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DEPARTAMENTO DE SAÚDE - 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 6.602, de 07 de dezembro de 2021, 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:

Comissão Permanente de Readaptação Funcional
– C.P.R.F.

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

REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL

De acordo com a Lei Municipal nº 2.145 de 10 de outubro de 2017,
ficam os membros da Comissão Permanente de Readaptação
Funcional, reorganizados através de Decreto Municipal 6.602, de
07 de dezembro de 2021, C O N V O C A D O S a participarem da
Reunião da Comissão Permanente de Readaptação Funcional que
será realizada no dia 27/04/2022 às 14h00, nas dependências do
Departamento de Saúde e Segurança do Servidor – D.E.S.S., Rua
Pará, nº 673, Centro, Estância Turística de Avaré, oportunidade em
que serão discutidos Processos de Readaptação Funcional.
A Comissão Permanente de Readaptação Funcional

INEDITORIAIS
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 6.712/
Mar/2022
Ata da reunião ordinária n° 003/2022-CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada aos vinte
e dois dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, com início
às 14:00h: reuniu-se este Conselho de forma presencial na Sala
dos Conselhos situado na Praça Romeu Bretas, S/N, centro, nesta
cidade e comarca de Avaré, Estado de São Paulo, com a presença
dos conselheiros ao final citados. A Presidente Priscilla Maria Ribeiro abriu a reunião, cumprimentou e agradeceu a presença de todos
e na sequência pediu que o secretário Clóvis 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 a ata da reunião ordinária do dia 22 de fevereiro de
2022, realizada de forma Online pela plataforma GoogleMeet, foi

aprovada por todos os presentes. 2) Minuta de Termo de referência
da Semana da Criança e do Adolescente: a Minuta do Termo de referência apresentada pela Mesa Diretora, para contratação de empresa para criação de arte do material de divulgação e impressão
e divulgação em outdoor sobre a Semana em Defesa da Criança e
Adolescente, a ser realizada no mês de julho, foram colocados em
discussão e em votação, sendo aprovados por todos os presentes.
3) Termos de Fomento dos Projetos de 2021 – FUMCAD – foi dado
ciência ao colegiado sobre as Entidades que entregaram toda a
documentação exigida e que assinaram o Termo de Fomento dos
Projetos de 2021 do FUMCAD, no Paço Municipal, com a presença
do Prefeito Municipal, da secretária da SEMADS e do CMDCA e
dos presidentes das OSC, nesta data no período matutino: Colônia Espírita Fraternidade, Núcleo de Orientação e Capacitação a
Infância e Juventude de Avaré, Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Avaré, Voluntario Anônimo de Avaré, Associação
Arco Íris de Avaré e Associação Amigo Solidário. As demais Entidades que não assinaram se comprometeram a entregar a documentação faltante para o prosseguimento do processo de assinaturas o
mais breve possível. Foi mencionado e dado ciência aos presentes
que a Secretaria Municipal de Comunicação fará para os próximos
dias divulgação do ato acima mencionado e também uma matéria de orientação para captar recursos para o FUMCAD, oriundos
das doações de declarações do Imposto de Renda; o secretário
Clóvis complementou e se comprometeu a repassar ao Secretário-Executivo um material de divulgação e convite aos Contabilistas
das Entidades a fim de alcançar um maior número de pessoas; 4)
FUMCAD – Lei de Crédito Adicional – foi explanado pelo secretário
Clóvis a necessidade da Lei e dado ciência ao colegiado da Lei nº
2.619, de 08 de março de 2022 que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 2.358.300,23 (dois milhões
e trezentos e cinquenta e oito mil e trezentos reais e vinte e três
centavos), para atendimento às despesas decorrentes da manutenção de projetos sociais voltados aos interesses da Criança e do
Adolescente; 5) Corregedoria do Conselho Tutelar – foi dado ciência aos presentes da negativa de indicação de um representante da
Câmara Municipal de Avaré para compor a Corregedoria do Conselho Tutelar, nos termos da Lei Municipal nº 150/2011, conforme
consta do ofício nº 010/2022 – GP/avcg da Câmara de Vereadores
da Estância Turística de Avaré, assinado pelo seu Presidente, Flávio Eduardo Zandoná, por contar com número reduzido de funcionários efetivos e que estes já participam de outros Conselhos. Uma
das conselheiras presentes se prontificou a conversar com o sr.
Flávio na possibilidade de explanar da necessidade e informá-lo da
legislação pertinente a essa representatividade, ficando acordado
com os demais presentes que, caso não haja, até o fim do mês
uma resposta positiva, será publicada a Resolução sem a indicação do representante do Legislativo, com cópia para o Judiciário;
6) Outros assuntos: a) Relatórios de atividades de 2022 e planos
de ação de 2022: Ficou deliberado que as Entidades enviem anualmente os relatórios anuais e os planos de ação conforme modelo
elaborado por este Conselho; ficando a cargo da Secretaria-Executiva o envio para as Entidades do modelo; b) Portaria IIRGD nº
57 de 12/11/2021: Foi dado ciência da Portaria encaminhada pelo
Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, determinando
que a inclusão e exclusão do nome social na carteira de identidade de menor de 18 anos será realizada mediante requerimento do
Interessado, em formulário próprio, desde que representado ou assistido por seu representante legal. c) Renovação de Entidade: Foi
apreciado a documentação de Renovação de Inscrição da Entidade
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Avaré – APAE
e aprovado pelos presentes d) Ofício nº 52/2022 – SEMADS: Foi
lido e apreciado pelo colegiado o ofício nº 52/2022 da Secretaria
Municipal de Assistência Social que solicita a aprovação do Termo
de Referência sobre Capacitação para os profissionais do Sistema de Garantia de Direitos, Educadores e Gestores Públicos deste
município, para o 1º Encontro de Combate ao Abuso e Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes a ser custeado com recurso do
FUMCAD; foi recebida a Assistente Social Cristiane Grasselli de
Oliveira da SEMADS que explanou sobre a necessidade da Capacitação e apresentou o referido Termo para apreciação; após discutido ficou decidido ser o local do evento, em próprio municipal, sob
responsabilidade do contratante e a inclusão de coffe-break como
responsabilidade do contratado na capacitação, sendo aprovado
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar a presidente, Priscilla Maria Ribeiro, encerrou a reunião ás 16:00h, com o de acordo
dos conselheiros participantes: Priscila Félix representante titular
da Secretaria Saúde, Priscila Maria Ribeiro representante titular da
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Leticia Nunes
Alvarenga, representante titular da Secretaria da Cultura, Kerlen
Mariano Ribeiro e Tatiane Cristina Deolin, Marina Cecília Furigo,
representantes titulares de entidades de assistência de atendimento sócio educativa e de capacitação à criança e adolescente, Clóvis
Rodrigues Felipe representante titular da Sociedade Civil – Clube
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de Serviços e sociedade religiosa. Eu, Luiz Guilherme de Almeida
Peliçon, Secretário-Executivo, lavrei a presente ata que, após lida e
aprovada, será assinada pelo presidente da gestão 2021-23.

