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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 119/202 

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 6121/2021 e 6123/2021, considerando Ofício 243/2022/SME e 
aposentadoria de Analice Fiorelli de Andrade e exoneração (mu-
dança de cargo) de Horácio Rui Matheus e Marcia Aparecida Liran-
ço de Jesus, e não comparecimento do 51 classificados, convoca 
os classificados do Concurso Publico 001/2018, homologado atra-
vés do Decreto nº 5232/2018, de 20 de Julho de 2018, publicado 
em 20 de Julho de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, para o 
cargo/função de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, 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    
52    SUELENI MICHELIN VICENTE

Estância Turística de Avaré, aos 30 de Setembro de 2022
RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  AUXILIAR DE DESENVOLVIMEN 
   TO INFANTIL
DESCRIÇÃO SUMARIA Compreende as tarefas que se des 
DO CARGO  tinam a atendimento às crianças 
(L.C. 216/2016)  em suas necessidades diárias, 
cuidando da alimentação, higiene, recreação, garantindo seu bem 
estar, adaptação e desenvolvimento físico e mental, visando a alfa-
betização e o desenvolvimento educacional. 
REQUISITO  ENSINO MÉDIO COMPLETO 
COM (L.C. 216/2016)  HABILITAÇÃO ESPECÍFICA PARA 
O MAGISTÉRIO OU CURSO COMPLETO DE LICENCIATURA 
PLENA EM PEDAGOGIA
LOCAL DE TRABALHO CEIs

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
– conclusão autenticada de habilitação específica para o magisté-
rio ou diploma frente e verso autenticado de licenciatura plena de 
pedagogia
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento, Rg e CPF  fi-
lhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via internet) 
01   Certidão de ações cíveis e criminais 
(TJ/fórum)
01   CARTÃO SUS
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 apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 120/2022 

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 6121/21 E 6123/21 , considerando não comparecimento do 
84 classificado, CONVOCA, classificados do Concurso Publico 

001/2018, homologado através do Decreto nº 5232/2018, de 20 de 
Julho de 2018, publicado em 20 de Julho de 2018, no Semanário 
Oficial Eletrônico, prorrogado pelo Decreto 6206/2021, publicado 
em 23/03/2021,para o cargo/função de MONITOR, a comparecer 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da pu-
blicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e 
Gestão de Pessoal, munido dos  documentos abaixo descritos, sito 
a  a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para 
orientação do procedimento admissional, nomeação, exames mé-
dicos e entrega da documentação exigida.                                                                                                                                        
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente 
posterior.

CARGO: MONITOR 
Classificação  Nome   
85    JULIANA ELISABETHE FARIA

Estância Turística de Avaré, aos 30 de Setembro de 2022
RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  MONITOR
DESCRIÇÃO SUMARIA Compreende em executar tarefas 
DO CARGO  sob supervisão, serviços de aten 
(L.C. 127/2010)   dimento às crianças em suas ne-
cessidades diárias, cuidando da alimentação, higiene e recreação, 
garantindo seu bem-estar, adaptação e desenvolvimento físico e 
mental, bem como monitorar jovens e adultos em unidades escola-
res, ou de desenvolvimento de programas sociais. Executa tarefas 
afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO  ENSINO FUNDAMENTAL COM 
(L.C. 126/2010)   PLETO
LOCAL DE TRABALHO A ser determinado pelo Secretário  
   Municipal de Administração

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
– conclusão de Ensino Fundamental Completo
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento, RG e CPF de 
filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via internet) 
01    certidão de ações cíveis e criminais 
(TJ)
01   Foto 3x4
01   Cartão SUS

Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 121/2022 

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº  6121/2021 E 6123/2021, em conformidade com o Decreto nº 
5868/2020, considerando CI 693281/2022 e não comparecimento 
do 111 e 114 classificados, CONVOCA, classificados do Concurso 
Publico 001/2018, homologado através do Decreto nº 5232/2018, 
de 20 de Julho de 2018, publicado em 20 de Julho de 2018, no Se-
manário Oficial Eletrônico, para preenchimento de vagas do cargo/
função de PEB I, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departa-

mento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, munido  com 
os documentos abaixo descritos, sito  a Rua Rio Grande do Sul nº 
1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento ad-
missional, entrega da documentação exigida, nomeação, exames 
médicos. 
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente 
posterior. 

Classificação  Nome do classificado (a)
115   CRISTINA DE FATIMA PEREIRA
116   MARCELE REGINA BARBOSA

Estância Turística de Avaré, aos 30 de Setembro de 2022

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  PEB I (Lei 2007/2016)
DESCRIÇÃO SUMARIA Compete ao Professor de Educa-
DO CARGO  ção Básica I e ao Professor de 
Educação Básica II, guardadas as características específicas do 
campo de atuação: Participar da elaboração da proposta pedagó-
gica de sua unidade escolar;Cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da sua unidade escolar, e o calendário esco-
lar; Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccio-
nando material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe 
de orientação pedagógica; Ministrar aulas, repassando aos alunos 
os conteúdos definidos nos planos de aula; Orientar os alunos na 
formulação e implementação de projetos de pesquisa quanto ao 
seu formato e à seleção, leitura e utilização de textos literários e 
didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento; Controlar e 
avaliar o rendimento escolar dos alunos; Estabelecer estratégias 
de recuperação para alunos de menos rendimento; Encaminhar, 
bimestralmente, diário de classe contendo frequência, descrição 
das atividades, conteúdos desenvolvidos e conceitos ao diretor da 
U.E em que está lotado; Colaborar e participar na organização das 
atividades de articulação da escola com as famílias e a comuni-
dade; Participar de reuniões com pais e com outros profissionais 
de ensino; Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento 
e outros eventos, quando solicitado; Participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo 
de ensino – aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; 
Participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem 
ou correção de seus problemas junto aos alunos de rede municipal 
de ensino; Participar de projetos de conscientização das famílias 
para a necessidade do exercício da cidadania, ética, bem como 
frequência escolar das crianças do Município; Realizar pesquisar 
na área de educação; Executar outras atribuições afins.
REQUISITO  Graduação em curso superior de 
(LEI 2007/2016)   licenciatura plena em Pedagogia 
com habilitação específica ou em curso normal superior 
CARGA HORÁRIA  30 horas aulas semanais 

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
–Diploma frente e verso autenticado da Graduação em curso supe-
rior de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação específica 
ou em curso normal superior 
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento, RG e CPF de 
filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (fórum)
01   Foto 3x4
01   Cartão SUS

Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 122/2022
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 6121/2021 e 6123/2021,e conforme Decreto 5868/2020, con-
siderando justificativas contidas na CI 690760/2022/SMS e CI 
694839/2022/SMS, e não comparecimento do 118 e 119 classifica-
dos, CONVOCA, os classificados do Concurso Publico 002/2018, 
homologado através do Decreto nº 5317/2018, de 26 de Outubro de 
2018, publicado em 26 de Outubro de 2018, no Semanário Oficial 
Eletrônico, para o cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO, 
a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir 
da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos 
Humanos e Gestão de Pessoal, munidos dos documentos abaixo 
descritos, sito a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 
hs, para orientação do procedimento admissional, nomeação, exa-
mes médicos e entrega da documentação exigida, abaixo listada.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente 
posterior.

