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LEGISLATIVO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO, Vereador Presi-
dente da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, vem pelo 
presente ADJUDICAR o objeto do Pregão 06/2020 – Processo 
12/2020, para a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A, com CNPJ 
02.558.157/0001-62, localizada na Av. Engenheiro Luiz Carlos 
Berrini, nº 1376, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04.571-
936, objetivando a prestação de serviços de fornecimento de co-
nexão à internet, através de link dedicado ou semi-dedicado, para 
a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, no valor 
global de R$ 7.299,96 (sete mil, duzentos e noventa e nove reais 
e noventa e seis centavos) pelo período de 12 meses, sendo R$ 
608,33 (seiscentos e oito reais e trinta e três centavos) mensais.     
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 24 de se-
tembro de 2020.

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
Presidente da Câmara

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO, Vereador Presidente 
da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por lei, e em conformidade 
com o Termo de Adjudicação datado de 24 de setembro de 2020, 
vem acolher o objeto da licitação de que trata o Pregão 06/2020 
– Processo 12/2020, HOMOLOGANDO para a empresa TELEFÔ-
NICA BRASIL S.A, com CNPJ 02.558.157/0001-62, localizada na 
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1376, Cidade Monções, São 
Paulo/SP, CEP 04.571-936, objetivando a prestação de serviços de 
fornecimento de conexão à internet, através de link dedicado ou se-
mi-dedicado, para a Câmara de Vereadores da Estância Turística 
de Avaré, conforme requisitos especificados no Anexo do Edital, no 
valor global de R$ 7.299,96 (sete mil, duzentos e noventa e nove 
reais e noventa e seis centavos) pelo período de 12 meses, sendo 
R$ 608,33 (seiscentos e oito reais e trinta e três centavos) mensais.     
As despesas decorrentes da presente solicitação serão 
empenhadas através da seguinte dotação orçamentária: 
01.01.02.01.122.7005.2258-3.3.90.39.99-13
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 28 de se-
tembro de 2020.

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 11/2020
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S.A
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de fornecimento de conexão à internet, através de link de-
dicado ou semi-dedicado, para a Câmara de Vereadores da Estân-
cia Turística de Avaré, conforme requisitos especificados no Anexo 
do Edital.
Valor total: R$ 7.299,96 (sete mil, duzentos e noventa e nove reais 
e noventa e seis centavos) pelo período de 12 meses, sendo R$ 
608,33 (seiscentos e oito reais e trinta e três centavos) mensais.     
Referente: Processo nº 12/2020 – Pregão Presencial 06/2020 
Data do ajuste: 01/10/2020

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
Presidente da Câmara

CIRCULAR N º 29/2020-DG
Avaré, 01 de outubro de 2020

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
05/10/2020 - Segunda Feira – às 19h00min.

Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presiden-
te Vereador Francisco Barreto de Monte Neto designou para a Or-
dem do Dia da Sessão Ordinária de 05 de outubro do corrente ano, 
que tem seu início marcado para as 19h00min, a seguinte matéria: 

1. PROJETO DE LEI Nº 68/2020 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Delimita a área do Parque de Exposições Dr. Fernando 
Cruz Pimentel - Emapa.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 68/2020 e dos Pareceres do 
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Serviços, Obras e Adm. Pública. 
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração. 

Exmo.(a). Sr. (a)      
Vereador (a)
N E S T A

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna pú-
blico a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão 
Ordinária de 28/09/2020, a saber: 
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução, 
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.ca-
maraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”
Projeto de Resolução nº 06/2020
Autoria: Mesa Diretora
Dispõe sobre a revogação da Resolução nº 428/2020 da Câmara 
de Vereadores da Estância Turística de Avaré e dá outras provi-
dências.

Projeto de Lei nº 90/2020
Autoria: Prefeito Municipal
Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turísti-
ca de Avaré para o exercício de 2021 (orçamento)

INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS 
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 

28 de SETEMBRO de 2020

INDICAÇÕES
Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária

-por meio do setor competente, para que realize recapeamento asfáltico em 
toda extensão da Avenida Espanha.
-por meio do setor competente, para que em acordo com Lei Municipal nº 
332/1995, para que notifique o proprietário do terreno existente na Rua Três 
Marias/Bairro Vera Cruz, ao lado da Igreja Avivamento Bíblico número 60, 
para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie em caráter de urgência 
uma fita de isolamento para os pacientes que são atendidos no CAISMA.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de Implantar 
uma Unidade do CAPS AD 24 horas em nossa cidade ou efetuar remanejamen-
to buscando adequar o já existente a esse horário de funcionamento, visando o 
pronto atendimento de usuários que necessitem e/ou procurem ajuda.
-por meio do setor competente, para que tome providências no sentido de 
realizar estudos para objetivar um Programa de Coleta Seletiva de Lixo nos 
bairros da nossa cidade.
-por meio do setor competente, para que realize recapeamento asfáltico em 
toda extensão da Estrada do Golf.
-por meio do setor competente, para que promova incentivo para as expor-
tações de produtos produzidos pelos avareenses, criando mecanismos que 
facilitem o acesso aos critérios tributários.
-por meio do setor competente, para que realize pintura de solo na faixa de 
pedestre localizada em frente a CEI Jandira Pereira/Bairro Vera Cruz.
-por meio do setor competente, para que realize avivamento nas pinturas de 
solo das faixas de PARE, nas ruas do Bairro Vera Cruz .
-por meio do setor competente, para que providencie toalha de papel para 
o CAISMA.
-por meio do setor competente, para que providencie com caráter de urgência 
um PABX para o novo prédio do CAISMA, para acelerar o trabalho dos funcioná-
rios que são obrigados sair andando pelo prédio para levar o telefone.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza no passeio público 
coberto de mato no terreno ao lado da CEI Jandira Pereira/Bairro Vera Cruz.
-por meio do setor competente, para que realize pintura na rampa de aces-
sibilidade na Unidade de Saúde Dr. João Carvalho/Bairro Santa Elizabeth.
-por meio do setor competente, para que realize manutenção na Praça Ter-
ceiro Milênio/Bairro Vera Cruz.
-por meio do setor competente, para que seja inserido na grade da Educação, orien-
tações referentes ao preparo técnico e psicológicos de alunos, mediante situações 
de emergência, tais como planos de evacuação e noções de primeiros socorros.
-por meio do setor competente, para que sejam instaladas placas em pontos 
estratégicos da cidade alertando da Proibição de Queimadas, seus prejuízos 
à Saúde e ao Meio Ambiente, alem de ampla Campanha de Orientação so-
bre como e onde denunciar focos de incêndio.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a Lei Muni-
cipal vigente, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua São Tiago/
Bairro Vera Cruz, em frente aos números 21, 49, 53 e 61, para que realize 
limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a legislação vi-
gente, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Carvalho Pinto 
ao lado do número 110, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que realize pavimentação na Rua Letô-
nia/Bairro Jardim Europa.
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-por meio do setor competente, para que em conformidade com a Lei Muni-
cipal vigente, notifique o proprietário do terreno existente na Rua São Lucas/
Bairro Vera Cruz, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a Lei Munici-
pal vigente, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Três Marias/
Bairro Vera Cruz ao lado do número 881, para que realize limpeza e manu-
tenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie ventilador e substitua 
lâmpadas queimadas na Unidade de Saúde da Família do Brasil Novo.
-por meio do setor competente, para que viabilize a valorização dos funcio-
nários públicos, profissionais da Educação e funcionários da Saúde Pública 
de nossa cidade.

Ivan Carvalho de Melo
-Substituição de lâmpada queimada em poste de iluminação pública localiza-
da na Rua Antônio Cruz, 61 - Bairro Jardim Paulistano.
-Substituição de lâmpada queimada em poste de iluminação pública localiza-
da na Rua Antônio Vicentini, 274 - Bairro Jardim Boa Vista.
-Substituição de lâmpada queimada em poste de iluminação pública localiza-
da na Rua Braz Caldeira, 60 - Bairro Braz 2.
-Substituição de lâmpada queimada em poste de iluminação pública localiza-
da na Rua Fermino Gomes, 99 - Bairro Vila Timóteo.
-Substituição de lâmpada queimada em poste de iluminação pública localiza-
da na Rua Horácio Dias Batista, 472 - Bairro Vila Martins 2.
-Substituição de lâmpada queimada em poste de iluminação pública localiza-
da na Rua Rubens de Oliveira, 31 - Bairro Jardim Califórnia.
-Substituição de lâmpada queimada em poste de iluminação pública localiza-
da na Rua Simão de Oliveira Lima, 157 - Bairro Vila Três Marias.
-Substituição de lâmpada queimada em poste de iluminação pública localiza-
da na Travessa Liberdade, 39 - Bairro Jardim Bom Sucesso 1.

Jairo Alves de Azevedo
-para que através do Departamento competente providencie o conserto de 
um buraco na Rua. Bandeirante de fronte ao Nº 1.320 no bairro: Bonsucesso, 
pois vem causando transtornos para as pessoas que transitam pela mesma.
-para que através do Departamento competente DEMUTRAN (Departamen-
to Municipal de Transito) análise qual a possibilidade de instalar um redutor 
de velocidade (LOMBADA) na rua: Dr. Antonio Silvia Cunha Bueno, próximo 
ao nº 431 no Bairro Jurumirim, pois os moradores e pedestres que transitam 
pelo local estão sentindo insegurança por conta da velocidade que os veícu-
los transitam pela mesma..
-para que através do Departamento competente providencie a reforma da 
pintura da faixa de pedestres na Av. Lineu Prestes esquina com a Rua Bahia, 
pedimos que o órgão competente análise essa possibilidade, pois os muní-
cipes reivindicam por não ter segurança para fazer a travessia da mesma.
-para que através do Departamento competente providencie manutenção 
adequada da canaleta de escoamento de água, na rua Iraty Reis esquina 
com a rua Wilson Sabino de Godoy, a mesma vem causando insatisfação 
aos moradores pois a água que escoa da chuva não toma o caminho correto 
parando na esquina causando o mau cheiro.
-para que através do Departamento competente providencie a manutenção 
da Av. Donguinha Mercadante, onde encontra-se sem a pavimentação no 
Bairro Jardim Paineiras, pois está difícil o tráfego de veículos e que analise a 
possibilidade de ser jogado pedras, cascalhos ou algum material apropriado 
na mesma. Os veículos trafegam na contramão desviando dos buracos isso 
aumentando o risco de causar acidentes.

Roberto Araujo
-para que através do Departamento competente, providencie a instalação de 
Lombada na Rua Prudente de Moraes, tendo em vista que muitos motoristas 
irresponsáveis trafegam em alta velocidade naquela via pública, podendo 
provocar acidentes com vítimas fatais.
-para que através do Departamento competente, providencie a instalação de 02 
(duas) Lombadas na Rua Zico de Castro, altura dos números 700 ao 1.000, ten-
do em vista que muitos motoristas irresponsáveis trafegam em alta velocidade 
naquela via pública, podendo provocar acidentes com vítimas fatais.
-para que através do Departamento competente, providencie a instalação de 
Lombada na Rua Waldemar Lopes Peres, defronte ao número 621 – Bairro: 
“Jardim Paraíso”, tendo em vista que muitos motoristas irresponsáveis tra-
fegam em alta velocidade naquela via pública, podendo provocar acidentes 
com vítimas fatais.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor ANTONIO SEVERINO DA ROCHA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor CLAUDINEI APARECIDO SALVADOR.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor HÉLIO ALVES DE OLIVEIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor GERALDO CAMILO DE GODOY.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor ALEX ROGER SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor DARCY FAGUNDES FAUSTINO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora BENEDITA ANTONIA GOMES HILARIO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor BENEDITO PEDRO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor ANIBAL ROBERTO DE LIMA JUNIOR.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor VICENTE LOPES.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor TADEU EDUARDO GIRALDI PINHEIRO BRAGA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor ADOLFANE APARECIDO DIONIZIO.