LEGISLATIVO

Priscilla Maria Ribeiro
Presidente CMDCA – Gestão 2021-23

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 04/04/2022, 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 56/2022
Autoria: Verª. Ana Paula Tiburcio de Godoy
Dispõe sobre o direito de toda a mulher a ter acompanhante, pessoa de sua livre escolha, nas consultas e exames, inclusive os ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados de saúde
do Município de Avaré;
Projeto de Lei nº 57/2022
Autoria: Verª. Ana Paula Tiburcio de Godoy
Institui o Dia Municipal da Família na Escola, no Município de Avaré
e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 58/2022
Autoria: Verª. Ana Paula Tiburcio de Godoy
Institui, no município de Avaré, a Semana Quebrando o Silêncio, e
dá outras providências;
Projeto de Lei nº 59/2022
Autoria: Verª. Adalgisa Lopes Ward
Assegura o Atendimento Humanizado às Parturientes em Luto Materno, no âmbito dos estabelecimentos públicos de saúde do Município da Estância de Avaré e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 60/2022
Autoria: Verª. Adalgisa Lopes Ward
Estabelece o Direito de as mães amamentarem os seus filhos durante a realização de concursos públicos na administração pública
direta e indireta do Município da Estância Turística de Avaré;
Projeto de Lei nº 61/2022
Autoria: Verª. Adalgisa Lopes Ward
Institui o uso do Cordão de Girassol como Instrumento Auxiliar de
Orientação para Identificação de Pessoas Portadoras de Deficiências Ocultas e/ou Transtornos, no Município da Estância Turística
de Avaré;

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência
Lei de Criação: 0090/2009
Convocação

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência (CMDPD), Sr. Hilton Charles M. Pedro, convoca os
Conselheiros e seus Suplentes, para Reunião Ordinária, que será
realizada no dia 14/04/22 às 09:00 horas (quinta-feira) ,Biblioteca
Inclusiva Jairo Amorim ,sito à Rua Ceará 1393, ao lado do Centro
Administrativo.				
Pauta:
Leitura e Aprovação da Ata;
CIPTEA
Equoterapia
Spots para Rádios
Oficiar Secretária de Esportes
Assuntos de interesse
Avisos da SEDPD
As reuniões do CMDPD são abertas a população.
Conselheiros titulares, favor acionarem o suplente em caso de não
comparecimento.
e-mail:cmdpd@avare.sp.gov.br
tel. (14) 3732-8844

Projeto de Lei nº 62/2022
Autoria: Ver. Hidalgo André de Freitas
Dispõe sobre a proibição da suspensão de serviços básicos de fornecimento de água tratada e energia elétrica em finais de semana
e vésperas de feriados no Município de Avaré - SP;
Projeto de Lei nº 63/2022
Autoria: Ver. Hidalgo André de Freitas
Altera o art. 4º da Lei 1338/2010 para incluir o Dia da Conscientização da Importância da Atualização da Caderneta de Vacinação;
Projeto de Lei nº 64/2022
Autoria: Ver. Marcelo José Ortega
Estabelece Penalidades Administrativas às Pessoas Físicas ou
Jurídicas e Agentes Públicos que discriminem as pessoas com
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), no âmbito da Estância
Turística de Avaré, estado de São Paulo, e dá outras providências.;
Projeto de Lei nº 65/2022
Autoria: Prefeito Municipal
Autoriza a concessão de bem imóvel, e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar nº 66/2022
Autoria: Prefeito Municipal
Autoriza o Executivo Municipal efetivar o pagamento de progressão
funcional aos ocupantes de cargos da educação do Município da
Estância Turística de Avaré e dá outras providências.
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TERMO ADITIVO Nº 07/2022