Classificação  Nome
120   DINAH RODRIGUES SINHORINI
121   VANESSA DE OLIVEIRA ALMEIDA

Estância Turística de Avaré, aos 30 de Setembro de 2022                                                              
RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  AGENTE ADMINISTRATIVO 
ATRIBUIÇÃO  Compreende em executar serviços 
LC 188/2013  de apoio nas áreas administrativas, 
financeiras, logísticas e recursos humanos das diversas unidades 
administrativas; classificar documentos diversificados e correspon-
dência, transcrição de dados, lançamentos, manuais e digitação 
em programas específicos, prestação de informações de proces-
sos, arquivo, atendimento ao publico em geral; executar atividades 
auxiliares de classificação e catalogação de manuscritos, livros, 
periódicos e outras publicações; planejar , organizar e executar ati-
vidades pertinentes ao centro de documentação e arquivo da mu-
nicipalidade, verificando a legislação quanto ao tempo correto para 
arquivo e condicionamento dos mesmos. Executa tarefas afins de-
signadas pelo superior imediato.
REQUISITO MÍNIMO Ensino Médio Completo e conheci 
   mento em informática
HORÁRIO DE TRABALHO 40 horas semanais / 8 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO Local a ser determinado pelo Se 
   cretário Municipal de Administração

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
autenticado
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimentos, RG e CPF 
dos filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para 
I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01   Foto 3x4
01   Cartão SUS

Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 123/2022 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
6121/21 E 6123/21, considerando justificativas contidas na Ci nº 

690865/2021-SMF e exoneração de Anderson Aparecido Gomes e 
não comparecimento do 10 classificado, convoca os classificados 
do Concurso Publico 002/2018, homologado através do Decreto 
nº 5317/2018, de 26 de Outubro de 2018, publicado em 26 de Ou-
tubro de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, prorrogado pelo 
Decreto 6206/2021, publicado em 03/03/2021 para o cargo/função 
de AUXILIAR CONTÁBIL, a comparecer no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no 
Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal 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 documen-
tação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente 
posterior.

Classificação  Nome
11   JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA PE 
   REIRA

Estância Turística de Avaré, aos 30 de Setembro de 2022.
RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  AUXILIAR CONTÁBIL 
ATRIBUIÇÃO  Compreendem as tarefas que se 
LC 188/2013   destinam a executar serviços perti-
nentes  à unidade, organizando os  documentos e efetuando sua 
classificação contábil; geram lançamentos contábeis, auxiliar na 
apuração dos impostos, conciliar contas e preenchimento de guias 
de recolhimento e de solicitações, junto a órgãos do governo, rea-
lizam o arquivo de documentos e conhecimento para estabelecer 
políticas de gestão pública. Atende ao público.
REQUISITO MÍNIMO Ensino Médio Completo e curso de 
qualificação profissional, na modalidade de Técnico em Contabili-
dade e conhecimento em informática
HORÁRIO DE TRABALHO 40 horas semanais / 8 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO A ser determinado pelo Secretário  
   Municipal da Fazenda

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
-ensino médio e diploma frente e verso de Técnico em Contabilida-
de autenticados
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimentos filhos, RG e 
CPF(menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via internet) 
01   Certidão de ações cíveis e criminais 
(TJ/fórum)
01   Cartão SUS
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 apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 124/2022

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 6121/2021 e 6123/2021, considerando justificativas contidas na 
CI 698066/2022-SEMADS e exoneração de Silvana Aparecida Sil-
va Leal, convoca os classificados do Concurso Publico 002/2018, 
homologado através do Decreto nº 5317/2018, de 26 de Outubro 
de 2018, publicado em 26 de Outubro de 2018, no Semanário Ofi-
cial Eletrônico, para o cargo/função de  ASSISTENTE SOCIAL, 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
27   VANESSA APARECIDA CARDO 
   SO MARQUES

Estância Turística de Avaré, aos 30 de Setembro de 2022.
RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  ASSISTENTE SOCIAL
ATRIBUIÇÃO  Compreende as tarefas que se 
LC 188/2013   destinam a executar os trabalhos 
de Assistência Social, orientando indivíduos, famílias, comunidade 
e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legisla-
ção), programas de educação; planejam, coordenam e avaliam pla-
nos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação 
profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e 
outras); orientam e monitoram ações em desenvolvimento, relacio-
nados à economia doméstica, nas áreas de habitação, vestuário e 
têxteis, desenvolvimento humano, economia familiar, educação do 
consumidor, alimentação e saúde; desempenham tarefas adminis-
trativas e articulam recursos; financeiros disponíveis.
REQUISITO MÍNIMO Ensino Superior Completo com for-
mação na área específica e competente registro no CRESS
HORÁRIO DE TRABALHO 30 horas semanais / 6 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO A ser determinado pela Secretária 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolarida-
de- Diploma de curso de Assistência Social e Registro no CRESS- 
autenticados
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimentos, RG e CPF 
filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01   Foto 3x4
01   Cartão SUS

Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 125/2022

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 6121/2021 e 6123/2021,e considerando Ofício CI 683237/2022/
SMS, CI 688974/2022 e Ofício 042/2022/SEMADS e não compare-
cimento do 30 e 31 classificados, CONVOCA, o(s) classificado(s) 
do Concurso Publico 002/2018, homologado através do Decreto nº 
5317/2018, de 26 de Outubro de 2018, publicado em 26 de Outubro 
de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, para o cargo/função de 
PSICÓLOGO, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento 
de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, munidos com os do-
cumentos abaixo descritos, sito a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, 
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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 (classificado (a))
32   GIOVANA MUNHOZ OHARA
33   FLAVIA CRISTINA SANTIAGO DE  
   OLIVEIRA