Francisco Barreto de Monte Neto- Presidente
-para que seja oficiado à OSATUR a fim de que estude a possibilidade de 
intercalar mais linhas de ônibus para atender os moradores dos bairros: Du-
ílio Gambini, Jardim Presidencial e São Rogério I e II a saber: - Nos dias da 
semana mais dois horários um no período da manhã e outro a tarde; e - Nos 
finais de semana mais um horário.  Requeiro mais que do deliberado seja 
cientificado o Sr. Hélio Passarelli residente a Rua Prof. Oscar Vilaça nº 56, 
Duílio Gambini.
-para que seja oficiado à empresa RUMO, operadora de ferrovias do Brasil, 
para que informe se existe algum projeto para a reforma ou manutenção da 
malha ferroviária que passa pelo nosso município, uma vez que esta empre-
sa é a nova contratada para gerir o transporte ferroviário do nosso Estado.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor 
competente, para que nos informe:  Foi efetuada avaliação técnica da árvore 
que os galhos estão pegando na fiação da Rua Sagitário/Bairro Costa Azul 
na frente do número 33?  Solicito que seja feita uma limpeza na árvore, os 
moradores estão preocupados com essa situação. Considerando que, os 
moradores já pediram diversas vezes e até agora nada foi feito.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do 
setor competente, para que nos informe sobre os barracos na linha: Quais 
providências estão sendo tomadas para resolver à situação degradante das 
famílias abandonadas na linha do trem? Que apoio está sendo dado, as fa-
mílias que vivem em situação de miséria em barracos caindo em linha do 
trem? Quais as ações já desenvolvidas em seu governo para que essas fa-
mílias sejam alocadas em outras áreas com mais assistências e condições 
de uma vida digna? Considerando que, em seu Plano de Governo no Setor 
da Habitação o Exmo Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre elencou que ia 
proporcionar condições digna e saudável para à população carente e realizar 
novos loteamentos às pessoas mais necessitadas...já está sendo construído 
loteamentos para às famílias dos barracos da linha do trem que estão viven-
do na miséria? Segue fotos em anexo.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor 
competente, para que nos informe sobre à fiscalização das aglomerações 
em nossa cidade: Em tempos de Pandemia, qual à atuação da fiscaliza-
ção para impedir aglomeração em nossa cidade? O setor de fiscalização 
está percorrendo as ruas da cidade no período noturno? Os jovens tem sido 
orientados para evitar aglomeração nas ruas de nossa cidade? Como? De 
que forma essa prática está sendo utilizada, para minimizar/acabar com os 
“pancadões ao ar livre” nos fins de semana?
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Conselho Muni-
cipal do Fundeb – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, para que informe 
esta Casa de Leis sobre:  Está tendo sobra dos recursos do Fundeb com a 
paralisação das aulas? Considerando que, a maioria dos gastos do Fundeb 
estão paralisados com a Pandemia. O Conselho Municipal do Fundeb está 
recebendo as prestações de contas do Fundeb e estão elaborando parecer 
conclusivo sobre a aplicação desses recursos? O Poder Executivo dispo-
nibiliza a prestação de contas ao Conselho em tempo hábil para que seja 
avaliado pelo Conselho?
Considerando que, o não cumprimento das disposições legais relativas ao 
Fundeb acarretará sanções administrativas, caso a aplicação do recurso 
seja destinado a gastos diferentes dos autorizados ou permitidos por lei.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretaria Muni-
cipal do Meio Ambiente, no sentido de informar: Se já foi realizada vistoria 
técnica na árvore que está obstruindo o passeio público da Rua Iaras/Vila 
Jussara em frente ao número 80? Considerando que, esta vereadora já en-
caminhou o Requerimento nº 469/2020 para providências em julho de 2020 
e os moradores estão questionando à falta de retorno da situação abordada 
que poderá acarretar na pavimentação da via, quebrando o concreto e tubu-
lações subterrâneas.

Flavio Eduardo Zandoná-2º Secretário
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente para 
que envie a esta Casa de Leis informações sobre quais as medidas de fisca-
lização estão sendo tomadas nos locais em que estão ocorrendo aglomera-
ções na noite de Avaré, que inclusive foram denunciados nas redes sociais. 
Que este requerimento seja respondido com base no artigo 11, §1º da Lei nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística 
de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente 
para que envie a esta Casa de Leis informações sobre qual será o plano 
de atendimento para a Represa de Jurumirim neste período de aumento de 
temperatura que se aproxima, considerando que estamos enfrentando uma 
pandemia e que não pode ocorrer aglomerações. Que este requerimento 
seja respondido com base no artigo 11, §1º da Lei nº 12.527, de 18 de no-
vembro de 2011.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de Ava-
ré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente para que 
envie a esta Casa de Leis informações sobre quais foram as ações realizadas 
para o setembro amarelo, que combate o suicídio, já que nossa cidade sempre 
teve dados alarmantes sobre o assunto. Que este requerimento seja respondido 
com base no artigo 11, §1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 



EDIÇÃO 982 | AVARÉ, 02 DE OUTUBRO DE 20204

INEDITORIAIS

-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente para 
que envie a esta Casa de Leis informações sobre a denúncia levantada pela 
imprensa avareense de que verduras de boa qualidade estão sendo jogadas 
no lixo em escolas do bairro Jardim Paraíso. Que este requerimento seja 
respondido com base no artigo 11, §1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro 
de 2011.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente para 
que envie a esta Casa de Leis quais os valores já investidos com a municipa-
lização do Horto Florestal. Que este requerimento seja respondido com base 
no artigo 11, §1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Roberto Araujo
-seja oficiado ao Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, para que atenda ao pedido dos feirantes da Lua, que desejam retomar 
suas atividades na sexta-feira, com mesas e cadeiras, obedecendo todas 
as regras de saúde estabelecidas pela Vigilância Sanitária. Tal pedido se 
faz necessário pois muitos feirantes não estão conseguindo arcar com suas 
despesas básicas, passando por necessidades, e com essa modificação de 
quinta-feira para sexta-feira, bem como, podendo acomodar os clientes com 
toda a segurança sanitária, com certeza vai ajudá-los a superar essa crise, 
pela qual todo o planeta está passando.
-seja oficiado a Polícia Militar Rodoviária – Base de Avaré, informando-os 
que vários condutores de veículos, ao adentrarem na cidade de Avaré, com 
destino a área central, pela Rodovia SP 255, sentido Rodovia Castello Bran-
co – Rodovia Raposo Tavares, estão inadvertidamente acessando pela alça 
que dá acesso aos Bairros: Green Village, Porto Seguro e Jardim Botânico, 
enquanto deveriam acessar a segunda alça que dá acesso à cidade através 
da Av. Paulo Araujo Novaes, ocasionando perigo de colisão na rotatória do 
Trevo, pois esses motoristas que acessam a primeira alça são obrigados a 
fazerem uma manobra inadequada, invadindo e atravessando a outra pista 
de rolamento existente no respectivo Trevo, para conseguirem acessar a Av. 
Paulo Araujo Novaes.  Diante disso, seria interessante que a Polícia Militar 
Rodoviária se fizesse presente naquele local, com o intuito de orientar esses 
motoristas, precavendo futuros acidentes.
-REITERANDO o REQUERIMENTO deste parlamentar de nº 1274/2019 ( 
cópia em anexo ), seja oficiado o Conselho Municipal de Trânsito para que 
estudem a possibilidade de implantar uma lombada na Rua Waldemar Lopes 
Peres, defronte ao número 621 – Bairro: “Jardim Paraíso”, com a finalidade 
de melhorar o trânsito, pois os veículos estão trafegando em alta velocidade 
por aquela via pública, podendo ocasionar acidentes com vítimas fatais.
-seja oficiado ao Conselho Municipal de Trânsito de Avaré. para que autori-
ze a implantação/edificação de 02 (duas) lombadas na Rua Zico de Castro, 
na altura dos números 700 ao 1.000, tendo em vista que muitos motoristas 
irresponsáveis trafegam em alta velocidade naquela via pública, podendo 
provocar acidentes com vítimas fatais.
-seja oficiado ao Conselho Municipal de Trânsito de Avaré, para que autori-
ze a implantação/edificação de uma lombada na Rua Prudente de Moraes, 
tendo em vista que muitos motoristas irresponsáveis trafegam em alta velo-
cidade naquela via pública, podendo provocar acidentes com vítimas fatais.

COMUNICADO – LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se aberto na Delegacia Seccional de Polícia de Avaré/SP, o 
edital de licitação na modalidade Pregão Eletrônico de nº 019/2020 
– Processo DSPA nº 031/2020, do tipo Menor Preço, objetivando a 
contratação de empresa para prestação de serviços de depósito e 
guarda de veículos automotores e outros tracionados apreendidos 
em decorrência da prática de atos característicos de Polícia Judici-
ária, com disponibilização e administração de pátio, no âmbito da 
Delegacia Seccional de Polícia de Avaré, sob o regime de emprei-
tada por preço global, conforme Projeto Básico/Memorial Descritivo 
que compõe o Edital como Anexo I. A realização se dará na data de 
16/10/2020, às 09h00min, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.
br. O edital na íntegra poderá ser obtido na sede da Delegacia Sec-
cional de Polícia de Avaré, situada na Rua Santa Catarina, nº 191, 
Água Branca, Avaré/SP, das 09:00 às 17:00 horas, de segunda a 
sextas-feiras, mediante apresentação de mídia (cd,dvd,pendrive) 
ou através do correio-eletrônico (e-mail) financas.avare@policiaci-
vil.sp.gov.br, bem como no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br 
, através da Oferta de Compra nº 180318000012020OC00079, ou 
ainda, no sitio www.e-negociospublicos.com.br.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO E CRONOGRAMA 
PARA ELEIÇÕES NO AVAREPREV

Roberto Surano Simon Diretor Presidente do Instituto de Previdên-
cia dos Servidores Públicos do Município de Avaré – Avareprev, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,  e com base 
no Regulamento Eleitoral, convoca os Assistidos, incluindo os Apo-
sentados, Pensionistas, e Participantes (ativos) do Avareprev, para 
as eleições de: 01 (um) membro para ocupar o cargo de Diretor 
Presidente e  01 (um) para ocupar o cargo de Diretor Administrativo 
e Financeiro, escolhidos entre os assistidos e participantes (ativos), 
com mandato de 03 (Três) anos.
As eleições serão realizadas no dia 20 de novembro de 2020 com 
início às 9:00 horas e encerramento às 16:00 horas.
As mesas Receptoras estarão instaladas no edifício sede do Avare-
prev, situada na Rua Rio de Janeiro nº 1800.
As inscrição estarão abertas a partir das 8:00 do dia 08 de outubro 
de 2020, até às 17:00 do dia 15 de outubro  de 2020, serão rece-
bidos os requerimentos de inscrição dirigidos à Comissão Eleitoral 
protocolados no Avareprev.
Estarão aptos a votar todos os Assistidos e Participantes (ativos), 
inclusive aposentados e Pensionistas, inscritos no Avareprev, e que 
estiverem em pleno gozo dos seus direitos estatutários.
REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS AO CAR-
GO DE DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR ADMINISTRATIVO 
E FINANCEIRO

I - Ser Assistido ou Participante (ativo), em gozo de seus direitos 
estatutários, maior de 21 (vinte e um) anos: 
II - Ter comprovada experiência no exercício de atividade  na área 
financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, ou de 
auditoria sendo que um dos integrantes da chapa possua certifica-
ção organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade 
técnica e difusão no mercado financeiro de capitais, nos termos da 
PT/MPS nº ME/SEPT nº 9.9907,14/04/2020;
III - Não ter sofrido condenação criminal e transitada em julgado;
IV - Não ter sofrido pena administrativa por infração da legislação à 
seguridade social, inclusive da previdência complementar, ou como 
servidor público;
V - Ter ficha cadastral sem restrições;
VI - Ter formação de Nível Superior ou Técnico equivalente em es-
tabelecimento reconhecido pelo Ministério de Educação;
VII - Não ser autor de ação judicial contra o Avareprev;
VIII - Ter 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público do 
município de Avaré.
Os atuais Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro 
poderão se inscrever, desde que atendam os requisitos previstos 
neste Edital.
A eleição ocorrerá em turno único, pelo voto pessoal direto e se-
creto, sendo que cada eleitor poderá votar em até um candidato 
inscrito para concorrer à vaga.
Apuração dos votos será na sede do Avareprev, logo após o termi-
no da votação e em seguida divulgação do resultado.
O Regulamento Eleitoral encontra-se a disposição na sede do Ava-
reprev.
CRONOGRAMA
08/10/2020 - Prazo limite para divulgação do edital de Convocação, infor-
mando onde poderá ser acessado o regulamento completo da eleição.
08/10/2020 a 15/10/2020 - Inscrição de candidatos aos Cargos de 
Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro - das 8:00 
horas até às 17:00 horas na sede do Avareprev.
19/10/2020  - Prazo limite para a divulgação dos nomes dos can-
didatos inscritos através de informativo e ou quadro de avisos na 
sede do Avareprev.
26/10/2020 - Prazo limite para solicitar impugnação de candidatos 
inscritos, através de requerimento a ser protocolado na sede do 
Avareprev e dirigido a Comissão Eleitoral - até as 17:00 horas.
30/10/2020 -  Prazo limite para comunicação ao candidato que teve 
sua inscrição contestada.
06/11/2020 - Prazo limite para o candidato entrar com defesa con-
tra a solicitação de impugnação de sua inscrição, via requerimento 
dirigido a Comissão Eleitoral a ser protocolado na sede do Avare-
prev - até às 17:00 horas.
09/11/2020 - Reunião da Comissão Eleitoral para decisão sobre a 
impugnação de candidatura ás 9:00 horas.
12/11/2020 - Prazo limite para divulgação da lista definitiva dos 
candidatos inscritos através de informativo e ou quadro de avisos 
no Avareprev.
20/11/2020 - Data da Eleição, com realização na sede do Avare-
prev a Rua Rio de Janeiro 1800 - no horário das 9:00 horas até às 
16:00 horas.
20/11/2020 - Inicio da apuração dos votos na sede do Avareprev 
logo após o termino da eleição às 16:00 horas.
01/01/2021 - Posse dos eleitos na sede do Avareprev às 10:30 horas.
Avaré, 25 de setembro de 2020.

Roberto Surano Simon
Diretor Presidente

Portaria nº 058, de 25 de Setembro de 2020.
(Dispõe sobre a regulamentação das eleições para a AVAREPREV e dá 

outras providências.)