Contrato nº 04/2019 – Pregão Presencial 03/2019 – Processo 06/2019.
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: MALUF & TINÓS LTDA - EPP
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços contínuos destinados à impressão e reprografia corporativa de documentos, por meio de disponibilidade de equipamentos,
incluindo manutenção e todo o material de consumo necessário
para produção das impressões, exceto o papel, para uso da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Valor estimado: R$ 13.770,00 (treze mil, setecentos e setenta reais) para um período de 12 (doze) meses, sendo aproximadamente
R$ 1.147,50 (hum mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta
centavos) ao mês.
Vigência: O presente aditivo será celebrado com vigência a partir
de 23 de abril de 2022 até 22 de abril de 2023.
Data do ajuste: 07/04/2022

632/22 – RUA MARIA ANTONIA DE SOUZA – 2.141.003-000 – OS
– RETIRADA DE LIMPEZA JD.
633/22 – RUA TONICO BOAVA – 3.160.013-000 – RRS – SONORIZAÇÃO
634/22 – RUA SÉRGIO BARREIRA – 4.597.009-000 – ILS – SONORIZAÇÃO
635/22 – RUA JOÃO TELLES DE MENEZES – 3.079.013-000 –
CGO – SONORIZAÇÃO
635/22 – RUA JOÃO TELLES DE MENEZES – 3.079.013-000 –
CGO – SONORIZAÇÃO
636/22 – RUA ANTONIO DE MARMO BRUNO – 5.352.013-000 –
HRO – LIMPEZA
637/22 – RUA JACI DE OLIVEIRA – I.064.012-000 – IBIAÇU – SONORIZAÇÃO
638/22 – RUA ARMANDO PARIZZE CORREIA – 5.350.004-000 –
BAM – SONORIZAÇÃO

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

AUTORIZAÇÃO COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS.
A Vigilância Sanitária do Município da Estância Turística de Avaré, através de sua Coordenadoria no uso de suas atribuições e
atendendo ao disposto do Art. 124 da Portaria nº 06 de 29/05/1999
SVS/MS, que aprova a Instrução Normativa da Portaria SVS/MS nº
344 de 12/05/1998, faz publicar a aprovação do Cadastro do estabelecimento abaixo denominado, autorizando este comercializar
medicamentos de uso sistêmico lista C2 substâncias RETINÓIDE
e Lista A das substâncias psicotrópicas:
Dados do Estabelecimento:
RAZÃO SOCIAL: RAIA DROGASIL S/A
CNPJ: 61.585.865/0251-46
ENDEREÇO: PRAÇA DA INDEPEDÊNCIA Nº 91
MUNICÍPIO: Avaré				UF: SP
RESP. LEGAL: MARCÍLIO D’AMICO POUSADA CPF: 066.548.31-02
RESP. TÉCNICO: DAVI CAVERO
CPF: 288.713.588-05
CONSELHO PROF: CRF
Nº DE INSC.: 57566 UF: SP
QUANTIDADE ESTIMADA DE VENDAS MEDICAMENTOSO
Medicamento Isotretinoína (Roacutan) 20 mg com 30 capsúlas
Medicamento Isotretinoína (Bausch Lomb) 20 mg com 30 capsúlas
O cadastro acima citado só perderá validade quando houver mudanças de quantidade em estoque, ou mudança de endereço e/ou
razão social. Para acréscimo de medicamentos ao cadastro deverá
ser requerida alteração no mesmo.

SEC. DE FAZENDA

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO/ISS
NOTIFICAÇÕES:
197/22 – RUA ÂNTONIO RODRIGO PORTO – I.051.023-000 –
IBIAÇU – LIMPEZA
289/22 – RUA ÂNTONIO MARIUZZO – 3.295.043-000 – NS – LIMPEZA
560/22 – AL FRIDA ELZA S. BRANTES – 4.530.049-000 – BOMJARDIM – LIMPEZA
610/22 – RUA WELLIGTON DE P ASSIS – 5.277.022-000 – EM –
LIMPEZA
624/22 – RUA ACRE – 1.095.008-000 – UD – SONORIZAÇÃO
631/22 – RUA ANTONIO BATISTA PRESTES – 4.319.009-000 –
EAM – LIMPEZA/CALÇADA

Estância Turística de Avaré, 05 de Abril de 2022.
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ESPORTE

Natação de Avaré é vice-campeã
em competição realizada em Ibiúna
Atletas que representaram a estância turística também obtiveram bons resultados individuais
A equipe de natação da
Associação Aquática Vale do
Jurumirim (AAVJ)/Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer
foi a vice-campeã na modalidade 3 km no Circuito Paulista de Travessias Aquáticas.
A terceira etapa foi realizada no domingo, 3 de abril,
em Ibiúna. Cerca de 300 atletas de várias regiões de São
Paulo competiram no evento promovido pela empresa
Gaivota Eventos.
O grupo que representa
a estância turística de Avaré
também ficou em 3º lugar
nas categorias 500 metros e
1 km.
A equipe comandada pelo
técnico Sandro Oliveira da
Cunha tem o apoio da Secre-

taria Municipal de Esporte.
Resultados individuais
Os avareenses também
obtiveram bons resultados
individuais. Mateus Claro
Garcia, Carlos Roberto dos
Santos e Sandro Oliveira
Cunha foram campeões em
suas modalidades na prova
de 500 metros.
Já Carlos Roberto dos
Santos Júnior, Hamilton Ribas Andrade Filho venceram
em suas categorias na prova
de 1 km.
Na prova de 3 km, os vencedores foram Mateus Claro
Garcia e James Camargo Júnior, entre outros avareenses.
O resultado completo pode
ser conferido no site http://
www.gaivotaseventos.com.br/
v2/Ranking/Travessias/

Copa de mountain bike reúne centenas de atletas em Avaré
Etapa foi realizada no domingo, 3 de abril, no Parque Fernando Cruz Pimentel
O Parque Fernando Cruz
Pimentel (recinto da Emapa)
foi palco no domingo, 3 de
abril, da 2ª etapa da Copa
Sudoeste de Mountain Bike.
A edição contou com o
apoio da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, por
meio da Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer e Secretaria Municipal de Turismo.
“O evento contou com
500 inscrições da região sudoeste e 50 de atletas de
Avaré”, informam as pastas.