Estância Turística de Avaré, aos 30 de Setembro de 2022
RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  PSICÓLOGO
DESCRIÇÃO SUMARIA Compreende as tarefas que se des 
DO CARGO  tinam a estudos, pesquisas, ava 
(L.C. 188/2013)   liações e consultas para o desen-
volvimento emocional e os processos mentais e sociais de indiví-
duos, prestando assistência de saúde mental, bem como atender e 
orientar na área assistencial, educacional e do trabalho, elaboran-
do e aplicando técnica psicológica para possibilitar a orientação e o 
diagnóstico clínico e adaptação social;
REQUISITO  Ensino superior completo com for 
(L.C. 188/2013)   mação específica na área de Psico-
logia e competente registro no CRP
HORÁRIO DE TRABALHO 30 horas semanais / 6 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO A ser determinado pelo Secretário  
   Municipal de Administração

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te 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 (me-
nores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R. , incluindo 
CPF)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01   Foto 3x4
01   Cartão SUS

Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 126/2022 
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 justificativas contidas na 
CI nº 691614/2022/SMS e aposentadoria de Marcia Regina Marvu-
lo bem como desistência do 11 classificado e não comparecimento 
do 15 classificados, convoca os classificados do Concurso Publico 
003/2019, homologado através do Decreto nº 5525/2019, de 25 de 
Junho de 2019, publicado em 27 de Junho de 2019, no Semaná-
rio Oficial Eletrônico, para o cargo/função de  FARMACÊUTICO, 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, abaixo listada.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente 
posterior.

Classificação  Nome
17   THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA  
   CURTO

Estância Turística de Avaré, aos 30 de Setembro de 2022.
RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  FARMACÊUTICO 
ATRIBUIÇÃO  Compreende as tarefas que se
LC 127/2010   destinam a composição e forneci-
mento de medicamentos e outros preparos semelhantes, análise 
de substância, de matérias-primas e produtos acabados, basean-
do-se em fórmulas estabelecidas e valendo-se de técnicas e apa-
relhos especiais, para atender receitas médicas, odontológicas e 
veterinária
REQUISITO MÍNIMO Ensino superior completo e registro  
   no CRF
HORÁRIO DE TRABALHO A ser determinado pelo Secretário  
   Municipal da Saúde
LOCAL DE TRABALHO Local a ser determinado pelo Se 
   cretário Municipal da Saúde 

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
e registro no CRF autenticados
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento, RG e CPF de 
filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via internet) 
01   Certidão de ações cíveis e criminais 
(TJ/fórum)
01   Cartão SUS
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 apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 127/2022 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 6121/2021 E 6123/2021, considerando CI 688980/2022/SMS e 
não comparecimento do 557  e 58 classificados, convoca o(s) clas-
sificado(s) do Concurso Publico 002/2018, homologado através do 
Decreto nº 5317/2018, de 26 de Outubro de 2018, publicado em 26 
de Outubro de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, para o cargo/
função de TÉCNICO EM ENFERMAGEM a comparecer no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação 
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de 
Pessoal , munido (a) com os documentos abaixo descritos, sito a 
Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orien-
tação 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 (classificado (a))
59   ELISANDRA APARECIDA LOPES
60   BARBARA DE ALMEIDA
                                                             

Estância Turística de Avaré, aos 30 de SETEMBRO de 2022
RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  TÉCNICO EM ENFERMAGEM
ATRIBUIÇÃO SUMARIA Auxiliar no atendimento a pacientes 
LC 127/2010   sob a supervisão e orientação do 
médico e enfermeiro. Cumprir ou fazer cumprir prescrições médi-
cas e auxiliar em intervenções cirúrgicas. Esterilizar e conservar o 
instrumental médico. Observar e registrar sintomas e sinais vitais 
apresentados pelos pacientes para reconhecimento de autoridade 
superior. Participar de programas de aprimoramento profissional. 
Desempenhar outras tarefas semelhantes nos programas de saú-
de, desenvolvidos pelo Município. Executa tarefas afins designa-
das pela chefia imediata.
REQUISITO MÍNIMO Ensino Médio Completo, Curso  
   completo específico na área (Técni 
   co em Enfermagem) e registro no  
   COREN
HORÁRIO DE TRABALHO 40 horas semanais (a ser determi 
   nado pelo Secretário Municipal da  
   Saúde)
LOCAL DE TRABALHO A ser determinado pelo Secretário  
   Municipal da Saúde

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
– diploma frente e verso e registro no órgão autenticados
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento, RG e CPF fi-
lhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01   Foto 3x4
01   Cartão SUS

Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 128/2022

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
6123/2021 de 04/01/2021, considerando CI 677216/2022 e apo-
sentadoria de Helen Edunisia Paiva, exoneração de Kamila Darros 
Tameline e não comparecimento do 45 classificado, CONVOCA os 
classificados do Concurso Publico 002/2018, homologado através 
do Decreto nº 5317/2018, de 26 de Outubro de 2018, publicado 
em 26 de Outubro de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, para 
o cargo/função de ENFERMEIRO, a comparecer no prazo máxi-
mo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste 
Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pes-
soal, munido dos 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), 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 (classificado(a))
46   ANGELA VENANCIO DA SILVA

Estância Turística de Avaré, aos 30 de SETEMBRO de 2022
RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário Municipal de Administração
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SEC. DE FAZENDA

DENOMINAÇÃO  ENFERMEIRO
DESCRIÇÃO SUMARIA Compreende as tarefas que se des 
DO CARGO  tinam a planejar, organizar, exe 
(L.C. 188/2013)   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 qua-
lidade e quantidade estabelecidos, para possibilitar a proteção e a 
recuperação da saúde individual ou coletiva no município, na exe-
cução de programa de saúde pública, visando atender legislação 
pertinente;
REQUISITO  Ensino superior completo e compe 
(L.C. 188/2013)   tente registro no COREN.
JORNADA DE TRABALHO A ser determinado pelo Secretário  
   Municipal da Saúde
LOCAL E HORÁRIO DE A ser determinado pelo Secretário 
TRABALHO   Municipal da Saúde

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te 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, RG e cpf de 
filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01   Foto 3x4
01   Cartão SUS

Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 129/2022 

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 6123/2021 de 04/01/2021, considerando CI 671793/2022/SMS, 
bem como falecimento de Orlando Jose Cassetari e não compare-
cimento do 19 classificado, convoca os classificados do Concurso 
Publico 001/2019, homologado através do Decreto nº 5458/2019, 
de 17 de Abril de 2019, publicado em 19 de Abril de 2019, no Se-
manário Oficial, para o emprego público de  ENFERMEIRO-PSF, 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, exames médicos e 
entrega da documentação exigida abaixo listada, para nomeação, 
posse e exercício.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente 
posterior.                                                                                                                    

Classificação  Nome
20   GRASIELE VIVIANE HENRIQUE  
   VOLLET

Estância Turística de Avaré, aos 30 de SETEMBRO de 2022.
RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário Municipal de Administração

                                                                                                   
DENOMINAÇÃO  ENFERMEIRO-PSF
ATRIBUIÇÃO  Vide Anexo da L.C. nº 097/2009

REQUISITO  Nível Superior com Graduação em  
   Enfermagem e registro no COREN
CARGA HORÁRIA  40 (Quarenta) horas semanais / 08  
   (oito) horas diárias
LOCAL DE TRABALHO ESFs

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
autenticado
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento, RG e CPF de 
filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01   Foto 3x4
01   Cartão SUS

Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE 
FISCALIZAÇÃO/ISS

NOTIFICAÇÕES:
0481/22 – RUA ESTHER CURIATI BUENO – 4.746.016-000 – 
OBFF – AUSÊNCIA DE LIMPEZA
0899/22 – RUA GILBERTO HENRIQUES – 5.293.017-000 – EI 
VILA RICA – AUSÊNCIA DE LIMPEZA/C
0901/22 – RUA GILBERTO HENRIQUES – 5.293.015-000 – EI 
VILA RICA – AUSÊNCIA DE LIMPEZA/C
0935/22 – RUA BENEDITO NEGRÃO – 5.324.013-000 – EI VILA 

RICA – AUSÊNCIA DE LIMPEZA/C
0963/22 – RUA ELISA BANNWART – 5.326.012-000 – EI VILA 
RICA – AUSÊNCIA DE LIMPEZA/C
0974/22 – RUA DR. PASCHOAL BOCCI – 5.291.019-000 – EI VILA 
RICA – AUSÊNCIA DE LIMPEZA/C
1044/22 – RUA SALVADOR GOIA PERES – 5.298.003-000 – EI 
VILA RICA – AUSÊNCIA DE LIMPEZA/C
1226/22 – RUA VARSÓVIA – 4.251.010-000 – NTP – AUSÊNCIA 
DE LIMPEZA 
1275/22 – AV FUAD HASPANI – IM. 25.212 – EMDA LTDA – RE-
TIRADA DE RAMADA
1364/22 – RUA ANTONIO SORBO – 5.332.007-000 – CAC – AU-
SÊNCIA DE LIMPEZA/MURO
1365/22 – RUA ANTONIO SORBO – 5.332.008-000 – CAC – AU-
SÊNCIA DE LIMPEZA/MURO
1385/22 – RUA CARLOS CAVINI – 5.262.016-000 – JLA – AUSÊN-
CIA DE LIMPEZA 
1386/22 – RUA CARLOS CAVINI – 5.262.017-000 – JLA – AUSÊN-
CIA DE LIMPEZA 
1391/22 – RUA WELLIGTON DE PAULA ASSIS – 5.277.022-000 – 
EM – AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1414/22 – RUA RIO GRANDE DO SUL – IC – AUSÊNCIA DE Nº 
DE IDENT. E ADESIVO REFLETIVO
1415/22 – RUA ACRE – IM. 14.596 – ECCO N CONST. LTDA – 
AUSÊNCIA DE Nº E IDENT. 
1407/22 – RUA JULIO JACOB DA ROCHA – JAM – SONORI-
ZAÇÃO 
1417/22 – VER. LEONELLO CONTRUCCI – 3.075.004-000 – NBS 
– SONORIZAÇÃO 
1417/22 – VER. LEONELLO CONTRUCCI – 3.075.004-000 – NBS 
– SONORIZAÇÃO 
1418/22 – RUA RINALDO CAVEZZI – 5.240.016-000 – ARS – DE-
PÓSITO IRREGULAR DE ENTULHO 
1419/22 – RUA DONA LOLITA – 3.273.035-000 – FHBO – AUSÊN-
CIA DE LIMPEZA
1420/22 – RUA DONA LOLITA – 3.273.036-000 – IC – AUSÊNCIA 
DE LIMPEZA 
1421/22 – RUA CERQUEIRA CESAR – 2.013.001-000 – JNC – 
AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
1422/22 – RUA CERQUEIRA CESAR – 2.013.002-000 – MSJ – 
AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1423/22 – RUA DONA LOLITA – 3.273.027-000 – PFM – AUSÊN-
CIA DE LIMPEZA 
1424/22 – RUA DONA LOLITA – 3.273.028-000 – SAS – AUSÊN-
CIA DE LIMPEZA
1425/22 – RUA ACRE – 1.101.009-000 – DLMF – AUSÊNCIA DE 
LIMPEZA E PODA. 
1426/22 – RUA MIGUEL CHIBANI – 3.271.014-000 – CLP – AU-
SÊNCIA DE LIMPEZA 
1427/22 – RUA MIGUEL CHIBANI – 3.271.017-000 – CGC – AU-
SÊNCIA DE LIMPEZA 
1428/22 – RUA MIGUEL CHIBANI – 3.271.003-000 – EFG – AU-
SÊNCIA DE LIMPEZA 
1430/22 – RUA WALDEMAR LOPES PERES – 3.271.042-000 – 
RC – AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1431/22 – RUA JOSINO CARLOS NOGUEIRA – 4.181.026-000 – 
CF – SONORIZAÇÃO 
1432/22 – RUA JAIRO AMORIM – 4.536.032-000 – ARC – SONO-
RIZAÇÃO 
1432/22 – RUA JAIRO AMORIM – 4.536.032-000 – ARC – SONO-
RIZAÇÃO 
1433/22 – RUA ANTONIO DURÇO – 5.211.030-000 – DFS – SO-
NORIZAÇÃO 
1436/22 – RUA ROBERTO KELLES – 5.341.018-000 – CAM – SO-
NORIZAÇÃO 
1444/22 – RUA FRANCISCO JORGE LIMA – 5.232.045-000 – LAR 
– RECICLAGEM IRREGULAR
1445/22 – RUA MARIA ANTONIA DE SOUZA – 0**.***.7**-03 – 
ALPR – CANIL IRREGULARIDADES
1449/22 – RUA PERNAMBUCO – 4.021.012-000 – FXL – SONO-
RIZAÇÃO 
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DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

O Setembro Verde, 
campanha de âmbito 
nacional que conscien-
tiza sobre a inclusão da 
pessoa com deficiên-
cia, foi celebrado com 
uma série de ativida-
des em Avaré.