Roberto Surano Simon, Presidente do Instituto de Previdência dos Servi-
dores Públicos do Município de Avaré, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei,
Estabelece:-
REGULAMENTO ELEITORAL

CAPÍTULO I
OBJETO

Artigo 1.º - Este Regulamento Eleitoral disciplina o processo da eleição para 
o cargo de Diretor
Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro do Avareprev
Parágrafo Único - O Diretor Presidente e o Diretor Administrativo e Financei-
ro, de acordo com o artigo 84 da Lei 938/2007 serão eleitos pelos participan-
tes (ativos), assistidos, aposentados e pensionistas do Avareprev

CAPÍTULO II
DEFINIÇÕES

Artigo 2.º - Neste Regulamento Eleitoral, doravante denominado simples-
mente Regulamento, cujos termos abaixo terão os seguintes significados:
Diretoria Executiva - é o órgão de administração geral do Avareprev, caben-
do-lhe precipuamente fazer executar as diretrizes fundamentais e cumprir 
as normas gerais, dentro dos objetivos estabelecidos  nos artigos 85 e 86 e 
todos seus incisos e parágrafos da Lei 938/2007.
Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro – com as compe-
tências dos artigos 85 e 86, todos os parágrafos e incisos da lei 938/2007. 
Participantes (ativos) - as pessoas físicas como tal inscritas no Avareprev, 
em decorrência de vínculo empregatício mantido com a Patrocinadora, ob-
servadas as condições do Regulamento do Plano de Benefícios respectivo, 
administrado pelo Avareprev.
Assistidos – as pessoas físicas que se encontrem em gozo de benefício de 
renda mensal continuada, conforme previsto no Regulamento do Plano de 
Benefícios respectivo, administrado pelo Avareprev.

CAPÍTULO III
PREENCHIMENTO DOS CARGOS

Da forma de preenchimento
Artigo 3.º - A eleição dar-se-á da seguinte forma:
I - eleição para o cargo descrito no artigo 1° deste Regulamento, onde conste:
Os nomes das chapas concorrentes aos cargos de Diretor Presidente e Dire-
tor Administrativo e Financeiro em ordem alfabética.
II – serão declarados vencedores: a chapa mais votada.
III - em caso de empate haverá nova eleição,  conforme previsto na Portaria 
de regulamentação 
IV - início do mandato com a posse dos eleitos a ser realizada no dia 01 
de janeiro de 2021, com mandato de 3 (três) anos, com término em 31 de 
dezembro de 2.023..

CAPÍTULO IV
PROCESSO ELEITORAL

Da Eleição
Artigo 4.º - A eleição ocorrerá em turno único, pelo voto pessoal, direto e secreto 
dos Participantes (ativos), Assistidos e Pensionistas, em gozo de seus direitos 
estatutários, sendo que cada eleitor somente poderá votar em uma das chapas.

Dos Eleitores
Artigo 5.º - São eleitores todos os Participantes (ativos) e Assistidos, inclusive 
os Pensionistas, inscritos em Plano de Benefício administrado pelo Avare-
prev, e que estiverem em pleno gozo dos seus direitos estatutários.
§ 1º - Cada eleitor poderá votar somente uma vez, independentemente do 
número de benefícios que receba do Avareprev
§ 2º - Não será permitido votar por procuração.

Da Comissão Eleitoral
Artigo 6.º - O Diretor Presidente homologará a Comissão Eleitoral, que será 
composta por 3 (três) membros, todos eleitores, sendo designados pelo Di-
retor Presidente sendo escolhidos entre eles quem presidirá a Comissão, a 
qual passará a funcionar a partir de sua homologação.
§ 1º - Não poderão integrar a Comissão Eleitoral os candidatos, seus cônju-
ges ou companheiros e parentes até o 2º grau;
§ 2º - A Comissão Eleitoral receberá apoio administrativo da Diretoria Exe-
cutiva do Avareprev.
Artigo 7º - Compete à Comissão Eleitoral:
I - orientar e conduzir o processo eleitoral, atuando como órgão disciplinador 
e decisório, podendo, para tanto, baixar resoluções;
II - atuar como órgão fiscalizador para assegurar a legitimidade e a morali-
dade do processo eleitoral, a isonomia entre os candidatos e o cumprimento 
das normas eleitorais;
III - elaborar e cumprir o calendário eleitoral, observados os prazos esta-
belecidos neste Regulamento para as diversas fases do processo eleitoral;
IV - fazer cumprir as regras com a eleição;
V - preparar a documentação a ser utilizada no processo eleitoral;
VI - receber e examinar requerimento de inscrição e documentação perti-
nente, bem como proceder ao exame dos requisitos a serem observados 
pelos candidatos aos cargos de Diretor Presidente e Diretor Administrativo e 
Financeiro, referidos no artigo 25 deste Regulamento.
VII - homologar as inscrições dos candidatos que tenham atendidos a todos 
os requisitos e exigências deste Regulamento;
VIII - comunicar formalmente aos candidatos cujas inscrições não foram ho-
mologadas;
IX - constar da cédula de votação, o nome dos candidatos em ordem alfabética;
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X - comunicar aos Participantes (ativos) e Assistidos, após a data de encer-
ramento das inscrições, os nomes dos candidatos que foram homologados.
XI - dar publicidade ao processo eleitoral;
XIII - promover a apuração geral dos votos;
XIV – credenciar os Fiscais para acompanhamento da votação na sede do 
Avareprev
XV - deliberar sobre os pedidos de impugnação de urnas e de votos;
XVI - divulgar o resultado da eleição e encaminhar o nome do eleito para 
nomeação por parte da Patrocinadora conforme art. 84 parágrafo terceiro da 
Lei Complementar 147/2011
XVII - deliberar sobre os casos omissos neste Regulamento.
Artigo 8.º - As decisões nas reuniões da Comissão Eleitoral serão tomadas 
por votos da maioria de seus membros.
§ 1º - O Presidente, além de seu voto, terá o voto de desempate.
§ 2º - As reuniões da Comissão Eleitoral terão quorum mínimo de 2 (dois) 
membros, sempre com a presença do Presidente.
Artigo 9.º - A Comissão Eleitoral extinguir-se-á automaticamente com a pos-
se dos eleitos.

Da Mesa Receptora e Apuradora
Artigo 10 - A Comissão Eleitoral indicará a Mesa Receptora e Apuradora para 
a recepção e apuração dos votos, composta de 4 (quatro) membros partici-
pantes (ativos) ou assistidos do AVARÉPREV, sendo 1 (um) Presidente, 1 
(um) Secretário e 2 (dois) mesários, vedada a participação nela de candi-
datos e parentes.
Artigo 11 – Em caso de mudança a Comissão Eleitoral indicará o local, as da-
tas e horários da votação e da apuração, divulgando essas informações atra-
vés de informativos e ou quadro de avisos afixados na sede do Avareprev
Artigo 12 - Compete ao Presidente da Mesa Receptora e Apuradora:
I - dirigir os trabalhos de recepção e apuração dos votos;
II - receber da Comissão Eleitoral a urna lacrada com os envelopes contendo 
os votos e processá-los de acordo com as regras de apuração definidas nos 
artigos 46 a 60 deste Regulamento;
III - resolver imediatamente todas as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem;
IV - autenticar, com a sua rubrica, as cédulas de votação;
V - anotar o não comparecimento do participante (ativo) e assistido na folha 
de votação;
VI - dar início à apuração dos votos no prazo definido;
VII - apreciar e, se for o caso, encaminhar à Comissão Eleitoral eventual 
pedido de impugnação
apresentado por Fiscal, credenciado na forma do Artigo 21 deste Regulamento. 
Artigo 13 - Compete ao Secretário da Mesa Receptora e Apuradora:
I - distribuir as cédulas de votação;
II - elaborar mapas de apuração e atas dos trabalhos da eleição;
III - substituir o Presidente nos eventuais impedimentos.
Artigo 14 - Compete aos mesários auxiliar nos trabalhos de recepção e apu-
ração, substituindo um deles o Secretário nos eventuais impedimentos.

Da Convocação da Eleição
Artigo 15 - A eleição será convocada pelo Diretor Presidente por intermédio 
de uma das seguintes formas:
I - publicação em informativo Semanário Municipal;
Il – quadros de avisos no Avareprev;
Parágrafo único: Devem constar do Edital, no mínimo:
a) a vaga a ser preenchida na Diretoria Executiva e a duração do mandato;
b) definição dos Participantes (ativos) e Assistidos, que estão aptos a votar, 
conforme artigo 5º deste Regulamento;
c) condições para inscrição dos candidatos;
d) forma de votação;
e) data e hora do início e término da votação;
f) locais para obtenção do Regulamento.

Da Documentação do Processo Eleitoral
Artigo 16 - O processo eleitoral se inicia com a constituição da Comissão 
Eleitoral e se encerra com a divulgação do nome do candidato eleito para 
Diretoria Executiva
Artigo 17 - Farão parte do processo eleitoral:
I - edital de convocação da eleição;
II - relação com os nomes dos eleitores;
III - requerimento de Inscrição dos Candidatos;
IV - termo de Responsabilidade;
V - cédula eleitoral;
VI - mapas eleitorais e atas emitidas pela Comissão Eleitoral e Mesa Recep-
tora e Apuradora;
VII - documentos de impugnação e contestação interpostos.
Parágrafo único: Toda documentação utilizada no processo eleitoral deverá 
ser arquivada no
Avaréprev por 01(um) ano após a divulgação do resultado da eleição.

Da Campanha Eleitoral
Artigo 18 - É facultada aos candidatos a realização de campanha eleitoral, 
após a confirmação da homologação das mesmas.
Artigo 19 - Os candidatos são responsáveis pelas matérias que veicularem 
e arcarão com eventuais perdas e danos que causarem a terceiro ou ao 
Avareprev
Artigo 20 - Durante a campanha, o Avareprev poderá divulgar, em edição 
especial no Semanário Oficial do Município, as informações relativas à pro-
posta de trabalho de cada candidato e currículo.
Parágrafo único - O Avareprev não incorrerá em custos de campanha além 
dos previstos neste

Regulamento.
Dos Fiscais da Apuração

Artigo 21 - É assegurado a cada uma das chapas, solicitar à Comissão Elei-
toral, o credenciamento de 2 (dois) Fiscais dentre Participantes (ativos) e as-
sistidos do Avareprev não concorrente, no prazo de até 5 (cinco) dias antes 
da data prevista para a votação, objetivando acompanhar os trabalhos de 
coleta e apuração de votos pela Mesa Receptora e Apuradora.
§ 1º - Os Fiscais deverão estar devida e ostensivamente identificados com 
crachá durante a eleição e apuração dos votos.

§ 2º - Os trabalhos de eleição e apuração dos votos serão realizados no 
horário previsto,
independentemente da presença dos Fiscais.
§ 3º - O Presidente da Mesa Receptora e Apuradora orientará os Fiscais 
sobre a forma de exercerem suas funções.

CAPÍTULO V
INSCRIÇÃO E CANDIDATURA
Da Inscrição dos Candidatos

Artigo 22 - Para requererem a inscrição, os candidatos ao cargo de Diretor 
Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro deverão atender às condi-
ções de elegibilidade previstas neste Regulamento.
Artigo 23 - O Requerimento de Inscrição e o Termo de Responsabilidade 
de Candidato deverão ser endereçados à Comissão Eleitoral, assinados por 
cada um dos candidatos aos cargos de Diretor Presidente e Diretor Adminis-
trativo e Financeiro e entregues ao Avareprev até a hora e a data de encer-
ramento de inscrição prevista no Edital de Convocação da Eleição, de que 
trata o artigo 15 deste Regulamento.
Artigo 24 - Os atuais Diretores Presidente e Diretor Administrativo e Finan-
ceiro poderão concorrer a um novo mandato, desde que atenda os requisitos 
previstos neste Regulamento.
Artigo 25 – São requisitos para a inscrição de candidato ao cargo de Diretor 
Presidente e Diretor Financeiro
I - ser Participante (ativo) ou assistido, em gozo de seus direitos estatutários, 
de acordo com o artigo 84 da lei complementar 151/2011.
II - ter comprovada experiência no exercício de atividade na área financeira, 
administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, ou de auditoria sendo que 
um dos integrantes da chapa deverá possuir certificação organizada por en-
tidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado 
financeiro conforme PT/MPS nº 155/2008, que deverá ser apresentado até 
o dia da posse. 
III - não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado 
IV - não ter sofrido pena administrativa por infração da legislação à segurida-
de social, inclusive da previdência complementar, ou como servidor público. 
V - ter ficha cadastral sem restrições;
VI - ter formação de nível superior ou Técnico correspondente em estabele-
cimento reconhecido pelo Ministério de Educação;
VII – não ser autor de ação judicial contra o Avaréprev
Artigo 26 - Ao assinar o Termo de Compromisso de Candidato, constante 
do Anexo II deste Regulamento, os candidatos declaram satisfazer todos os 
requisitos listados no artigo anterior, sujeitando-se à perda do mandato no 
caso de comprovação de falsidade ideológica, sem prejuízo da responsabi-
lidade civil e criminal.
Artigo 27 - O Requerimento de Inscrição deverá ser firmado por todos os 
candidatos e obedecerá ao modelo que integra o Anexo I deste Regulamen-
to, contendo obrigatoriamente o nome completo, apelido ou nome mais co-
nhecido, situação de Participante (ativo) ou Assistido, endereço completo, 
telefones e, se for o caso e-mail, além do respectivo cargo a que concorre.
Parágrafo Único - Caso o candidato requeira o mesmo nome, este será con-
siderado válido para aquele  que primeiro tenha solicitado a inscrição.
Artigo 28 - O período para a inscrição dos candidatos aos cargos de Diretor 
Presidente e Diretor Administrativo e  Financeiro será do dia 08/10/2020  á 
15/10/2020, no horário das 8:00 horas às 17 horas, na sede do Avareprev. 