Os avareenses, aliás, foram
destaque no evento. A equipe
Mendes Bike/ Vip Salgados /
%Dia somou 18 pontos, assumindo a dianteira da etapa.
O atleta Maurício Mendes
de Oliveira foi o campeão da
categoria Master C. Já Ana
Paula Martins, da Pé de Vela
Bike, ficou em terceiro lugar na
modalidade Elite Feminino.
Outros esportistas de
Avaré também foram destaque na edição. O atleta Carlos Henrique Paixão fez uma

participação especial como
convidado.
“O avareense Carlos é
campeão mundial”, informa
o Esporte. Ele ficou em terceiro na categoria Elite Masculino, tendo competido por
uma equipe de Jundiaí.
Confira o resultado completo no site http://www.
copasudoestemtb.com.br/.
A próxima etapa da Copa
Sudoeste de Mountain Bike
acontece no dia 22 de maio
em Coronel Macedo.
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TURISMO

Avaré vai receber Final Nacional
de Rodeios em dezembro
É a primeira vez que o evento é encerrado fora da cidade de Barretos

A Estância Turística de
Avaré vai ser sede da Final
Nacional de Rodeios (FNR)
em dezembro. É a primeira
vez que o evento da Confederação Nacional de Rodeio
(CNAR) será encerrado fora
de Barretos, cidade que é referência mundial no esporte.
A escolha de Avaré está

relacionada aos investimentos que a Prefeitura vem fazendo no setor. Isso porque
o evento vai acontecer na
Arena de Eventos, que será
inaugurada na ocasião.
“O espaço nem foi inaugurado e já está incrementando o turismo de Avaré e
região. Só mesmo uma es-

trutura como essa é capaz de
receber o maior espetáculo
de montarias do Brasil”, afirma a municipalidade.
Com capacidade para 40
mil pessoas, a Arena de Eventos Avaré será uma dos maiores do país. A título de comparação: o famoso Estádio de
Rodeios de Barretos em for-

mato de ferradura tem capacidade para 35 mil pessoas.
Uma das maiores festas
com os portões abertos do
país, a edição 2022 da Exposição Municipal Agropecuária e Industrial de Avaré
(Emapa) acontece entre 2 e
11 de dezembro no Parque
Fernando Cruz Pimentel.

Com rodeio em cavalos e
touros, a FNR será realizada
entre 8 e 11 de dezembro,
contando com a participação
de competidores de nível internacional.
A programação com
grandes shows artísticos, outro destaque da Emapa, será
divulgada em breve.
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SAÚDE

Parceria com a Prefeitura garante 10
novos leitos de UTI para a Santa Casa

Entidade filantrópica atua em convênio com a Secretaria Municipal
da Saúde
A Santa Casa de Misericórdia de Avaré vai receber
10 novos leitos de Unidade
de Terapia Intensiva (UTI).
A conquista é fruto de
uma ação em conjunto com
a Secretaria Municipal da
Saúde. A entidade filantrópica atua em convênio com a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré.
Com isso, a Santa Casa
passará a ter 19 leitos de UTI
para atender pacientes da cidade e de 16 municípios da
região, uma vez que Avaré é

referência regional em Saúde.
A necessidade de novos
leitos para atender à demanda foi apresentada à Diretoria Regional de Saúde de
Bauru (DRS VI), que atendeu
ao pedido do município e da
entidade.
A proposta é que o novo
setor comece a funcionar em
maio. A UTI atual, que tem 9
leitos, vai passar por reformas
estruturais para receber os novos leitos, enquanto a Santa
Casa define os profissionais
que vão atuar no setor.

SOCIAL

Imposto de Renda: saiba como ajudar projetos sociais de Avaré

Contribuinte pode destinar porcentagem para fundo que financia ações voltadas para crianças e adolescentes
Quem declara Imposto de
Renda no modelo Por Deduções Legais, tem imposto a
pagar ou a restituir pode deduzir até 3% do valor na própria declaração, destinando o
recurso para o Fundo Municipal do Direito da Criança e
do Adolescente (FMDCA) de
Avaré.
Gerido pelo Conselho
Municipal da Criança e do
Adolescente e composto por

integrantes da sociedade civil e poder público, o FMDCA é responsável pelo envio
de recursos às entidades que
atendem crianças e adolescentes, mediante a apresentação de projetos conforme
legislação federal.
Cerca de 800 pessoas são
atendidas por meio de convênio entre Prefeitura de Avaré
e entidades socioassistenciais
que atuam no município.