O mês teve início 
com a participação da 
Secretaria Especial dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência (SEDPD) 
na Feira Internacio-
nal de Tecnologias em 
Reabilitação, Inclusão 
e Acessibilidade (REA-

Ações marcam Setembro 
Verde em Avaré
Campanha conscientiza sobre inclusão da pessoa com deficiência 

TECH), considerada o 
principal evento do se-
tor na América Latina.

A SEDPD também 
participou do desfile cí-
vico em comemoração 
ao aniversário de Avaré 
realizado no domingo, 
18. Pessoas com defici-
ência levaram faixas e 
palavras de ordem em 
prol da inclusão e da 
acessibilidade.

A SEDPD esteve ain-
da no do lançamento 
do projeto “Aumente 
suas vendas”, parceria 

com SEBRAE, Secretaria 
Municipal de Indústria 
e Comércio e Vigilância 
Sanitária. A solenidade 
foi realizada no dia 19. 
O papel da pasta é ofe-
recer capacitação para 
atendimento à pessoa 
com deficiência.

Já uma confraterni-
zação foi realizada no 
Dia Nacional do Surdo, 
celebrado em 26 de 
setembro, que contou 
com a participação de 
pessoas com surdez. 
Alunos do curso de 

Língua Brasileira de Si-
nais (Libras) mantido 
pelo município desen-
volveram dinâmicas e 
expuseram materiais 
didáticos na ocasião.

As atividades do 
Setembro Verde foram 
encerradas na terça-
-feira, 27, com uma 
exposição comanda-
da pelo yogaterapeu-
ta Amauri Furini. Ela 
falou sobre práticas 
integrativas e neuroci-
ência para integrantes 
do Grupo de Apoio a 

Mães e Pais de Pessoas 
com Autismo.

No mesmo dia, a 
SEDPD e integrantes 
do Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência estive-
ram no Centro de Re-
ferência da Assistência 
Social (CRAS) de Aran-
du para uma palestra 
sobre inclusão e direi-
tos da pessoa com de-
ficiência.

Saiba mais
O Dia Nacional de 

Luta das Pessoas com 

Deficiência é celebra-
do em 21 de setembro 
desde 1982.

A cor verde faz re-
ferência à proximidade 
da primavera e tam-
bém ao Dia da Árvore, 
simbolizando o flores-
cimento e a consoli-
dação dos direitos da 
pessoa com deficiên-
cia.

A proposta é assina-
lar que uma sociedade 
acessível e inclusiva 
deve ser sustentável 
em todos os aspectos.
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ESPORTE

O Avaré Lions ven-
ceu o Kings de Itapeti-
ninga por 14 a 12 em 
partida válida pelo Al-
ternative Football Lea-
gue (AFL), campeona-
to regional de futebol 
americano. 

O confronto foi rea-
lizado no domingo, 25, 
no Campo Municipal. O 
time que representa a 
estância turística iniciou 
o primeiro tempo per-
dendo por 12 a 0, mas 

Avaré Lions vence Itapetininga em 
campeonato de futebol americano
Disputa contra Kings foi realizada no domin-
go, 25, no Campo Municipal

conseguiu virar o placar.
Invicto até o mo-

mento, Avaré Lions 
segue agora para a se-
gunda fase da disputa. 
Com dois jogos pela 
frente, a equipe precisa 
de apenas uma vitória 
para chegar à final.

O time está sob o 
comando do capitão 
e treinador de ataque 
José Eduardo e do capi-
tão e treinador de defe-
sa Diego Gonçalves.

Apoio
A competição con-

tou com o apoio da 
Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer, que 
parabenizou os atletas 
pela conquista.

A Cultura cedeu a 
Banda Marcial Munici-
pal para uma apresen-
tação no campo em 
Avaré. A Saúde, por 
sua vez, disponibilizou 
ambulância durante a 
partida.

Cerca de 40 pes-
soas foram atendi-
das pelo Projeto DPU 
para Todos. A iniciati-
va da Defensoria Pú-
blica da União (DPU) 
foi realizada entre 19 
e 20 de setembro nos 

SEMADS

Projeto da Defensoria Pública 
atende 40 pessoas em Avaré
Iniciativa foi realizada nos CRAS I e II

Centros de Referência 
de Assistência Social 
(CRAS) I e II.

Além de informar 
a população sobre te-
mas como aposenta-
doria, auxílio-doença 
e benefícios do INSS, 

os técnicos também 
tiraram dúvidas dos 
servidores dos CRAS.

A ação é uma par-
ceria com a Secretaria 
Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento 
Social (SEMADS).
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UTILIDADE PÚBLICA

Cidadãos que vota-
vam nas antigas esco-
las Victor Lamparelli e 
Zainy Zequi de Oliveira 
tiveram o local de vota-
ção transferido para a 
Escola Municipal Maria 
Pierina Domiciano Sil-
vestre, inaugurada em 
fevereiro.

A informação é do 
Cartório Eleitoral de 
Avaré. A unidade fica 
na mesma rua, a cerca 
de 800 metros dos an-

Eleitores são transferidos para a escola 
Maria Pierina Domiciano Silvestre
Votação nas antigas 
unidades Victor Lamparelli e 
Zainy Zequi foi extinta

tigos locais de votação 
situados no Bairro Alto. 

O novo endereço é 
Avenida Carlos Rami-
res, nº 733. O primeiro 
turno das eleições 2022 
acontece no domingo, 
2 de outubro.

Em caso de dúvida, 
o eleitor pode conferir 
o seu local de votação 
no link https://www.tse.
jus.br/eleitor/titulo-e-
-local-de-votacao/con-
sulta-por-nome

Prefeitura e Fundação CASA implementam programa de inserção social
SOCIAL

Política pública atenderá adolescentes egressos da instituição
A Prefeitura da Estân-

cia Turística de Avaré e a 
Fundação CASA forma-
lizaram na quarta-feira, 
28, um acordo de coo-
peração para a implan-
tação do Programa de 
Pós-Medidas na cidade.