Da Divulgação dos Candidatos Inscritos
Artigo 29 - Encerrado o prazo fixado para recebimento dos Requerimentos 
de Inscrição de chapas aos cargos de Diretores Presidente e Financeiro, a 
Comissão Eleitoral divulgará através de uma das formas descritas no artigo 
15 deste Regulamento, a relação com os nomes dos candidatos.

Da Impugnação ou da Desistência de Candidato
Artigo 30 - Será concedido prazo até o dia 26/10/2020, para solicitação, por 
qualquer eleitor, de
impugnação de inscrição, solicitação esta necessariamente motivada e com-
provada, além de circunscrita ao cumprimento dos requisitos descritos no 
artigo 25 deste Regulamento.
Parágrafo único: A solicitação de impugnação de inscrição deverá ser reme-
tida ao Avaréprev,
endereçada à Comissão Eleitoral, e poderá ser feita somente por Partici-
pantes (ativos)
ou Assistidos.
Artigo 31 - Recebida à solicitação de impugnação, a Comissão Eleitoral en-
viará ao candidato impugnado, até 30/10/2020, e o mesmo terá até o dia 
06/11/2020 para apresentar contestação junto à Comissão.
Artigo 32 - A Comissão Eleitoral decidirá, em instância única e definitiva, so-
bre o mérito da contestação contra a impugnação.
Artigo 33 - A Comissão Eleitoral elaborará logo após proferir sua decisão a 
Lista Final com os nomes dos candidatos inscritos divulgando-a na forma 
prevista no artigo 29.
Artigo 34 - Após essa divulgação final, a critério da Comissão Eleitoral, po-
derá permitir a substituição de candidato em caso de falecimento, desde que 
satisfeitas as exigências deste Regulamento.

CAPÍTULO VI
VOTAÇÃO

Do Início da Votação
Artigo 35 - A votação será iniciada no dia e hora previstos no Edital de Con-
vocação da Eleição.

Do Local da Votação
Artigo 36 - No local da votação definido no Edital de Convocação da Eleição, 
a Mesa Receptora e Apuradora dará início aos trabalhos de votação, por 
meio de urna(s) apropriada(s) para tal fim.
Artigo 37 - Será afixada no local da votação a relação com os nomes das 
chapas.
Artigo 38 - Todo o material necessário ao processo de votação será fornecido 
pelo Avareprev.

Da Votação
Artigo 39 - Antes da colocação do primeiro voto na urna, esta deverá ser ins-
pecionada pela Mesa Receptora e Apuradora, garantindo-se que está vazia.

Artigo 40 - Na medida em que os Participantes (ativos) e Assistidos chega-
rem ao local da votação, deverão identificar-se junto a um dos mesários da 
Mesa Receptora e Apuradora para, através da apresentação de documento 
oficial de identidade, confirmar seu nome e condição na Lista de Votação.
Artigo 41 - Identificado o eleitor, assinará a Lista de Presença e receberá a 
cédula de votação, dirigindo-se após a cabine instalada no local de votação.
Artigo 42 - O eleitor consignará o seu voto para a chapa de Diretor Presi-
dente e Diretor Administrativo e Financeiro, no quadrado ao lado dos nomes 
concorrentes, sem introduzir qualquer outra marca na cédula, sob pena de 
nulidade do voto, dobrando a cédula e colocando-a, após, na urna instalada 
à frente da Mesa Receptora e Apuradora.
Artigo 43 - Cada vez que se completar uma urna em que estão sendo colo-
cados os votos, ela deverá ser fechada e lacrada com o visto do Presidente 
da Mesa Receptora e Apuradora e de Fiscais que assim o desejarem, sendo 
guardada em local seguro até o momento de sua abertura para apuração.
Parágrafo único: Cada urna fechada deve ser numerada, emitindo-se ata 
com registro do número de votos coletados, 
Artigo 44 - O Participante (ativo), Assistido ou Pensionista, cujo nome não 
constar da Lista de Votação, votará em separado, observado o seguinte pro-
cedimento:
I - a cédula será acondicionada em sobre-carta, numerada e rubricada pelo 
Presidente da Mesa Receptora e Apuradora e de Fiscais que assim o de-
sejarem;
II - lacrada a sobre-carta pelo Participante (ativo), Assistido e Pensionista, 
com o voto em separado, esta será colocada em envelope maior, no qual o 
Presidente da Mesa Receptora e Apuradora escreverá o nome do Participan-
te (ativo), Assistido ou Pensionista e a razão do voto em separado, deposi-
tando-o, em seguida, em urna especialmente preparada para tal finalidade.

CAPÍTULO VII
APURAÇÃO DOS VOTOS

Artigo 45 – A apuração dos votos será na sede do Avaréprev, que terá início 
logo após ao encerramento da votação em 20/11/2020 e logo em seguida 
divulgação do resultado.
Artigo 46 - A Mesa Receptora e Apuradora, antes do início da apuração dos 
votos coletados no local da votação, procederá a conferencia da lista de 
eleitores:
Artigo 47 - Antes de abrir cada urna do local de votação, a Mesa Receptora 
e Apuradora verificará se há indício de violação, caso em que compete à 
Comissão Eleitoral decidir sobre a validade dos votos contidos na urna.
Artigo 48 - Aberta a urna, a Mesa Receptora e Apuradora verificará se 
a quantidade de votos corresponde à quantidade indicada na respec-
tiva lista; não correspondendo, a Comissão Eleitoral deliberará sobre 
o assunto.
Artigo 49 - Na apuração manual, à medida que forem abertos os votos, as 
cédulas depositadas nas urnas serão examinadas e lidas em voz alta por um 
dos componentes da Mesa Receptora e Apuradora e os votos registrados no 
Mapa de Apuração.
Artigo 50 - Após fazer a leitura de voto em branco ou nulo, e antes de ser 
anunciado o seguinte, a cédula será carimbada com a expressão "em bran-
co" ou "nulo", e rubricada no verso pelo Presidente da Mesa Receptora e 
Apuradora.
Artigo 51 - A apuração da urna só poderá ser interrompida pela Mesa Recep-
tora e Apuradora por decisão da Comissão Eleitoral.
Parágrafo único: As urnas que estiverem abertas e em contagem de votos, 
terão de ter sua apuração concluída independentemente do horário previsto 
para encerramento dos trabalhos.
Artigo 52 - Concluída a apuração de uma urna, e antes de se passar à 
seguinte, a Mesa Receptora e Apuradora deverá recolher as cédulas 
já apuradas, colocá-las de volta na urna, fechando-a e lacrando-a, não 
podendo ser aberta senão depois de tornado público o resultado final 
da eleição.
Artigo 53 - Encerrada a apuração de cada urna, a Mesa Receptora e 
Apuradora preencherá a ata que conterá o Mapa de Apuração da urna 
e a encaminhará à Comissão Eleitoral, que afixará uma cópia do Mapa 
de Apuração em local de fácil acesso público.
Artigo 54 - Constarão da ata e do Mapa de Apuração:
I - data e hora de início e fim da apuração;
II - o número da urna apurada;
III - o Mapa de Apuração com os seguintes dados:
a) total dos eleitores votantes;
b) total de cédulas encontradas na urna;
c) total de votos nulos;
d) total de votos em branco;
e) total de votos válidos;
f) distribuição dos votos válidos por candidato;
IV - ocorrências havidas durante a apuração;
V - assinatura dos membros da Mesa Receptora e Apuradora;
VI - assinatura dos Fiscais que assim o desejarem;
VII - outros fatos considerados relevantes pela Presidência da Mesa Recep-
tora e Apuradora.
Artigo 55 - A Comissão Eleitoral, de posse das Atas e Mapas de Apuração 
de todas as urnas,
confeccionará o Mapa Geral de Apuração e lavrará a Ata Final de Apuração.

DA IMPUGNAÇÃO DE VOTOS
Artigo 56 - Antes da abertura de cada urna e durante a leitura de cada 
voto, o Fiscal credenciado poderá pedir verbalmente a impugnação de 
voto, dando os fundamentos que a justifiquem.
Artigo 57 - As impugnações de voto serão decididas em primeira instância 
pelo Presidente da Mesa Receptora e Apuradora e, em segunda, em caráter 
irrecorrível, pela Comissão Eleitoral.
Parágrafo único: A impugnação de um voto somente poderá ser pedida antes 
da leitura do seguinte.
Artigo 58 - Havendo impugnação de voto, a apuração será interrompida e 
somente continuará após a decisão da Mesa Receptora e Apuradora ou, se 
for o caso, da Comissão Eleitoral.
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CAPÍTULO VIII

NULIDADE DOS VOTOS
Artigo 59 - Serão declarados nulos os votos consignados em cédulas:
I - que não corresponderem ao modelo oficial;
II - que contiver qualquer marca, além da consignação do voto, a critério da 
Mesa Receptora e Apuradora;
III - quando for assinalada mais de uma opção para as chapas cocorrentes;
IV - quando a marcação estiver colocada fora do quadrilátero próprio, desde 
que torne duvidosa a manifestação da vontade do eleitor.

.CAPÍTULO IX
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

Artigo 60 - Após a totalização dos votos depositados na urna e, registrada no 
Mapa dos Resultados Finais, será feita a soma destes totais, apurando-se o 
resultado final da eleição.
Artigo 61 - Ocorrendo empate entre as chapas concorrentes para os cargos 
da Diretoria Executiva, haverá nova eleição após 60 (sessenta dias)
Artigo 62 - A Comissão Eleitoral divulgará o resultado da eleição e encami-
nhará ao Patrocinador o nome do eleito para homologação e posse.
Parágrafo Único - Em caso de registro de uma única chapa será declarada a 
mesma será declarada eleita por aclamação.
Artigo 63 – Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.
Artigo 64 - Devido ao estado de Pandemia motivado pelo COVID 19 o processo 
Eleitoral do Avareprev seguirá todas as regras estabelecidas pelas Autoridades 
do Município, Estado e do Pais para contingenciamento estabelecidos para o 
processo de votação, utilização de mascaras por todos os participante, higie-
nização das mãos com uso de álcool liquido e gel 70º, distanciamento social 
espaço de 1,50 metro, fica proibido expressamente aglomeração, e todas as 
recomendações ou mesmo caso haja a necessidade de cancelamento do pleito, 
se estabelecidos pelas autoridades sanitárias e de saúde do Município, Estado e 
Pais se houver mudanças de fases restritivas motivadas pelo aumento de casos 
e utilização de leitos hospitalares estiver acima dos indicativos de saturação dos 
leitos hospitalares devido a Pandemia COVID - 19. 
 Avaré, aos 25 de Setembro de 2020.

Roberto Surano Simon
Diretor Presidente

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
Avaré, .... de ................................. de 2020
Ao
Senhor Presidente da Comissão Eleitoral
Ref: Eleições de 2020 para o cargo de Diretor Presidente e Diretor Adminis-
trativo e Financeiro da Avaréprev Senhor Presidente:
1 Venho, através do presente e na forma do Capítulo V, artigos 22 a 28 do 
Regulamento Eleitoral , requerer a inscrição às eleições em referência.
2 - Em cumprimento às disposições antes referidas, informamos:
a) __________________________________________________________
________________
Nome completo, apelido ou nome mais conhecido e situação junto a Ava-
réprev, se Participante (ativo) ou Assistido.
b) _________________________________
Cargo a que concorre
c) __________________________________________________________
________________
Endereço completo, telefones e se for o caso e-mail.
3 - Indico abaixo os meus Representantes (fiscal) junto a essa Comissão 
Eleitoral:
a___________________________________________________________
______________
Nome completo do Representante, CPF, identidade e endereço.
b) __________________________________________________________
_______________
Nome completo do Representante, CPF, identidade e endereço.
4 - Encaminho anexo, o Termo de Compromisso do Candidato devidamente 
assinado, como
previsto no artigo 23 do referido Regulamento.
Atenciosamente,
----------------------------------------------------
Assinatura 

TERMO DE COMPROMISSO DE CANDIDATO
Eu, ________________________________________________________, 
________________________,
Nome completo Participante (ativo) ou Assistido
da Avaréprev, matrícula n.°_________,_____________________________
_____________________
Nacionalidade, estado civil, identidade, CPF, residência completa.
____________________________________________________________
________________________,
candidato ao cargo de Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financei-
ro da Avaréprev, tendo em vista as eleições a serem realizadas no dia ...... de 
..........de 2020, firmo, na forma do artigo 23 e 26 do Regulamento Eleitoral, o 
presente Termo de Compromisso do Candidato, assumindo pessoalmente, 
como verdadeiras, as seguintes declarações, para todos os fins de direito:
a) que tenho conhecimento do Regulamento Eleitoral que regerá as referidas 
eleições para a
Avaréprev, o qual me comprometo a observar e respeitar;
b) que satisfaço todos os requisitos exigidos no artigo 25 do Regulamento 
Eleitoral para minha inscrição como candidato ao cargo acima citado;
c) que estou ciente da penalidade, no caso de comprovação de falsidade 
ideológica, de perda do mandato, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal, como previsto no artigo 26 do
Regulamento Eleitoral.
Avaré, .... de ................................. de 2020
_________________________________
Assinatura do candidato

Aviso de Pregão
 

PROCESSO nº FREA-002/2020
PREGÃO PRESENCIAL nº FREA-002/2020-PP 

Contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ço de locação de impressoras/multifuncionais/scanners para a 

Fundação

A Fundação Regional Educacional de Avaré torna público que se 
acha aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial para Con-
tratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de 
Locação de Impressoras/Multifuncionais/Scanners para a Funda-
ção, do tipo menor preço global, conforme Termo de Referência 
anexo I do edital que estará disponível da seguinte forma a partir 
de 06/10/2020:
Gratuitamente, até 48h antes da abertura da licitação, no endereço 
eletrônico da Fundação Regional Educacional de Avaré www.frea.
edu.br ou;
Cópias impressas, em qualquer dia útil e durante o expediente 
normal, mediante o recolhimento da quantia de R$ 15,00 (quinze 
reais) que deverá ser depositada em nome da Fundação Regio-
nal Educacional de Avaré na Conta nº 3.980-2, Agência 0203-8 do 
Banco do Brasil S/A.