Como doar
A Receita Federal prorrogou até 31 de maio o prazo
de entrega da declaração do
Imposto de Renda 2022.
O recolhimento pode ser
solicitado ao contabilista por
meio de autorização do titular, através de Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (DARF).
Se houver imposto a restituir, o valor da doação é

acrescido ao valor a restituir
pelo próprio sistema.
Já o munícipe que faz a
própria declaração on-line ou
por aplicativo deve clicar no
item Resumo da Declaração,
escolher Novo e preencher o
campo Tipo de Fundo (municipal), inserindo a opção Avaré.
O próprio sistema indica o
valor disponível para doação,
calculando os 3% do imposto devido e informando o

CNPF do fundo. Em seguida,
é só escolher o valor a doar.
O próximo passo no caso
de imposto a pagar é imprimir a DARF e fazer o pagamento dentro do prazo.
No caso de imposto a restituir, é necessário imprimir a
DARF da doação e pagar até
31 de maio. Nos dois casos, o
sistema ajusta o valor da doação de acordo com a opção
escolhida.
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CULTURA

Centro Cultural recebe workshop
sobre Constelação Familiar
Evento acontece na quarta-feira, 13 de abril; entrada é 1 litro de leite
O Centro Cultural
“Esther Pires Novaes” vai
receber na quarta-feira,
13, um workshop sobre
Constelação Familiar.

A prática busca resolver conflitos a partir
de dinâmicas que interpretam o histórico
familiar do participante.

O evento ministrado
pela facilitadora Hannah
Sabaini de Sá conta com
o apoio da Secretaria
Municipal de Cultura.

Com o tema “Um
Novo Olhar Para a
Vida”, o workshop tem
início às 19 horas. A entrada é a doação de 1

Avaré participa do lançamento
do Programa Juntos Pela Cultura

litro de leite. Os donativos serão encaminhados para o Fundo Social
de Solidariedade, informa a Cultura.

Outras informações
podem ser obtidas pelo
telefone (43) 9 9173-4096.
O Centro Cultural fica na
Rua Ceará, nº 1507.

UTILIDADE PÚBLICA

Provas do Censo 2022
são aplicadas neste
Iniciativa busca fortalecer produção local, gerando emprego domingo, 10 de abril
e renda

A Secretaria Municipal de Cultura participou do lançamento do
Programa Juntos Pela
Cultura 2022.
O evento integrou
a programação do 64º
Congresso Estadual de
Municípios
realizado
entre 28 e 30 de março
em Campos do Jordão.
O então vice-governador Rodrigo Garcia
– hoje na função de governador – participou
do ato. O objetivo é
ampliar a parceria entre o governo estadual
e prefeituras, fortalecendo a produção em
âmbito municipal e
ampliando o acesso da
população à arte por
meio do investimento
público e do desenvolvimento da economia
criativa de São Paulo.

Exame acontece de manhã e à
tarde, de acordo com o cargo
pretendido

A pasta participou
de uma consultoria sobre o funcionamento
do Programa Juntos
Pela Cultura com o secretário Estadual Sérgio
Sá Leitão.
“A proposta é fortalecer toda a cadeia pro-

dutiva do setor cultural
e não apenas focar no
produto final. Prestadores de serviço e técnicos,
por exemplo, estão inseridos nessa engrenagem
que gera emprego e
renda, contribuindo para
o desenvolvimento da

economia criativa”, afirma a Cultura.
Na ocasião, a pasta
também pediu a Garcia uma atenção para o
prédio do antigo Fórum,
imóvel estadual que hoje
se encontra em estado
de abandono.

Serão aplicadas neste próximo domingo,
10 de abril, as provas do
Processo Seletivo Simplificado para o Censo
Demográfico 2022.
Os candidatos às
vagas de recenseador
farão a prova no período da manhã. Já os
postulantes à função
de agente censitário
municipal (ACM) e
agente censitário supervisor (ACS) se sub-

metem ao exame no
período da tarde.
Foram disponibilizadas centenas de
vagas temporárias na
região. Avaré tem 81
vagas para recenseador e 10 vagas para
ACM e ACS.
Os inscritos podem
consultar os locais de
prova por meio do link
https://www50.fgv.br/
ConsultaLocalProva.aspx?key=222.
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Data de Encerramento: 11 de maio de 2022 às 09:30 horas, Dep.
Licitação.
Data de abertura: 11 de maio de 2022 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, 06 de abril de 2.022 – Olga Mitiko Hata –
Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Despacho – Parecer Técnico das Condições de
Trabalho

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 004/22 – PROCESSO Nº. 097/22
Objeto: Contratação de empresa para realização de exames de audiometria, conforme edital.
Data de Encerramento: 12 de maio de 2022 às 09:30 horas, Dep.
Licitação.
Data de abertura: 12 de maio de 2022 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, 06 de abril de 2.022 – Olga Mitiko Hata –
Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 053/22 – PROCESSO Nº. 091/22
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Gêneros Alimentícios (Perecíveis) para Merenda Escolar
Recebimento das Propostas: 11 de abril de 2.022 das 08 horas até
26 de abril de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 26 de abril de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 26 de abril de 2.022 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, 06 de abril de 2.022 – Eliana da
Silva Almeida – Pregoeira.

