cidadão
(Rua Bahia, nº 1580). O atendimento ao público é das 8 às 17 horas.
Outras informações pelos telefones
(14) 3732-0747 ou (14) 98204-0377
(WhatsApp).
O programa
O Brasil Mais é executado por
Agentes Locais de Inovação (ALI) disponibilizados pelo CNPq, graduados
e capacitados pelo Sebrae para atuar

nas empresas.
A jornada de quatro meses conta
com a identificação dos problemas,
desenvolvimento das soluções, implantação e avaliação em seis encontros individuais (presenciais ou online) gratuitos.
Entre as principais melhorias apontadas estão a produtividade da empresa, gestão de indicadores, aplicação de
ferramentas para inovação, interação
com o ecossistema de inovação e inovação em processos, produtos/serviços e métodos de marketing.
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SERVIÇOS

Prefeitura instala pontes de
madeira na zona rural de Avaré
Estruturas foram construídas nos
bairros Pedra Preta e Tameiros
A Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, por meio
da Secretaria de Serviços,
instalou duas novas pontes
de madeira na zona rural.
Uma das estruturas foi
construída no Bairro Pedra
Preta. A ponte anterior havia
caído há anos e os condutores
eram obrigados a atravessar
por dentro do córrego.
O bairro dos Tameiros
também ganhou uma nova

passagem construída pela
pasta. Dezenas de propriedades rurais estão localizadas
na região.
Além de facilitar o trânsito de moradores, a melhoria
vai agilizar o escoamento da
produção agrícola.
A Secretaria de Serviços
mantém um cronograma
permanente de manutenção
da infraestrutura urbana e
rural de Avaré.