DATA DE REALIZAÇÃO:  21 de outubro de 2020 às 14h 

INFORMAÇÕES: Fundação Regional Educacional de Avaré – 
Licitações

Praça Prefeito Romeu Bretas, 163, Centro, Estância Turística de 
Avaré – SP

Fone: 14 – 3711 1828 – ramal 215

Extrato de Contrato

Processo:- nº FREA-001/2020
Modalidade:- Pregão Presencial nº FREA-001/2020-PP  
Contratante:- Fundação Regional Educacional de Avaré – FREA
Contratada:- Amendola & Amendola Software Ltda-EPP
Objeto:- Contratação de empresa desenvolvedora e fornecedora 
de Sistema de Contabilidade Pública, para locação de softwares 
para: Contabilidade Pública e Audesp, Planejamento e Orçamen-
to – LOA, Tesouraria, Administração de Estoque, Gestão de Com-
pras, Licitação, Patrimônio, Frotas, atendimento a Lei Complemen-
tar 131/2009 e Gestão de Recursos Humanos incluindo E-Social. 
Todos em conformidade com a Lei Federal n. 4.320/1964, Lei Fe-
deral 101/2000 e sistema AUDESP do TCE/SP, com orientações e 
suporte técnico.
Valor Global:- R$ 48.800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos reais). 
Prazo:- 12 meses a partir da assinatura do contrato.
Contrato:- FREA-001/2020

Claudia Regina Carbonera
Presidente CPL/FREA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O CMPD – CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR de 
Avaré, em conformidade com a LC 213/2016, art.158 – inciso XI, 
no uso de suas atribuições, vem pelo presente convocar os Con-
selheiros do CMPD, os interessados nos processos abaixo nume-
rados, e a população em geral, para a AUDIÊNCIA PÚBLICA que 
se realizará no próximo dia 14 de outubro de 2020 (quarta-feira), 
às 18h45 em primeira chamada ou às 19h00 em segunda chama-
da, de maneira online, em decorrência da pandemia do COVID-19, 
para que se cumpra a pauta abaixo designada:
I. Apresentação e esclarecimentos do Processo nº 334/2019, Reque-
rente: BAGUASSU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – Assun-
to: Alteração de zoneamento de área classificada como “Áreas ins-
titucionais, APPs, Verdes e de Lazer”, para ZM2, objeto da matrícula 
74.028 CRI, localizada no loteamento Terras de São José;
II. Apresentação e esclarecimentos do Processo nº 336/2019, Re-
querente: CENTRO EDUCACIONAL PORTINARI – Assunto: Soli-
citação de reclassificação de 02 lotes no Jardim América II;
III. Apresentação e esclarecimentos do Processo nº 337/2019, Re-
querente: ISABELLA DE OLIVEIRA PAES DE ALMEIDA MARTI-
NEZ ME – BELLA PARIS COSMÉTICOS ARTESANAIS – Assunto: 
Solicitação de inclusão de atividade no Anexo 6;
Os processos acima, estão disponíveis para a consulta nos seguin-
tes sites:
http://www.area.org.br/page/planodiretor (opção audiência pública 
14/10/2020);
http://www.camaraavare.sp.gov.br/planodiretor.php (Audiência Pú-
blica Online);
https://www.avare.sp.gov.br/conselho/ (a ser disponibilizado);
É responsabilidade do interessado/solicitante explanar os moti-
vos e justificativas do requerimento, para os quais será concedido 
prazo de 05 (cinco) minutos. Na ausência do interessado ou seu 
representante, autor da solicitação, que originou a demanda a ser 
apresentada na Audiência Pública, o processo poderá ser retirado 
da pauta.
Após a audiência pública, ocorrerá uma reunião extraordinária do 
CMPD para deliberação do exposto, a ser convocada.
Para melhor participação da população, será disponibilizado um 
formulário, além de link do canal do YouTube do CMPD Avaré para 
acompanhamento da transmissão ao vivo e participação via chat.
Formulário: https://forms.gle/mGPgdFsBL8oS536YA (disponível 
até dia 12/10/2020 às 17:00)
Transmissão ao vivo: https://www.youtube.com/channel/UCgUYV-
cPhccSX6S8_FEUPDZw (dia 14/10/2020 às 18:45)
Plataforma GoToMeeting: https://www.gotomeet.me/joao_tristao9/
ap_cmpd (código de acesso: 301-642-917)
A audiência pública é a oportunidade para que qualquer pessoa 
apresente opiniões, dúvidas e sugestões a respeito das solicita-
ções objeto dos processos pautados, no momento oportuno, as 
quais serão apreciadas posteriormente pelo Conselho Municipal 
do Plano Diretor – CMPD.
Avaré, 01 de outubro de 2020.

Paulo Ciccone
Presidente do CMPD

João Paulo P. Tristão
1º Secretário CMPD
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JUSTIFICATIVAS

SEC. DE ADMINISTRAÇÃOSECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Fiscalização/ISS
 

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE 
FISCALIZAÇÃO/ISS

MULTA:
0156/20 – R  SANTA CATARINA – 6.867 – SABESP 
0157/20 – R  ANTONIO PRETO CARDOSO – 6.867 – SABESP 
0158/20 – R  KRAKÓVIA – 4.261.031-000 – HT – LIMPEZA
0159/20 – R  KRAKÓVIA – 4.261.032-000 – HT – LIMPEZA
0160/20 – R  FRANCISCO CRUZ – 6.867 – SABESP 
0161/20 – R  MÔNACO – 6.867 – SABESP 
0162/20 – R  ACRE – 6.867 – SABESP 
NOTIFICAÇÕES:
1119/20 – AV GETULIO VARGAS – AAFVLS - COVID-19
1122/20 – R JULIO BELUCCI – 5.137.001-000 – HD – LIMPEZA
1123/20 – R IRMÃ DULCE – 4.057.021-000 – GMDS – LIMPEZA
1125/20 – R SÃO MATHEUS – 4.278.001-000 – JRS – LIMPEZA
1126/20 – R HENRIQUE PEGOLI – 4.160.001-000 – MCS – LIM-
PEZA
1128/20 – R SÃO JOÃO EVANGELISTA – 4.270.007-000 – IT – 
LIMPEZA
1131/20 – AV JOÃO VITOR DE MARIA – 3.198.002-000 – APA – 
SOM
1131/20 – R JOÃO JACOB DA ROCHA – 2.179.008-000 – MSF - 
DEPÓSITO IRREGULAR
1132/20 – R JOÃO JACOB DA ROCHA – 2.179.006-000 – LDP - 
DEPÓSITO IRREGULAR
1133/20 – R MADEU FILONZI – 2.180.008-000 – OG – LIMPEZA
1134/20 – R BASTILIO OVIDIO TARDIVO – 2.176.032-000 – RS – 
DEPÓSITO IRREGULAR
1135/20 – R BASTILIO OVIDIO TARDIVO – 2.176.027-000 – NCM 
– LIMPEZA
1136/20 – R BASTILIO OVIDIO TARDIVO – 2.176.025-000 – VR-
NECL – LIMPEZA
1138/20 – R JOSÉ GERALDO SILVESTRE – 2.169.023-000 – LAF 
– MURO E CALÇADA
1142/20 – R ELI LEME DA SILVA – 2.159.045-000 – ACI – LIM-
PEZA
1143/20 – R ELI LEME DA SILVA – 2.159.048-000 – JCC – MURO 
E CALÇADA
1143/20 – R ELI LEME DA SILVA – 2.159.049-000 – JCC – MURO 
E CALÇADA
1144/20 – R WALTER GARCIA – 2.186.016-000 – CSS – MURO 
E CALÇADA
1147/20 – R JOAQUIM LUIS DE SOUZA – 2.154.053-000 – DFM 
– LIMPEZA
1148/20 – R JOAQUIM LUIS DE SOUZA – 2.154.054-000 – AFMB 
– LIMPEZA
1149/20 – R JOAQUIM LUIS DE SOUZA – 2.154.052-000 – JFM 
– LIMPEZA
1151/20 – R VICENTE PANCIONNI – 4.603.022-000 – OF – LIM-
PEZA/M/C
1152/20 – R VICENTE PANCIONNI – 4.603.018-000 – EP – LIM-
PEZA/M/C
1154/20 – R FELIX FAGUNDES – 4.604.002-000 – EBS – MURO 
E CALÇADA
1155/20 – R DOMICIANO SANTANA – 4.602.012-000 – RJREC - 
LIMPEZA
1156/20 – R ALFREDO JOSÉ ALVES – 3.300.017-000 – PEIL – 
SOM 
1157/20 – R MIGUEL CHIBANI – 3.268.016-000 – CS - SOM
1158/20 – R SÃO FRANCISCO – F.032.005-000 – MDCGS – SOM 
1173/20 – AV COSTA AZUL/BORDAS DO CAMPO – _.033.003-
000 – CADB - SOM
1174/20 – R MIGUEL CHIBANI – 3.290.039-000 – MS – SOM 
1174/20 – R MIGUEL CHIBANI – 3.290.039-000 – MS – SOM
1174/20 – R FUAD JUBRAN – 4.493.003-058 – CHRP - SOM 
1176/20 – R EUFRATES - _.021.010-000 – ACN- SOM 
1177/20 – R SOL NASCENTE – F.002.024-000 – GIMC – SOM 
1181/20 – R JAIRO AMORIM – 4.541.016-000 – RAO – SOM 

Despacho final – Indeferimento/autorização de 
nomeação/posse/exercício

PROCESSO/EXPEDIENTE 229/2020

Edital de Convocação :048/2020 – publicação 
21/08/2020

Interessado : RAFAEL SEARA
Considerando análise dos documentos juntados ao processo/expe-
diente 220/2020, verificamos, que o requerente não poderá aten-
der, na íntegra às exigências contidas no Edital regulamentador do 
certame. ( CP 006/2016)
Considerando  Lei Complementar nº 141/2011 e Portaria GM/MS 
2048/2012
Considerando que o candidato não possui habilitação profissional 
exigida nem experiência exigida para ocupar o emprego de Condu-
tor Socorrista-SAMU,
Indefiro a nomeação/posse/exercício, smj, face óbice as regras do 
Edital do Concurso Publico 006/2016, da Prefeitura do Município 
da Estância Turística de Avaré, em conformidade com as disposi-
ções previstas na Lei Complementar nº 141/2011 e Portaria GM/
MS 2048/2012
Publique-se.
Proceda-se convocação do próximo classificado.
Estância Turística de Avaré, 29 de Setembro de 2020.