Recebido nesta data.
Avaré, 30/03/2022
Considerando o parecer técnico das condições de trabalho, expedido pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho, dos servidores
abaixo relacionados, verificada as atividades exercidas no local
atual, o tempo de exposição e a concentração da exposição aos
agentes de riscos, conforme NR s,
Considerando que a concessão/alteração/manutenção do adicional de insalubridade requerido, não tem como requisito para sua
concessão nenhum interstício temporal, mas sim a efetiva exposição do servidor à condições de trabalho consideradas insalubres
a sua saúde,
Considerando Parecer nº 053/2020- Procuradoria-Geral do Município e por se tratar de um ato administrativo vinculado, sendo que
esse ato possui característica de mera homologação , que se dá
após a certificação de que o interessado (a) preencheu integralmente os requisitos previstos em lei promulgada em data anterior
ao advento da LC 173/20,
Acompanho as informações e conclusão descritas no PARECER
TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO, dos
servidores abaixo relacionados, até decisão definitiva consubstanciada nas ações a serem implantadas do PPRA e LTCAT.
Base legal : Lei 1954/2015 – Decreto nº 4601/2016, para providências pertinentes, em sendo o caso de futura analise e /ou outro
entendimento por parte de órgãos fiscalizadores(TCE), sejam os
mesmos suspensos.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 054/2022 – PROCESSO Nº. 092/2022
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de medicamentos para atender o Pronto Socorro Municipal e a Rede Básica de Saúde
Recebimento das Propostas: 12 de abril de 2.022 das 08 horas até
27 de abril de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 27 de abril de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 05 de maio de 2.022 às
09 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 08 de abril de 2.022 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 057/22 – PROCESSO Nº. 101/22
EXCLUSIVO PARA ME, EPP OU MEI
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos destinados ao atendimento de pacientes de Ambulatório
DST/AIDS
Recebimento das Propostas: 25 de abril de 2.022 das 08 horas até
05 de maio de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 05 de maio de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 12 de maio de 2.022 às 09h
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, 05 de abril de 2.022 – Carolina
Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

Dê-se ciência aos interessados. Publique-se
Encaminhe-se ao DRH/DP para providências pertinentes.
RONALDO ADÃO GUARDIANO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/22 – PROCESSO Nº. 096/22
Objeto: Contratação de empresa para realização de 300 consultas/
mês de cardiologia, conforme edital.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 – PROCESSO Nº 080/2022
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Ata de Registro de preços para eventual aquisição futura de
hortifrutis para o Semads.
Data de Encerramento: 26 de abril de 2.022 das 09h30min às 10
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 26 de abril de 2.022 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, 06 de abril de 2.022 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 – PROCESSO Nº 082/2022
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Ata de Registro de preços para eventual aquisição futura de
cotas de gás para o Semads.
Data de Encerramento: 27 de abril de 2.022 das 09h30min às 10
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 27 de abril de 2.022 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
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Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06 de abril de 2.022 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 – PROCESSO Nº 099/2022
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Ata de Registro de preços para eventual aquisição futura de
cotas de gás para o Paço Municipal e Tiro de Guerra.
Data de Encerramento: 28 de abril de 2.022 das 09h30min às 10
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 28 de abril de 2.022 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, 06 de abril de 2.022 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2022 – PROCESSO N° 067/2022
Considerando os questionamentos de diversas empresas, o Senhor RONALDO ADÃO GUARDIANO, Secretário Municipal de
Administração, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a
rerratificação do edital nos termos a serem conferidos no site: www.
avare.sp.gov.br e bllcompras.com.
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c Lei
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 29 de abril de 2022, às
09 horas para início da sessão. Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 08 de abril de 2022.

ADJUDICAÇÃO

Chamamento Público nº. 002/22 – Processo nº. 046/22
Fica ADJUDICADO o Chamamento Público 002/22 à empresa GRIZZO & GRIZZO S/S LTDA, para realização de exames de espirometria,
com base na Lei Municipal 2435/21, conforme edital, no valor global
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 07 de abril de 2.022 – Roslindo Wilson Machado – Secretário
Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.
Concorrência Pública nº. 003/2022 – Processo nº. 033/2022
Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 003/2022 à empresa
TMK ENGENHARIA S.A., para o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução de construção de rotatória e recapeamento asfáltico na Rua Fuad Haspani
com Avenida Marginal SP 255, Avaré/SP, no valor total de R$
131.058,73 (cento e trinta e um mil, cinquenta e oito reais e setenta
e três centavos). Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 04 de
abril de 2.022 – Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de
Planejamento e Obras da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO

Chamamento Público nº. 002/22 – Processo nº. 046/22
Fica HOMOLOGADO o Chamamento Público 002/22 à empresa
GRIZZO & GRIZZO S/S LTDA, para realização de exames de espirometria, com base na Lei Municipal 2435/21, conforme edital.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 07 de abril de 2.022 –
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Concorrência Pública nº. 003/2022 – Processo nº. 033/2022
Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 003/2022 à empresa
TMK ENGENHARIA S.A., para o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução de construção de
rotatória e recapeamento asfáltico na Rua Fuad Haspani com Avenida
Marginal SP 255, Avaré/SP. Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
04 de abril de 2.022 – Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de
Planejamento e Obras 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 as empresas G
DIAS DEPIZOLI COMÉRCIO ELETRÔNICO E DISTRIBUIDORA
ME (ITEM 01) E J H AR CONDICIONADOS EIRELI EPP (ITEM
02), referente a aquisição de aparelhos para climatização do Almoxarifado da Saúde, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 024/2022
– Processo nº. 040/2022. Homologado em: 31/03/2022.
Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística
de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei
10.520/02, HOMOLOGA a empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA – ME, responsável pelo registro de preços objetivando aquisição de produtos de
limpeza para atender as necessidades do Tiro de Guerra, relativa
ao Pregão Eletrônico nº. 027/22 – Processo nº. 045/22. Homologado em: 06/04/2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Dispensa nº. 021/2022 – Processo nº. 102/2022
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa SILVEIRA &
DUARTE AVARÉ LTDA no valor total de R$ 200.370,00 (duzentos
mil, trezentos e setenta reais), objetivando a contratação emergencial de empresa para o fornecimento de combustíveis para toda a
frota municipal, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de abril de 2.022.
Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário Municipal de
Transportes e Serviços da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 027/22 – Processo nº. 045/22
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA – ME
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de produtos de
limpeza para atender as necessidades do Tiro de Guerra
Valor Global: R$ 4.792,01 (quatro mil, setecentos e noventa e dois
reais e um centavo)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 06/04/2022