Trata-se de uma po-
lítica pública destinada 
a adolescentes e jovens 
do município egressos 
da internação, semili-
berdade e internação 
provisória na Fundação 
CASA.

Uma de suas metas 
é ser uma ponte para o 
mercado de trabalho, 

a fim de evitar a rein-
cidência em atos infra-
cionais.

A iniciativa conta com 
a participação da Secre-
taria Municipal de Assis-
tência e Desenvolvimen-
to Social (SEMADS).

A iniciativa
O Conselho Na-

cional de Justiça (CNJ) 
instituiu o programa 
Pós-Medidas em 2021, 
iniciativa inédita em 
âmbito nacional.

A política pública 
utiliza ações de suporte 
aos adolescentes e jo-
vens nas áreas de assis-

tência social, educação, 
saúde, capacitação e 
empregabilidade.

Os adolescentes e 
jovens, depois de cum-
prirem a medida so-
cioeducativa ou passar 
pelo programa de aten-
dimento de internação 
provisória da Fundação 
CASA, serão acompa-
nhados pela equipe lo-
cal.

As tentativas de in-
serção no mercado de 
trabalho ocorrerão du-
rante os primeiros seis 
meses desse acompa-
nhamento.
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MEIO AMBIENTE

A primeira semana 
da primavera e o Dia da 
Árvore foram comemo-
rados com o plantio de 
mudas nativas, incluin-
do ipês, nas praças Rui 
Barbosa (Fórum velho), 
Romeu Bretas (Concha 
Acústica) e Juca Novaes 
(Paço Municipal), todas 
localizadas na região 
central de Avaré.

A ação que envol-
veu a Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambien-
te e alunos do Colégio 
Curumbim COC contou 
com apoio da Secreta-
ria Municipal de Servi-
ços, responsável pelos 
logradouros públicos.

Oito turmas do ensi-
no fundamental partici-

Primavera é celebrada com plantio 
de árvores em praças de Avaré
Ação envolveu Meio Ambiente e alunos do Colégio Curumbim COC

param da etapa realiza-
da nos dias 22 e 23 de 
setembro.

“A ideia foi unir teoria 
e prática. Desta forma, 
as crianças entendem 
os conceitos relativos 
ao meio ambiente por 
meio da educação am-
biental. Eles compre-
endem que não basta 
apenas plantar as árvo-
res, mas que é preciso o 
cuidado com a nature-
za como um todo”, res-
salta a pasta.

Além de recuperar 
a flora municipal, para 
a Secretaria do Meio 
Ambiente esse tipo de 
iniciativa contribui para 
o aumento da qualida-
de do ar, da umidade 

relativa, do equilíbrio 
térmico e do conforto 
para animais silvestres e 
população.

O projeto tem como 
objetivo dar conti-
nuidade às atividades 
executadas dentro do 
Programa Município 
VerdeAzul, continua o 
Meio Ambiente.

Novos plantios
A Secretaria Munici-

pal de Meio Ambiente 
planeja novos plantios e 
pretende realizar outras 
atividades com estudan-
tes para conscientizar 
sobre a importância de 
uma cidade arborizada.

“O intuito é que cada 
aluno volte pra casa 
com a compreensão de 

isso trará qualidade de 
vida, além de defender 

projetos que defendam 
esta concepção”, ressal-

tam os técnicos munici-
pais do setor.

Quatro jovens de 
Avaré foram destaque 
na graduação de hapki-
do realizada no domin-
go, 25, na sede da Bu-
moosool, uma das mais 
tradicionais associações 
especializadas no ensino 
da arte coreana filiada à 
Federação Internacional 
de Hapkido (IFH).

“Os alunos Ana Lau-
ra Oliveira Ayres, 7 anos, 
Carlos Eduardo Garcia 

ESPORTE

Jovens de Avaré são destaque em graduação de hapkido
Nível técnico dos atletas foi elogiado por representante da academia paulistana

Brisola, 12 anos, Gabriel 
Peres Moraes, 13 anos e 
Leandra Palaro Lima, 13 
anos, foram aprovados 
com excelentes notas, 
estando entre as mais 
altas inclusive se com-
parando aos adultos que 
participaram do evento”, 
informou a Secretaria 
Municipal de Esporte e 
Lazer, que viabilizou a ida 
a São Paulo dos atletas e 
seus responsáveis.

O nível técnico apre-
sentado pelos avare-
enses foi elogiado por 
Kwandeni Alexandre 
Attard, presidente da 
Bumoosool, informou a 
pasta.

Em nota, o grupo 
agradeceu ao apoio 
recebido da Prefeitura 
da Estância Turística de 
Avaré, por meio da Se-
cretaria Municipal de 
Esporte e Lazer.
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Representantes da 
Companhia de Sa-
neamento Básico do 
Estado de São Paulo 
(Sabesp) estiveram no 
Paço Municipal para 
prestar contas sobre in-
vestimentos feitos pela 
autarquia em Avaré.  

A concessionária 
que administra os ser-
viços de água e esgo-
to no município desde 
1980 informou que 
estão sendo investidos 
mais de R$ 11 milhões 
na cidade. 

“Avaré está sendo 
contemplada com in-
vestimentos que visam 
aumentar a oferta de 

Sabesp presta contas sobre investimentos feitos em Avaré
Obras em andamento somam R$ 11 milhões, informou concessionária

água e expandir a co-
leta de esgoto rumo 
à universalização do 
atendimento, contri-
buindo para a melhoria 
da saúde e qualidade 
de vida da população, 
com reflexos no desen-
volvimento econômico 
do município”, explica-
ram os gestores duran-
te a visita técnica.

Para isso, foram 
perfurados dois novos 
poços profundos P13 e 
P15 no município, be-
neficiando toda a po-
pulação. A estância tu-
rística registra hoje 99% 
de abastecimento.

Também estão em 

andamento as obras 
do sistema de esgota-
mento sanitário, com 
mais de 1 km de cole-
tor tronco na bacia do 
córrego Pinheiro Ma-
chado. 

A previsão de con-
clusão desse empre-
endimento, orçado em 
mais de R$ 3 milhões, é 
para o primeiro semes-
tre de 2024. 

Segue ainda em fase 
de projeto a execução 
das obras complemen-
tares do Poço P15, bem 
como as obras do siste-
ma de esgoto sanitário 
do bairro Barra Grande, 
concluíram os técnicos.