Ronaldo Adão Guardiano
Secretário Municipal de Administração

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de aquisição de cateter intravenoso, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a Se-
cretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Terra Sul Comércio de Medicamentos Ltda
Empenho(s): 6023/2020
Valor: R$ 4.920,00
Avaré, 02 de outubro de 2020

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de contratação de empresa especializada 
em laudos de dosimetria para os funcionários do setor de odon-
tologia, lotado no Centro de Saúde I e dosimetria para o Pronto 
Socorro, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Proteção Ra-
diológica Ltda 
Empenho(s): 1471, 381/2020
Valor: R$ 124,02
Avaré, 02 de outubro de 2020

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de cotas de gás, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social.
Fornecedor: Seltom Comércio de Gás Ltda Epp
Empenho(s): 16640/2020
Valor: R$ 216,00
Avaré, 02 de outubro de 2020

ADRIANA MOREIRA GOMES
Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem jus-
tificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamen-
tos por se tratar de serviço de mecânica e aquisição de peças para 
retro escavadeira, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: Arpoador Comércio de produtos Automotivos Manut. 
e Serviços Ltda 
Empenho(s): 16752, 16753, 16545, 16544, 16468, 16764/2020
Valor: R$ 35.292,70
Avaré, 02 de outubro de 2020

ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Obras e Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de serviço de mecânica, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente.
Fornecedor: Arpoador Comércio de produtos Automotivos Manut. 
e Serviços Ltda 
Empenho(s): 16659, 16660/2020
Valor: R$ 12.139,61
Avaré, 02 de outubro de 2020

JUDÉSIO BORGES
Secretário Municipal de Meio Ambiente

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de serviço de mecânica, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.
Fornecedor: Arpoador Comércio de produtos Automotivos Manut. 
e Serviços Ltda 
Empenho(s): 16661/2020
Valor: R$ 1.788,80
Avaré, 02 de outubro de 2020

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde
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JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviços prestados com veículos – ser-
viço de autoelétrica e mecânica, tal quebra de ordem cronológica 
se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente.
Fornecedor: Romeu Uno Me
Empenho(s): 1392/2020
Valor: R$ 1.133,73
Avaré, 02 de outubro de 2020

JUDÉSIO BORGES
Secretário Municipal de Meio Ambiente

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de fornecimento de gases medicinais 
(oxigênio e ar medicinal) em cilindros de alta pressão, bem como 
locação dos cilindros para atendimento da demanda de pacientes 
de HOME CARE, bem como ambulâncias, Pronto Socorro/UPA, 
SAMU e todas as Unidades de Saúde, tal quebra de ordem cro-
nológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de 
Saúde.
Fornecedor: White Martins Gases Medicinais Ltda
Empenho(s): 3366/2020
Valor: R$ 14.801,18
Avaré, 02 de outubro de 2020

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de medicamentos, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde.
Fornecedor: Aglon Comércio e Representações Ltda 
Empenho(s): 8291, 16170, 16276/2020
Valor: R$ 6.873,28
Avaré, 02 de outubro de 2020

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviços informatizados de 
Gestão Pública, englobando cessão do direito de uso, instalação, 
implantação, treinamento, customização, migração, conversão de 
banco de dados do sistema legado para o novo sistema, adequa-
ção, suporte técnico, tal quebra de ordem cronológica se faz neces-
sária para atender a Secretaria Municipal da Fazenda.
Fornecedor: Sigcorp Tecnologia da Informação Ltda
Empenho(s): 462/2020
Valor: R$ 20.010,00
Avaré, 02 de outubro de 2020

ITAMAR DE ARAUJO
Secretário Municipal de Fazenda

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de recarga de extintores, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Mu-
nicipal de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia.
Fornecedor: Extinorpi Extintores do Norte Pioneiro Ltda
Empenho(s): 16217/2020
Valor: R$ 606,10
Avaré, 02 de outubro de 2020

SANDRA DE FÁTIMA THEODORO
Secretária Municipal de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço prestado com Publicação, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação 
de editais da Municipalidade.
Fornecedor: Imprensa Oficial Estado S.A
Empenho(s): 106/2020
Valor: R$ 387,20
 Avaré, 02 de outubro de 2020

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de passagens intermunicipais, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social.
Fornecedor: Empresa Auto Ônibus Manoel Rodrigues S A 
Empenho(s): 5872/2020
Valor: R$ 210,55
Avaré, 02 de outubro de 2020

ADRIANA MOREIRA GOMES
Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviços prestados com veículos, tal que-
bra de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secre-
taria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Romeu Uno Me
Empenho(s): 18167, 18166/2020
Valor: R$ 1.208,03
Avaré, 02 de outubro de 2020

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de peças, tal quebra de or-
dem se faz necessária para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: Valecar Peças e Acessórios Ltda Epp
Empenho(s): 18408/2020
Valor: R$ 2.336,20
Avaré, 02 de outubro de 2020

ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Obras e Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de aquisição de gêneros de padaria e 
gêneros alimentícios diversos e fornecimento de bolo, doces, mini 
salgados e leite integral, tal quebra de ordem cronológica se faz ne-
cessária para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
e Assistência Social.
Fornecedor: Mercado Abavil Ltda Me
Empenho(s): 19405/2017; 17763, 14777/2018; 4983, 11450, 
11449, 21419, 21777/2019; 15734, 1136/2020
Valor: R$ 10.761,09
Avaré, 02 de outubro de 2020

ADRIANA MOREIRA GOMES
Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de locação de máquinas, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: A3 Terraplenagem e Engenharia Eireli
Empenho(s): 14520/2020
Valor: R$ 17.212,50
Avaré, 02 de outubro de 2020

ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Obras e Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de contratação de empresa para forneci-
mento de horas máquinas e locação de rolo compactador vibratório 
autopropelido pé de carneiro e escavadeira hidráulica sobre estei-
ra, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender 
a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.
Fornecedor: A3 Terraplenagem e Engenharia Eireli
Empenho(s): 14295, 14297, 14300, 14298, 13955, 13958/2020
Valor: R$ 109.668,00
Avaré, 02 de outubro de 2020

RONALDO SOUZA VILLAS BOAS
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de locação de 90 metros de Gradil no 
período de 21 a 30 de setembro de 2020 na Caixa Econômica Fe-
deral para contenção e organização de fila no Banco, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria 
Municipal de Cultura.
Fornecedor: Maria Lucia Leardini Eireli Me
Empenho(s): 18606/2020
Valor: R$ 1.971,00
Avaré, 02 de outubro de 2020

THAÍS FRANCINI CHRISTINO 
Secretária Municipal de Cultura

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de locação de 01 banheiro químico PNE 
na Praça do Largo São João no período de 16 a 25 de setembro 
de 2020, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura.
Fornecedor: Selt Serviços de Estruturas e Locações Temporárias 
Eireli
Empenho(s): 18487/2020
Valor: R$ 1.099,00
Avaré, 02 de outubro de 2020

THAIS FRANCINI CHRISTINO
Secretária Municipal de Cultura
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CONCURSO PÚBLICO

Comissão Permanente de Readaptação Funcional – C.P.R.F.
Rua Piauí, 1077 – 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 nº  5.911, de 
27 de julho de 2020, 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 07/10/2020 às 14h00, na Sede do D.E.S.S. – De-
partamento de Saúde e Segurança do Servidor – sito a Rua Piauí, 1077 – Centro – Estância Turística 
de Avaré, oportunidade em que serão discutidos sobre as avaliações semestrais   e os seguintes 
Processos:
Processo 004/2019;
Processo 005/2019;
Processo 081/2020.
Os referidos Processos encontram-se a disposição dos Membros da Comissão na Sede do D.E.S.S. 
com a intenção de elucidação de quaisquer dúvidas e manifestações que deverão ser entregues no 
dia da reunião da Comissão.

A Comissão Permanente de Readaptação Funcional

DESS - DEPTO. DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR
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LICITAÇÃO

AVISOS DE EDITAIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 167/2020 – PROCESSO Nº. 325/2020
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de materiais de supermercado para o Corpo 
de Bombeiros de Avaré
Recebimento das Propostas: 07 de outubro de 2.020 das 08 horas até 20 de outubro de 2.020 às 08 
horas
Abertura das Propostas: 20 de outubro de 2.020 às 08h30 min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 20 de outubro de 2.020 às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – 
www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de outubro de 2.020 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 168/2.020 – PROCESSO Nº. 327/2.020
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, MEI, EPP

Objeto: Registro de Preços para aquisição de películas auto adesivas de PVC polimérico calandrada 
80 mícrons, películas auto adesivas refletiva destrutível e rolos de máscaras transparências películas 
auto adesivas.
Recebimento das Propostas: 05 de outubro de 2.020 das 10 horas até 19 de outubro de 2.020 às 08 
horas
Abertura das Propostas: 19 de outubro de 2.020 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 19 de outubro de 2.020 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2508 – www.bllcom-
pras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 25 de setembro de 2.020 – Eliana da Silva 
Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 169/2.020 – PROCESSO Nº. 328/2.020
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, MEI, EPP

Objeto: Aquisição de macacões de segurança impermeável para o Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU
Recebimento das Propostas: 05 de outubro de 2.020 das 10 horas até 16 de outubro de 2.020 às 08 
horas
Abertura das Propostas: 16 de outubro de 2.020 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 20 de outubro de 2.020 às 09 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2508 – www.bllcom-
pras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 25 de setembro de 2.020 – Eliana da Silva 
Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 180/2020 – PROCESSO Nº. 344/2020
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de materiais descartáveis para as Unidades 
de Saúde e Pronto Socorro Municipal
Recebimento das Propostas: 05 de outubro de 2.020 das 08 horas até 16 de outubro de 2.020 às 08 
horas
Abertura das Propostas: 16 de outubro de 2.020 às 08h30 min até 21 de outubro de 2.020 às 17 horas
Início da Sessão de Disputa de Lances: 22 de outubro de 2.020 às 09 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – 
www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de outubro de 2.020 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 181/2020 – PROCESSO Nº. 346/2020
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de peito de frango para equipamentos da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Recebimento das Propostas: 06 de outubro de 2.020 das 08 horas até 19 de outubro de 2.020 às 08 
horas
Abertura das Propostas: 19 de outubro de 2.020 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 19 de outubro de 2.020 às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – 
www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de outubro de 2.020 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO SIMPLIFICADO COVID-19 Nº. 182/2020 – PROCESSO Nº. 347/2020
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de carne bovina, suína, peixe, frango e frios 
para pessoas idosas e deficientes acolhidas pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social durante a pandemia do COVID-19
Recebimento das Propostas: 05 de outubro de 2.020 das 08 horas até 09 de outubro de 2.020 às 08 
horas
Abertura das Propostas: 09 de outubro de 2.020 às 08h30 min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 09 de outubro de 2.020 às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – 
www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de outubro de 2.020 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 183/2020 – PROCESSO Nº. 348/2020
Objeto: Aquisição de Veículo tipo Pick-Up para uso da Defesa Civil
Recebimento das Propostas: 09 de outubro de 2.020 das 10 horas até 22 de outubro de 2.020 às 08 
horas
Abertura das Propostas: 22 de outubro de 2.020 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 22 de outubro de 2.020 às 10h30min
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, 30 de setembro de 2.020 – Carolina 
Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 184/2020 – PROCESSO Nº. 349/2020
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, MEI, EPP

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Soluções Específicas para todas as Unidades de 
Saúde
Recebimento das Propostas: 16 de outubro de 2.020 das 10 horas até 28 de outubro de 2.020 às 08 
horas
Abertura das Propostas: 28 de outubro de 2.020 às 08h10min
Início da Sessão e Disputa de Preços: 29 de outubro de 2.020 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, 01 de outubro de 2.020 – Carolina 
Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2.020 – PROCESSO Nº 351/2.020
EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI

Objeto: Aquisição de material de informática para manutenção de 
diversos equipamentos da Municipalidade
Recebimento das Propostas: 08 de Outubro de 2.020 das 10 horas 
até 21 de Outubro de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 21 de Outubro de 2.020 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 21de Outubro de 2.020 às 
14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 02 de Outubro de 2.020 – An-
dréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2.020 – PROCESSO Nº 352/2.020
COM COTA EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de materiais de 
escritório para atender todas as unidades da secretaria municipal 
de educação
Recebimento das Propostas: 09 de Outubro de 2.020 das 10 horas 
até 22 de Outubro de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 22 de Outubro de 2.020 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 27de Outubro de 2.020 às 
09 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 02 de Outubro de 2.020 – An-
dréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/2020 – PROCESSO Nº. 345/2020
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços para 
renovação do AVCB do Ginásio Tico do Manolo
Data de Encerramento: 19 de outubro de 2.020 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação
Data de abertura: 19 de outubro de 2.020 às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 01 de outubro de 2.020 – Crislai-
ne Aparecida Santos – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO Nº. 535/2020 REFERENTE AO PRE-
GÃO PRESENCIAL 034/2020 – PROCESSO Nº. 206/2020

Considerando o TC 019289.989.20-4 do Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo, nesta data, o Senhor ITAMAR DE ARAÚJO, Se-
cretário Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, 
DETERMINA a rerratificação do edital em epígrafe, nos moldes a 
serem conferidos através do site www.avare.sp.gov.br/home.
Data de Encerramento: 20 de outubro de 2.020 às 09h30min, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 20 de outubro de 2.020 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 02 de outubro de 2.020 – Crislai-
ne Aparecida Santos – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº. 041/2020 – Processo nº. 268/2020

Fica ADJUDICADO o Pregão Presencial 041/2020 à empresa RI-
CARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO, 
para o registro de preços para eventual contratação futura de em-
presa especializada em prestação de serviços técnicos de levanta-
mento topográfico planialtimétrico cadastral georreferenciado, nas 
áreas onde serão construídas edificações diversas pertencentes a 
todas as secretarias e órgãos da administração municipal ou em 
áreas cujo conhecimento da topografia do terreno seja necessá-
rio, no valor global de R$ 321.873,30 (trezentos e vinte e um mil, 
oitocentos e setenta e três reais e trinta centavos). Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 28 de setembro de 2.020 – Alexandre 
Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento e Transportes 
da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de 
Educação da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HO-
MOLOGA as empresas CARLOS IVAN DA SILVA EPP (itens 01 
ao 17, 19 ao 21, 23 e 24, 26 ao 32) e DOCE INFÂNCIA MÓVEIS E 
BRINQUEDOS LTDA EPP (itens 22 e 25) – objetivando o registro 
de preços para eventual aquisição futura de brinquedos educativos 
para as unidades da Educação, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 
093/2020 – Processo nº. 191/2020. Homologado em: 27/08/2020.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde, 
Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, Abelardo Ferreira Mendes – Secretá-
rio Municipal de Serviços 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 DNA COMÉRCIO E REPRE-
SENTAÇÕES EIRELI EPP – objetivando o registro de preços para 
eventual aquisição futura de pães tipo hot dog para as Secretarias 
Municipais de Saúde, Serviços e Assistência e Desenvolvimento 
Social, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 145/2020 – Processo nº. 
290/2020. Homologado em: 21/09/2020.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, 
VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa  
J. UEBI MALUF, responsável pela aquisição de toners compatível 
para impressora, para o aparelho de ultrassom lotado no Pronto 
Socorro Municipal, relativa ao Pregão Eletrônico n° 149/2.020 – 
Processo n° 297/2.020. Homologado em: 29/09/2.020.

Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal 
de Educação da Estância Turística de Avaré, no uso das atribui-
ções 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 IT2 BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPA-
MENTOS E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA EPP, MICROWA-
RE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA e RPC INFORMÁTICA 
LTDA, responsáveis pelo registro de preço para eventual aquisi-
ção de materiais para reposição e manutenção dos computadores 
desktops e notebooks e aquisição de Microcomputadores para as 
unidades pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, rela-
tiva ao Pregão Eletrônico n° 151/2020 – Processo n° 299/2020. 
Homologado em: 02/10/2.020.

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 empre-
sa AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 
– objetivando o registro de preços para eventual aquisição futura 
de medicamentos para atendimento de pacientes de urgência e 
emergência no Pronto Socorro Municipal – tabela CMED, relativa 
ao Pregão Eletrônico nº. 153/2020 – Processo nº. 301/2020. Homo-
logado em: 28/09/2020.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 041/2020 – Processo nº. 268/2020

Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 041/2020 à empresa 
RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRU-
ÇÃO, referente ao Registro de preços para eventual contrata-
ção futura de empresa especializada em prestação de serviços 
técnicos de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral 
georreferenciado, nas áreas onde serão construídas edificações 
diversas pertencentes a todas as secretarias e órgãos da admi-
nistração municipal ou em áreas cujo conhecimento da topogra-
fia do terreno seja necessário. Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré, 28 de setembro de 2.020 – Alexandre Leal Nigro – Se-
cretário Municipal de Planejamento e Transportes da Estância 
Turística de Avaré.

Pregão Presencial nº. 043/2020 – Processo nº. 296/2020
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 043/2020 à empresa 
RÁPIDO SUMARÉ LTDA, referente à Contratação de empresa 
especializada para o fretamento diário de 10 (dez) veículos tipo 
convencional, com motorista para o transporte diário na área 
urbana e rural de Avaré, por um período de 12 meses, perfa-
zendo um total de 952 Km/dia. Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré, 02 de outubro de 2.020 – Josiane Aparecida Lopes 
de Medeiros – Secretária Municipal de Educação da Estância 
Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 070/2020 – Processo nº. 326/2020

Fica ratificada a Dispensa de Licitação à RMED TECNOLOGIA 
MÉDICA EIRELI ME, com valor total de R$ 1.270,00 (Um mil, du-
zentos e setenta reais), objetivando a manutenção e acessórios 
para Oxímetro portátil Marca Mindray, com fulcro no artigo 24 da 
Lei Federal n° 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
23 de setembro de 2.020. Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 093/2020 – Processo nº. 
191/2020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: CARLOS IVAN DA SILVA EPP (itens 01 ao 17, 19 ao 21, 
23 e 24, 26 ao 32)
Valor Global: R$ 223.473,00 (duzentos e vinte e três mil quatrocen-
tos e setenta e três reais)
Detentora: DOCE INFÂNCIA MÓVEIS E BRINQUEDOS LTDA EPP 
(itens 22 e 25)
Valor Global: R$ 8.954,70 (oito mil novecentos e cinquenta e quatro 
reais e setenta centavos)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de brin-
quedos educativos para as unidades da Educação
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 27/08/2020

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 145/2020 – Processo nº. 
290/2020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
Valor Global: R$ 100.053,80 (cem mil cinquenta e três reais e oi-
tenta centavos)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de pães 
tipo hot dog para as Secretarias Municipais de Saúde, Serviços e 
Assistência e Desenvolvimento Social
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 21/09/2020

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 151/2.020 – Processo n° 
299/2.020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: IT2 BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SER-
VIÇO DE INFORMÁTICA LTDA EPP
Valor Global: R$ 34.130,00 (Trinta e quatro mil, cento e trinta reais)
Detentora: MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
Valor Global: R$ 442.000,00 (Quatrocentos e quarenta e dois mil)
Detentora: RPC INFORMÁTICA LTDA 
Valor Global: R$ 149.600,00 (Cento e quarenta e nove mil, seis-
centos reais)
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de materiais 
para reposição e manutenção dos computadores desktops e note-
books e aquisição de Microcomputadores para as unidades perten-
centes a Secretaria Municipal de Educação
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 02/10/2.020

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 153/2020 – Processo nº. 
301/2020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Percentual de desconto: 2% (dois por cento) para os lotes 01, 02 e 03
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de medi-
camentos para atendimento de pacientes de urgência e emergên-
cia no Pronto Socorro Municipal – tabela CMED
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 28/09/2020

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 070/2020 – Processo nº. 326/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RMED TECNOLOGIA MÉDICA EIRELI ME
Objeto: Contratação de empresa para manutenção e acessórios 
para Oxímetro portátil Marca Mindray, conforme solicitação da Se-
cretária Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 1.270,00 (Um mil, duzentos e setenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 23/09/2020

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 149/2.020 – Processo n° 
297/2.020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: J. UEBI MALUF
Objeto: Aquisição de toners compatível para impressora, para o 
aparelho de ultrassom lotado no Pronto Socorro Municipal
Valor Global: R$ 999,90 (Novecentos e noventa e nove reais e no-
venta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 29/09/2.020

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 041/2020 – Processo nº. 
268/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E 
CONSTRUÇÃO
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Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de em-
presa especializada em prestação de serviços técnicos de levanta-
mento topográfico planialtimétrico cadastral georreferenciado, nas 
áreas onde serão construídas edificações diversas pertencentes a 
todas as secretarias e órgãos da administração municipal ou em 
áreas cujo conhecimento da topografia do terreno seja necessário
Valor: R$ 321.873,30 (trezentos e vinte e um mil, oitocentos e se-
tenta e três reais e trinta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 28/09/2.020

Modalidade: Pregão Presencial nº. 043/2020 – Processo nº. 
296/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RÁPIDO SUMARÉ LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fretamento 
diário de 10 (dez) veículos tipo convencional, com motorista para o 
transporte diário na área urbana e rural de Avaré, por um período 
de 12 meses, perfazendo um total de 952 Km/dia
Valor: R$ 1.283.296,00 (um milhão, duzentos e oitenta e três mil, 
duzentos e noventa e seis reais)
Data da Assinatura do Contrato: 02/10/2.020

TERMO ADITIVO E PRORROGAÇÃO
Fica ADITADO e PRORROGADO o contrato na modalidade CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/19 – PROCESSO N° 166/19 (Con-
trato n° 236/19), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e empresa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SER-
VIÇOS EIRELLI, objetivando o fornecimento de materiais, máquinas, 
equipamentos e mão de obra para execução reforma e ampliação da 
UBS do Bairro Jardim Brasil, através do Ministério da Saúde – FNS 
Portaria nº 1096 de 20 de abril de 2018, proposta 113082950001/*18-
007, fica ADITADO o valor global de R$ 99.317,48 (Noventa e nove 
mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos) que cor-
responde a aproximadamente 33,33% (Trinta e três vírgula trinta e 
quatro por cento) do valor total do contrato e fica PRORROGADO o 
prazo da vigência contratual até 11 de janeiro de 2021. Assinatura do 
Termo Aditivo e Prorrogação: 25/09/2.020.

TERMO DE ANULAÇÃO
Fica ANULADO os lotes 07 e 08 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
137/2020 – PROCESSO Nº. 274/2020, objetivando o registro de preços 
para futura aquisição de Material Descartável em atendimento ao “Pro-
grama do Insulino Dependente” e CS I por 12 meses, conforme preceitua 
a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Anulada em: 23/09/2.020. 
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde.

Fica ANULADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 143/2020 – PROCESSO Nº. 288/2020, objetivando o registro 
de preços para futura aquisição de Soluções Específicas para to-
das as Unidades de Saúde, conforme preceitua a súmula 473 do 
Supremo Tribunal Federal. Anulada em: 28/09/2.020. Roslindo Wil-
son Machado – Secretário Municipal de Saúde.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 006/18 – PROCESSO N° 061/18 (Contrato n° 112/18), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a em-
presa ECCO NATURA CONSTRUÇÕES LTDA EPP, objetivando o 
fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra 
para execução da construção de uma creche Tipo I, Metodologia 
Convencional, através do Programa Pós Infância, rua João Noguei-
ra – Avaré/SP, com prorrogação do prazo de vigência contratual até 
13 de dezembro de 2.020. Josiane Aparecida Lopes de Medeiros 
– Secretária Municipal da Educação da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA N° 016/19 – PROCESSO N° 215/19 (Contrato n° 353/19), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e empresa 
VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA ME, objetivando o fornecimento de 
materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para execução da 
reforma do Mercadão Municipal, com prorrogação de prazo da execu-
ção da obra até 26 de dezembro de 2.020 e da vigência contratual até 
26 de janeiro de 2021. Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Munici-
pal de Serviços da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO AMIGAVELMENTE o Contrato n° 133/19 da 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/19 – PROCESSO N° 008/19, 
que objetiva a concessão de uso e exploração remunerada da Lan-
chonete e Conveniência do Horto Florestal, de acordo com o artigo 
79, inciso II, §1° da Lei 8.666/93. Assinatura do Termo de Rescisão 
em: 24/09/2.020.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO o Item 18 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
093/2020 – PROCESSO Nº. 191/2020, objetivando o registro de 
preços para eventual aquisição futura de brinquedos educativos 
para as unidades da Educação, conforme preceitua o artigo 49, pri-
meira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal 
Federal. Revogada em: 27/08/2.020. Josiane Aparecida Lopes de 
Medeiros – Secretária Municipal de Educação da Estância Turística 
de Avaré.

Fica REVOGADO os itens 01 e 04 do PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 150/2020 – PROCESSO Nº. 298/2020, objetivando registro de 
preço para eventual aquisição de medicamentos destinados ao 
atendimento de pacientes do Centro de Apoio Psicossocial – CAPS 
II, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 
29/09/2020. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da 
Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº. 029/2020 – PROCESSO Nº. 156/2020, 
objetivando o registro de preços para eventual aquisição futura 
de concreto usinado e locação de bomba de concreto, conforme 
preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93. Revogado em: 
30/09/2.020. Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de 
Serviços da Estância Turística de Avaré.

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 053/2020 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
4984/2017 de 17/10/2017, considerando exoneração de Rosange-
la Moraes Clemente, convoca os classificados do Concurso Publi-
co 002/2018, homologado através do Decreto nº 5317/2018, de 26 
de Outubro de 2018, publicado em 26 de Outubro de 2018, no Se-
manário Oficial Eletrônico, para o cargo/função de ENFERMEIRO, 
a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 
data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Hu-
manos e Gestão de Pessoal com os documentos abaixo descritos, 
situado 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 - Nome
16º CAROLINE FRANCIELE BARRACHI
Estância Turística de Avaré, aos 02 de Outubro de 2020

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO - ENFERMEIRO
DESCRIÇÃO SUMARIA DO CARGO - (L.C. 188/2013)
Compreende as tarefas que se destinam a planejar, organizar, exe-
cutar e supervisionar os serviços de enfermagem em postos de 
saúde, unidades de saúde e unidades assistenciais, empregando 
processos de rotina e ou específicos, zelando pela execução dos 
projetos, metas e rotinas de trabalhos, para garantir a prestação 
dos serviços, dentro dos padrões de qualidade e quantidade esta-
belecidos, para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde 
individual ou coletiva no município, na execução de programa de 
saúde pública, visando atender legislação pertinente;
REQUISITO -  (L.C. 188/2013)
Ensino superior completo e competente registro no COREN.
JORNADA DE TRABALHO - 30 horas semanais / 6 horas diárias
LOCAL E HORÁRIO DE TRABALHO
A ser determinado pelo Secretário Municipal da Saúde
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias - Documento
02  ocumento 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 nascimentos 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 apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

RESOLUÇÃO NORMATIVA nº 002, 
de  02 de outubro de 2020.

(Dispõe sobre o Regulamento de atribuição de aulas, salas e 
unidades escolares para o ano letivo de 2021  e dá  outras provi-

dências).