EXTRATO DE CONTRATO DE CHAMAMENTO
PÚBLICO

Modalidade: Chamamento Público nº. 002/22 – Processo nº. 046/22
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: GRIZZO & GRIZZO S/S LTDA
Objeto: Credenciamento de empresa para prestação de serviços
de realização de exames de espirometria, com base na Lei Municipal 2435/21, conforme edital
Valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 07/04/2.022

EXTRATO DE CONTRATO DE CONCORRÊNCIA
PÚBLICA

Modalidade: Concorrência Pública nº. 003/2022 – Processo nº. 033/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: TMK ENGENHARIA S.A.
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução de construção de rotatória e recapeamento asfáltico na Rua
Fuad Haspani com Avenida Marginal SP 255, Avaré/SP
Valor: R$ 131.058,73 (cento e trinta e um mil, cinquenta e oito reais
e setenta e três centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 04/04/2.022

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA

Modalidade: Dispensa nº. 021/2022 – Processo nº. 102/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SILVEIRA & DUARTE AVARÉ LTDA
Objeto: Contratação emergencial de empresa para o fornecimento
de combustíveis para toda a frota municipal
Valor Global: R$ 200.370,00 (duzentos mil, trezentos e setenta reais)
Data da Assinatura do Contrato:05/04/2022

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 024/2022 – Processo nº. 040/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: G DIAS DEPIZOLI COMÉRCIO ELETRÔNICO E DISTRIBUIDORA ME
Valor Global: R$ 9.433,35 (nove mil quatrocentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos)
Contratada: J H AR CONDICIONADOS EIRELI EPP
Valor Global: R$ 35.800,00 (trinta e cinco mil e oitocentos reais)
Objeto: aquisição de aparelhos para climatização do Almoxarifado
da Saúde.
Data da Assinatura do Contrato: 31/03/2022

TERMO DE ANULAÇÃO

Fica ANULADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Nº. 015/22 – PROCESSO Nº. 022/22, objetivando Registro de Pre-

ços para futura aquisição de leite em pó para atender as Unidades
da SEMADS, conforme preceitua a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Anulada em: 04/04/2.022. Adriana Moreira Gomes
– Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 – PROCESSO N° 110/2021 (Contrato n°
082/2021), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de
Avaré e a ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS SEIS
BAIRROS, objetivando o fornecimento de gêneros alimentícios
(hortifrútis) da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar Municipal para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar/PNAE, verba FNDE/PNAE, com prorrogação do prazo de
vigência contratual até 30 de maio de 2.022. Josiane Aparecida
Medeiros de Jesus – Secretária Municipal de Educação da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 062/13 – PROCESSO N° 163/13 (Contrato n°
117/13), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e os senhores ARÃO OTANI e YOSIE OTANI, objetivando a locação de imóvel situado a Rua Alagoas, n°1086 – Centro/Avaré, para
a instalação do Arquivo Municipal, com prorrogação do prazo de
vigência contratual até 30 de abril de 2.023, no valor global de R$
49.927,95 (quarenta e nove mil, novecentos e vinte e sete reais e
noventa e cinco centavos). Ronaldo Adão Guardiano – Secretário
Municipal da Administração da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020 – PROCESSO N° 096/2020 (Contrato n°
059/2020), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de
Avaré e a empresa ANDIARA DE ANDRADE COSTA, objetivando
o fornecimento de refeições tipo self-service para o Corpo de Bombeiros de Avaré, com prorrogação do prazo de vigência contratual
até 04 de maio de 2.023, no valor global de R$ 157.000,00 (cento e
cinquenta e sete mil reais). Olívia Perrone Cazo – 1ª Tenente Polícia Militar do Corpos de Bombeiros da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE
PREÇOS Nº 004/2021 – PROCESSO N° 380/2021 (Contrato n°
231/2021), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de
Avaré e a empresa NEWTECNICA SERVIÇOS DE CONSULTORIA
TÉCNICA E OBRAS LTDA, objetivando a elaboração de projeto
para pavimentação da Estrada Vicinal AVR – 242 – Barra Grande/
Cerqueira César, nos padrões DER, contendo os projetos necessários, levantamento topográfico e ensaios de solo para aprovação
junto a ARTESP e Convênios junto a Casa Civil e/ou órgão competente, com prorrogação do prazo de vigência contratual até 25
de maio de 2.022. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de
Planejamento e Obras da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/2022 – PROCESSO Nº. 030/2022, objetivando o
registro de preços para eventual aquisição futura de gêneros alimentícios para as unidades da Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social, conforme preceitua o artigo 49, primeira
parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 31/03/2.022. Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/22 – PROCESSO N° 037/22, objetivando o registro
de preços para futura aquisição de concreto usinado para utilização no Setor de Manutenção de Bens e Imóveis e Conservação
de Vias Públicas, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte
da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
Revogada em: 04/04/2.022. Cesar Augusto Luciano Franco Morelli
– Secretário Municipal de Transportes e Serviços da Estância Turística de Avaré.
Fica REVOGADO os Lotes 01 e 02 do PREGÃO ELETRÔNICO
N° 023/22 – PROCESSO N° 038/22, objetivando a contratação de
empresa especializada, através de registro de preços, para fornecimento de massa asfáltica e emulsão asfáltica, conforme preceitua
o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do
Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 05/04/2.022. Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário Municipal de Transportes
e Serviços da Estância Turística de Avaré.
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EMPREGO