A Secretaria Muni-
cipal de Indústria, Co-
mércio, Ciência e Tec-
nologia vai promover 
na quarta-feira, 5 de 
outubro, o ‘’Encontro 
Dia do Empreendedor".

Serão oferecidos 
gratuitamente serviços 
aos empreendedo-
res, incluindo orienta-
ção para abertura de 

GESTÃO

Encontro oferece serviços gratuitos ao 
empreendedor no dia 5 de outubro

Ação acontece das 9 às 16h30 na Casa do 
Cidadão

empresas, cadastro e 
cancelamento de MEI, 
consultoria com espe-
cialistas, impressão de 
CNPJ e orientação jurí-
dica, entre outros. 

Parceria com a Fa-
culdade de Engenharia 
e Administração Paulis-
ta (FEAP), OAB de Ava-
ré, SEBRAE e secretarias 
municipais, a ação acon-

tece das 9 às 16h30 na 
Casa do Cidadão (Rua 
Bahia, nº 1580). 

A iniciativa é parte 
do apoio e acompa-
nhamento da Sala do 
Empreendedor-Con-
sórcio Empreendedor 
e acontece em cumpri-
mento à Lei Municipal 
nº 1.734, de 05 de no-
vembro de 2013.
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EDITAL

LEGISLATIVO

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  26/09/2022, 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 Lei nº 233/2022
Autoria: Vereador Jairo Alves de Azevedo
Autoriza  a doação de terra a munícipes de baixa renda, para edifi-
cação de moradia, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 234/2022
Autoria: Vereador Magno Greguer
Dispõe sobre autorização para inserção da Semana da Pesca no 
Dia do Trabalhador e Semana Santa no calendário oficial do mu-
nicípio.

Projeto de Lei Complementar nº 235/2022
Autoria: Prefeito
Dispõe sobre alteração do Anexo I - Quadro de Pessoal Permanen-
te da Lei Complementar nº 126/2010 de 02 de junho de 2010  e dá 
outras providências. (Monitor de Esportes e Lazer)

Projeto de Lei nº 236/2022
Autoria: Prefeito
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar que es-
pecifica e dá providências (R$ 23.514.000,00 - SECRETARIAS 
DIVERSAS) 

Projeto de Lei nº 237/2022
Autoria: Prefeito
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar que espe-
cifica e dá providências. (R$ 9.941.784,13 - SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE EDUCAÇÃO).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA 
PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DO ZONEAMENTO 
URBANO DA CIDADE DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE AVARÉ

O Conselho Municipal do Plano Diretor da Estância Turística de 
Avaré, em conformidade com o Estatuto da Cidade e o Plano Dire-
tor Municipal (art. 143 da Lei Complementar nº 213/2016), 

RESOLVE:

CONVOCAR toda a população para audiência pública, que tem 
por objeto a apresentação de anteprojeto de lei para alteração de 
zoneamento urbano da cidade de Avaré, a realizar-se no dia 26 de 
outubro de 2022, às 19:00 horas, na Câmara Municipal, situada à 
Avenida Gilberto Filgueiras nº 1631, Alto da Colina, Avaré/SP.

Avaré, 29 de setembro de 2022.

Ronaldo de Souza Vilas Boas
Presidente do Conselho Municipal

Do Plano Diretor

Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Conselho do Plano Diretor

Paço Municipal
Estado de São Paulo

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 20/2022
Referente: Prorrogação ao Contrato nº 11/2020 - Pregão Presen-
cial 06/2020 - Processo nº 12/2020.
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S.A
Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de fornecimento de conexão à internet, através de link 
dedicado ou semi-dedicado, para a Câmara de Vereadores da Es-
tância Turística de Avaré.     
Vigência: O presente aditivo será celebrado com vigência de 
01/10/2022 até 30/09/2023.
Valor estimado do Aditivo R$ 8.646,96 (oito mil, seiscentos e qua-
renta e seis reais e noventa e seis centavos), sendo R$ 720,58 
(setecentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos)
 Data do ajuste: 20/09/2022

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 008/2022 – PROCESSO Nº 
291/2022
Objeto: Credenciamento de empresas para exames de ressonân-
cia magnética.
Data de Encerramento: 03 de novembro de 2022 às 09:30 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 03 de novembro de 2022 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 27 de setembro de 2.022 – Olga Mi-
tiko Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento 
de Licitações.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2022 – PROCESSO Nº 
292/2022
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais, 
máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução de recu-
peração asfáltica na Rua do Calvário – Jardim Vera Cruz, Avaré/
SP.
Data de Encerramento: 04 de novembro de 2022 às 09:30 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 04 de novembro de 2022 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 27 de setembro de 2.022 – Olga Mi-
tiko Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento 
de Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 135/22 – PROCESSO Nº. 246/22
EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de uniformes para 
o SAMU
Recebimento das Propostas: 03 de outubro de 2.022 das 08 horas 
até 14 de outubro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 14 de outubro de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 14 de outubro de 2.022 
às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 26 de setembro de 2.022 
– Eliana da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 136/22 – PROCESSO Nº. 247/22
COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de material des-
cartável para atender pacientes de Mandado Judicial
Recebimento das Propostas: 03 de novembro de 2.022 das 08 ho-
ras até 17 de novembro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 17 de novembro de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 22 de novembro de 2.022 
às 08h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 27 de setembro de 2.022 – Ca-
rolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 154/22 – PROCESSO Nº. 281/22
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de gêneros ali-
mentícios que serão utilizados no preparo do café da manhã dos 
funcionários públicos da Garagem Municipal, Varrição, Velório Mu-
nicipal e outros da Secretaria Municipal de Serviços
Recebimento das Propostas: 10 de outubro de 2.022 das 08 horas 
até 21 de outubro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 21 de outubro de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 21 de outubro de 2.022 
às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 26 de setembro de 2.022 
– Eliana da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 155/22 – PROCESSO Nº. 283/22
EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento 
de motor elétrico e cancela para a Portaria da Garagem Municipal
Recebimento das Propostas: 06 de outubro de 2.022 das 08 horas 
até 19 de outubro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 19 de outubro de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 19 de outubro de 2.022 às 
10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 26 de setembro de 2.022 
– Eliana da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 159/22 – PROCESSO Nº. 289/22
ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA
Objeto: Registro de Preços objetivando contratação de empresa 
especializada para fornecimento de serviços de manutenção pre-
ventiva e corretiva para os equipamentos da Secretaria de Serviços
Recebimento das Propostas: 11 de outubro de 2.022 das 08 horas 
até 24 de outubro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 24 de outubro de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 24 de outubro de 2.022 às 
10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 26 de setembro de 2.022 
– Eliana da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 162/22 – PROCESSO Nº. 295/22
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de cadeiras de 
roda, cadeiras de banho, muletas e andador
Recebimento das Propostas: 05 de outubro de 2.022 das 08 horas 
até 18 de outubro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 18 de outubro de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 18 de outubro de 2.022 às 
10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 26 de setembro de 2.022 
– Eliana da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022 – PROCESSO Nº 267/2022
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de Preços para a eventual contratação futura de 
empresa para fornecimento de mão-de-obra para reparos em vias 
públicas.
Data de Encerramento: 14 de outubro de 2.022 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 14 de outubro de 2.022 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 26 de setembro de 2.022 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2022 – PROCESSO Nº 310/2022
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de Preços para a eventual contratação futura de 
empresa para arbitragem de futebol de campo e futebol de salão.
Data de Encerramento: 17 de outubro de 2.022 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 17 de outubro de 2.022 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 27 de setembro de 2.022 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 – PROCESSO Nº 263/2022
Objeto: Contratação de empresa para análise e elaboração de pro-
jeto de reforma e restauração da fonte do Largo São João.
Data de Encerramento: 18 de outubro de 2022 às 09:30 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 18 de outubro de 2022 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 26 de setembro de 2.022 – Olga Mi-
tiko Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento 
de Licitações.