A  Secretária Municipal da Educação, no uso da competência que 
lhe confere a Lei Nº 2007 de 03 de maio de 2016, do Estatuto do 
Magistério do Município da Estância Turística de Avaré, e
Considerando o disposto no artigo 38, da Lei Nº 2007, de 03 de 
maio de 2016 – A atribuição de classes e de aulas e unidades esco-
lares será regulamentada pela Secretaria Municipal de Educação, 
que definirá critérios para a classificação dos Docentes;
Considerando o disposto no inciso I, II e III, do artigo 40,  capítulo 
IV, da  Lei Nº 2007, de 03 de maio de 2016,  caberá ao Diretor de 
Escola e à Secretaria Municipal da Educação, em seus âmbitos de 
atuação: I- adotar providências necessárias à execução, ao acom-
panhamento e à avaliação das normas que orientarão o processo 
de atribuição de classes e de aulas dos docentes e unidades de 
lotação aos Diretores de Unidades Educacionais;
Considerando a necessidade de aprimorar e normatizar os procedi-
mentos referentes à organização para a atribuição de aulas/salas/
unidades escolares para o ano letivo de 2020 e
Considerando os critérios para a classificação dos Docentes e Es-
pecialistas da Educação para efeito de atribuição de aulas/classes 
ou  unidades escolares,
Resolve:
Artigo 1º- Serão considerados como tempo de serviço no Magisté-
rio Público Municipal de Avaré, para efeito de contagem de tempo, 
atribuição de aulas/classes e unidades escolares para ano letivo 
de 2021:
Licença maternidade  ou paternidade;
Licença adoção;
Licença prêmio;
Licença profilática;
Licença para prestar serviço militar;
Férias;
Gala;
Nojo;
Acidente de trabalho;
Doação de órgãos;
Prestação de serviços no juri e outros obrigatórios por Lei;
Faltas Abonadas; e
Doação de sangue na forma prevista em Lei.
Artigo 2º- Os critérios para classificação da contagem de pontos se 
fará através da somatória de:
I- Tempo de serviço no Magistério Público Municipal de Avaré, no 
nível ou disciplina de inscrição – (0,1) ponto por dia, considerando 
o disposto no Artigo 1º desta Resolução, no período de 01 de no-
vembro de 2019 até 31 de outubro 2020;
II- Certificados de frequência em cursos de atualização ou aper-
feiçoamento, segundo a Resolução 001/2017, de 27 de abril de 
2017, considerando aqueles realizados nos últimos (03) três anos 
– (0,01) ponto por hora de curso, até 08 pontos; (de 01 de janeiro 
de 2018 a 31 de outubro de 2020).
III- Para portadores de outras Licenciaturas na área da Educação 
(além da exigida), serão computados (20.0) pontos por Licencia-
tura Plena;
IV- Certificados de aprovação em Concurso Público Municipal de 
Avaré de Provas e Títulos para provimento do cargo do qual é titu-
lar (1,0) ponto por Certificado, não podendo considerar o qual usou 
para ingresso;
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V- Certificados em cursos de Pós – Graduação na área da Educa-
ção no mínimo de 360 horas (Lato Sensu), segundo a Resolução 
001/2017, de 27 de abril 2017, permitindo o acúmulo de até 3 (três) 
certificados- (20,0) pontos por certificado, não podendo considerar 
o qual usou para ingresso;
VI- Diplomas  em cursos de Mestrado, na área da Educação  - 
(30,0) pontos;
VII-Diplomas  em cursos de Doutorado, na área da Educação – 
(40,0) pontos;
VIII-Certificado do curso Letra e Vida – (5,0) pontos; e
IX- Certificado do curso Pró – Letramento – Linguagem – (5,0) pon-
tos; e
X-  Certificado do curso Pró – Letramento – Matemática – (5,0) 
pontos.
Parágrafo único: Somente serão aceitos certidões, atestados ou 
declarações, acompanhados de seus respectivos históricos esco-
lares.
Artigo 3º – Caberá ao Diretor da Escola convocar os docentes da 
Unidade Escolar para verificar a pontuação do ano anterior  e atu-
alizar os dados da ficha de classificação do ano vigente, referente 
aos docentes inscritos no processo de atribuição de classes e au-
las, como também a convocação para atribuição em sua Unidade 
Escolar da Fase 1.
Artigo 4º- Os dados contidos na ficha de classificação, bem como 
a análise dos documentos apresentados, são de total responsabi-
lidade do professor e do diretor, cabendo a este último a validação 
por meio de carimbo e assinatura.
Artigo 5º– Caberá à Secretaria Municipal da Educação a convoca-
ção dos docentes, através do Semanário Oficial do Município para 
atribuição das demais fases;
Artigo 6º- Caberá ao diretor atribuir aulas e ou classes, consideran-
do o perfil dos profissionais para o bom desempenho das ativida-
des, cabendo ao professor a escolha do período quando há mais 
de um turno na Unidade.
Artigo 7º- Em caso de acúmulo de cargo, o professor deve consi-
derar os horários das escolas envolvidas, para garantir o  direito de 
acumular cargos.
Artigo 8º- Os professores que assumirem salas de educação Infan-
til e/ou 1º, 2º e 3º anos (alfabetização) ficam obrigados a aderir aos 
programas do MEC indicados pela SME (Ex: PNAIC).
Artigo 9º- Os docentes PEB I , PEB II e Diretores de Unidade Edu-
cacional aprovados em concurso de provas e títulos terão no ato 
de sua posse, sua lotação na unidade escolar na qual prestarão 
serviços.
Artigo 10- O professor que assumir  aulas ou salas livres,  em ca-
ráter de substituição, fica ciente de que poderá perdê-las caso um 
professor concursado venha a assumi-las no decorrer do ano letivo 
no momento de sua posse, ficando à disposição da SME para as-
sumir aulas ou classes disponíveis na Rede.
Artigo 11- As listas com as classificações dos docentes e diretores 
de unidades escolares serão publicadas no Semanário da Estância 
Turística de Avaré com no mínimo 5 (cinco) dias antes das atribui-
ções realizadas pela SME.
Artigo 12- O processo de atribuição ocorrerá presencialmente, 
seguindo os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, com 
a obrigação de medidas, como uso de máscaras por todos, aferi-
mento da temperatura dos participantes na entrada dos estabeleci-
mentos, higienização das mão com álcool em gel, distanciamento 
entre os assentos de no mínimo 1,50m e controle da quantidade de 
pessoas no recinto, com realização de chamadas por grupo de no 
máximo 20 pessoas.
Artigo 13– O cronograma de atribuição de aulas, classes e unida-
des escolares fica publicado abaixo.
Artigo 14- Esta resolução entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

CRONOGRAMA
Conforme determina na Lei Nº 2007, de 03 de maio de 2016, con-
vocamos os senhores docentes e diretores de unidades educa-
cionais para atribuição de aulas, salas e unidades escolares para 
os dias e horários que seguem abaixo e ciência das entregas de 
documentação:

Dia  06 de novembro de 2020 -  Local:  Unidades Escolares
Até 06/11/2020: entrega pelo professor, na escola, de toda docu-
mentação para contagem de pontos para classificação.

Dia 13 de novembro de  2020  Local:  SME
-Até dia 13/11/2019: -entrega na SME, pelo diretor, da PONTUA-
ÇÃO dos Professores e Diretores de Unidades Educacionais;  
-Entrega na SME o formulário de manifestação de interesse em 
ampliar jornada de PEB II até o limite da Jornada completa .
- Entrega na SME o parecer da LICENÇA PRÊMIO atualizado e 
emitido pelo DRHGP, com requerimento da programação do perío-
do para o gozo (descanso) durante o exercício de 2021.

Dias 16 e 17de novembro de 2020    Local:   Unidades Escolares
17h– PEB I E PEB II-
 Atribuição de classes para professores de Educação Básica I, em 
suas sedes;
-Atribuição de aulas da sede para PEB II (Arte, Educação Física, 
Inglês, Educação Especial e  EJA).

Dia 18 de novembro de 2020 -  Local:    SME
- Entrega, na SME, do QUADRO DE ATRIBUIÇÃO com classes e 
aulas atribuídas e livres.

Dia 01 de dezembro de 2020- Local:  Centro Cultural Esther 
Pires Novaes

17h – PEB-I -Fase 2
-Atribuição pela SME das classes que permanecem sem titular nas 
diversas unidades escolares (classes livres) para professores adi-
dos que deixaram de titularizar uma classe e processo de remoção, 
obedecendo à lista classificatória por tempo de serviço e títulos;

Dia 02 de dezembro  de 2020- Local: EMEB Maneco Dionísio
14h. DIRETOR DE UNIDADE EDUCACIONAL
-Atribuição de unidades educacionais  sem diretor titular (unidades 
livres) para diretor adido e remoção , obedecendo à lista classifica-
tória por tempo de serviço e títulos.

Dia 03 de dezembro de 2020-  Local:   Centro Cultural Esther 
Pires Novaes

17h- PEB I
-Atribuição de classes em substituição temporária, pela SME, para 
PEB I declarados adidos e não atendidos na fase 2
-Atribuição de classes em substituição temporária, pela SME, para 
professor de Educação Básica I  que pleiteiam fazer substituição 
em unidade escolar  diversa da sua sede no ano letivo de 2021, 
obedecendo a  lista classificatória por tempo de serviço e títulos.

Dia 07 de dezembro DE 2020- Local:  Centro Cultural Esther 
Pires Novaes

17h –PEB II - EDUCAÇÃO ESPECIAL
 -Atribuição de aulas livres remanescentes e ou em substituição 
nas diversas unidades escolares para complementação da jorna-
da, atribuição de sede com aulas livres para o docente adido e 
opção de remoção de sede, obedecendo a lista classificatória por 
tempo de serviço e títulos.
-Atribuição de aulas do componente curricular e ou afins para carga 
suplementar, obedecendo a lista classificatória

Dia   08 de dezembro DE 2020 - Local:  Centro Cultural Esther 
Pires Novaes

17h – PROFESSOR DE ARTE
Atribuição de aulas livres remanescentes e ou em substituição nas 
diversas unidades escolares para complementação da jornada, 
atribuição de sede com aulas livres para o docente adido e opção 
de remoção de sede, obedecendo a lista classificatória por tempo 
de serviço e títulos.
Atribuição de aulas do componente curricular e ou afins para carga 
suplementar, obedecendo à lista classificatória.

Dia  10 de dezembro de 2020 - Local:   Centro Cultural Esther 
Pires Novaes

17h – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Atribuição de aulas livres remanescentes e ou em substituição nas 
diversas unidades escolares para complementação da jornada, 
atribuição de sede com aulas livres para o docente adido e opção 
de remoção de sede, obedecendo à lista classificatória por tempo 
de serviço e títulos.
Atribuição de aulas do componente curricular e ou afins para carga 
suplementar, obedecendo a lista classificatória.

Dia 11 de dezembro de 2020 -Local: EMEB  Maneco Dionísio
17h. - PROFESSOR DE  EJA
Atribuição, de aulas livres remanescentes e ou em substituição nas 
diversas unidades escolares para complementação da jornada, 
atribuição de sede com aulas livres para o docente adido e opção 
de remoção de sede, obedecendo a lista classificatória por tempo 
de serviço e títulos.
Atribuição de aulas do componente curricular e ou afins para carga 
suplementar, obedecendo à lista classificatória.

Dia  14 de dezembro de 2020 - Local:  Centro Cultural Esther 
Pires Novaes

17h - PROFESSOR DE INGLÊS -
Atribuição de aulas livres remanescentes e ou em substituição nas 
diversas unidades escolares para complementação da jornada, 
atribuição de sede com aulas livres para o docente adido e opção 
de remoção de sede, obedecendo à lista classificatória por tempo 
de serviço e títulos.
Atribuição de aulas do componente curricular e ou afins para carga 
suplementar, obedecendo a lista classificatória.

 Dia  01 de fevereiro  de 2021 -  Local:   Centro Cultural Esther 
Pires Novaes

17h30-PROFESSOR MONITOR E PROFESSOR ADJUNTO-
-Atribuição de salas em substituição temporária  para o ano letivo 
de 2020, obedecendo a seguinte ordem:

 1-Atribuição de salas  para professor monitor;
 2-Atribuição de salas  para professor adjunto.

Dia 02  de fevereiro de 2021 -  Local:  Centro Cultural Esther 
Pires Novaes

17h30.- PROFESSOR ADJUNTO
-Atribuição de salas em substituição temporária  para o ano letivo 
de 2021 para professores adjuntos que não foram atendidos na 
fase 2.
-Lotação, em unidade escolar para efeito de vencimentos, de pro-
fessores  adjuntos que substituirão em caráter eventual em todas 
as unidades da Rede de Ensino municipal, no ano de 2021.
18h- PEB I, PROFESSOR MONITOR E PROFESSOR ADJUNTO
-Atribuição de carga suplementar docente obedecendo a  seguinte 
ordem:
1- para professor de Educação Básica I  que pleiteiam fazer subs-
tituição temporária em período oposto ao de sua sala de aula, obe-
decendo a lista classificatória;
2- para professor monitor, no período oposto a sala de aula, obede-
cendo a lista classificatória;
3- para professor adjunto, no período oposto a sala de aula, obede-
cendo a lista classificatória.

-----------------------------------------------
 Josiane Aparecida Lopes de Medeiros

    Secretária Municipal da Educação
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DEPARTAMENTO DE SAÚDE - D.E.S.S.



SAÚDE

EDIÇÃO 982 | AVARÉ, 02 DE OUTUBRO DE 202016

Tem início na segunda-feira, 5 de outubro, a Cam-
panha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite. 
Crianças de 1 a 5 anos integram o público-alvo. 

Paralelamente, acontece a multivacinação voltada 
para menores de 15 anos. O objetivo é analisar se o 
esquema de imunização desse grupo está completo. 

Campanha Nacional de
Vacinação contra Poliomielite
começa em 5 de outubro

A campanha segue até 30 de outubro nas uni-
dades de saúde do Bonsucesso, Vera Cruz, Bairro 
Alto e Brabância, bem como na Estratégia de Saú-
de da Família (ESF) “João Carvalho” (Santa Elizabe-
th), “Roberto M. Felisberto” (Bannwart) e “Flávio 
Celso Negrão” (Vila Operária).  

O atendimento ao público e das 8 às 11 horas e 
das 13 às 15 horas. Já o Dia D acontece no sábado, 
17, das 8 às 17 horas, em todas as unidades citadas.

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que é 
preciso apresentar a Carteira de Vacinação e o Car-
tão SUS.

Imunização segue até dia 30 em unidades de saúde de Avaré; é preciso apresentar a 
Carteira de Vacinação e o Cartão SUS