PAT: 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, 7 de
abril, as vagas de emprego
disponíveis em Avaré.
São elas:
Assistente operacional – 02
vagas
Assistente administrativo (fazenda) – 01 vaga
Atendente balconista - 01
Auxiliar contábil - 02
Analista de recursos humanos - 01
Assistente gerente de loja - 01
Auxiliar administrativo de
custos - 01
Auxiliar de marceneiro - 01

Auxiliar de pessoal - 01
Caseiro (casal) - 02
Cozinheiro - 01
Eletromecânico - 01
Encarregado de prevenção
de perdas - 01
Encarregado de perecíveis - 01
Encarregado de bazar - 01
Encarregado de hortifruti - 01
Encarregado de mercearia - 01
Encarregado frente de caixa - 01
Encarregado de recebimento
de mercadorias - 01
Líder de almoxarifado - 01
Marmorista - 01
Mecânico de manutenção de
automóveis - 01
Mecânico de britagem - 01

Mecânico de manutenção de
máquinas agrícolas - 01
Mecânico de manutenção e
instalação de aparelhos de climatização e refrigeração - 01
Monitora - 01
Montador de móveis - 01
Motorista carreteiro - 02
Oficial de manutenção predial - 01
Operador de cartão - 02
Programador de manutenção - 01
Servente de pedreiro - 01
Subgerente - 01
Técnico em manutenção de
equipamentos e instrumentos médico-hospitalares - 01

Trabalhador rural - 02
Vendedor de televendas - 01
Vendedor externo – 02 vagas
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.
Já o candidato deve se ca-

dastrar 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.
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SAÚDE

Idosos de 60 anos recebem
vacina contra Gripe e Covid
Trabalhadores da Saúde também são imunizados contra a Influenza nessa etapa
Pessoas a partir 60 anos
continuam recebendo a
quarta dose contra a Covid-19. É necessário aguardar
o intervalo de quatro meses
em relação à terceira dose.
Esse mesmo público também está apto para receber
simultaneamente a vacina
contra a Gripe.
Trabalhadores da Saúde
continuam sendo imunizados contra a Influenza nessa
etapa, que teve início no dia
4 de abril e segue até o dia 29
deste mês.
A atualização da vacina
contra o Sarampo para os
trabalhadores do setor tam-

bém continua nessa fase,
ressalta a Secretaria Municipal da Saúde.
Pontos de vacinação
A vacinação contra a Influenza acontece nos seguintes locais e horários:
Centro de Saúde I: segunda a sexta, das 8 às 16 horas;
Posto Santa Elisabeth: segunda a sexta, das 13 às 15 h;
Posto Vera Cruz: segunda
a sexta, das 8 às 16 horas;
Posto Mário Bannwart:
terça e quinta, das 9 às 13
horas;
Posto Bairro Alto: segunda, terça, quinta e sexta, das
8 às 11 horas;

Posto Brabância: segunda
a sexta das 8 às 16 horas;
Posto Bonsucesso: segunda, terça e sexta das 8 às 11
horas, quarta e quinta das 13
às 15 horas.
Já a vacinação contra a
Covid para todos os públicos
acima de 5 anos acontece nos
seguintes locais e horários:
Centro de Saúde I: segunda a sexta, das 8 às 16 horas;
Posto Vera Cruz: segunda
a sexta, das 08 às 16 horas;
Posto Brabância: segunda
a sexta das 8 às 16 horas;
Posto Mário Bannwart:
terça e quinta, das 9 às 13
horas.

EDUCAÇÃO

Cordel é tema de bate-papo com alunos do EJA
Encontro foi conduzido pelo escritor Maurício de Barros, referência na área
Alunos da modalidade
Educação de Jovens e Adultos (EJA) participaram de um
bate-papo com o cordelista
Maurício de Barros.
Radicado em Avaré, o
escritor pernambucano é
referência em literatura de
cordel, manifestação cultural
que combina escrita, oralidade e xilogravura.
O encontro realizado no
último dia 29 na Escola Municipal Maria Theresa de Oli-

veira Picalho (Dondoca) contou ainda com a presença de
alunos das EMEBs Fausto dos
Santos Rodrigues e Salim
Antonio Curiati.
A exposição faz parte do
projeto que Barros vem desenvolvendo em escolas de
Avaré para divulgar a expressão cultural brasileira que é
típica do nordeste do país
e se manifesta por meio de
histórias gravadas em folhetos pendurados em cordas.

A ação cultural que envolve alunos do EJA é parte das
atividades do Projeto “Identidade, Cultura e Cidadania”,
afirma a Secretaria Municipal
de Educação.
“O objetivo é estimular a
capacidade de ler, escrever e
de reconhecer a função social dos diversos gêneros textuais que circulam nos meios
sociais, bem como fomentar
o hábito e o gosto pela leitura”, ressalta a pasta.