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 – PROCESSO Nº 287/2022
Objeto: Contratação de empresa para serviços de diagnósticos da 
posição contábil, financeira, regularidade pedagógica e patrimonial, 

bem como passivos jurídicos da FREA.
Data de Encerramento: 21 de outubro de 2022 às 09:30 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 21 de outubro de 2022 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 27 de setembro de 2.022 – Olga Mi-
tiko Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento 
de Licitações.

ADJUDICAÇÃO
Dispensa Eletrônica nº. 047/2022 – Processo nº. 235/2022
Fica adjudicado a empresa ALFA & OMEGA – COMÉRCIO E SER-
VIÇOS EIRELI, no valor global de R$ 22.990,00 (vinte e dois mil, 
novecentos e noventa reais), relativa a contratação emergencial de 
empresa especializada para fornecimento de medicamentos para 
atender pacientes do Centro de Atendimento Psicossocial – CAPS 
II. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 27 de setembro de 
2.022. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde 
da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA ELETRÔNICA
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto na Lei Federal 
nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, HOMOLOGA a empresa ALFA & 
OMEGA – COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, objetivando contra-
tação emergencial de empresa especializada para fornecimento de 
medicamentos para atender pacientes do Centro de Atendimento 
Psicossocial – CAPS II, da Dispensa Eletrônica nº. 047/2022 – Pro-
cesso nº. 235/2022. Homologado em: 27/09/2.022.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal de Administra-
ção 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 RADAR SSP BÁLSAMO COMERCIAL LTDA ME, refe-
rente ao registro de preços para eventual aquisição futura de papel 
sulfite para atender toda a municipalidade, exceto as Secretarias 
Municipais de Saúde e Educação, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 
113/2022 – Processo nº. 206/2022. Homologado em: 23/09/2022.

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário Municipal 
de Transportes e 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 CASA SÃO MIGUEL ALUMÍ-
NIO LTDA ME, responsável pela contratação de empresa especia-
lizada para aquisição e colocação de vidros nos imóveis públicos, 
através de ata de registro de preços, relativa ao Pregão Eletrônico 
nº. 124/22 – Processo nº. 217/22. Homologado em: 22/09/2.022.

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário Municipal 
de Transportes e 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 A.A ZUB DISTRIBUIDORA ME 
(Lotes 01 e 02), responsável pelo registro de preços para eventual 
aquisição de materiais elétricos para EMAPA, relativa ao Pregão 
Eletrônico nº. 125/22 – Processo nº. 218/22. Homologado em: 
23/09/2.022.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no ar-
tigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a 
empresa SHL – SAÚDE HOSPITALAR E LABORATORIAIS LTDA 
ME, responsável pelo registro de preços para futura aquisição de 
bandagem de curativo redondo adesivo para uso na Vigilância Epi-
demiológica, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 127/22 – Processo 
nº. 226/22. Homologado em: 22/09/2.022.

Olívia Perrone Cazo – 1ª Tenente da Polícia Militar Comandan-
te do Corpo de Bombeiros da Estância Turística de Avaré – Es-
tado de São Paulo, neste ato representado conforme delegação 
de competência fixado pelos Decretos Municipais n° 4.813/2.017 
e 6.138/2.021, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 
8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa ANDIARA DE 
ANDRADE COSTA ME, responsável pelo fornecimento de itens de 
café da manhã para o efetivo de serviço do Corpo de Bombeiros 
de Avaré, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 133/22 – Processo nº. 
234/22. Homologado em: 23/09/2.022.
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RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 032/2022 – Processo nº.137/2022
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa entidade 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SE-
NAI, no valor total de R$ 77.280,00 (setenta e sete mil, duzentos e 
oitenta reais), objetivando a contratação de entidade educacional 
sem fins lucrativos especializada para ministrar curso de solda-
dor ao Arco Elétrico MAG, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de setembro 
de 2.022. Sandra de Fátima Theodoro – Secretária Municipal de 
Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia da Estância Turística de 
Avaré.

Dispensa nº. 057/2022 – Processo nº. 311/2022 
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa MAURO 
SÉRGIO CARVALHO SALOMÃO, no valor total de R$ 15.750,00 
(quinze mil, setecentos e cinquenta reais), objetivando a contrata-
ção de empresa especializada em arbitragem de futebol de campo 
com partidas de 90 minutos com a possibilidade de prorrogação 
conforme regras da modalidade, sendo necessária a contratação 
para 35 jogos para o Campeonato Municipal de Avaré, com fulcro 
no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 23 de setembro de 2.022. Carlos Roberto dos Santos 
– Secretário Municipal de Esportes da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade de Licitação nº. 011/2022 – Processo nº. 
251/2022
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à empresa MULT MED 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, no valor global de R$ 
35.434,92 (trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais 
e noventa e dois centavos), responsável pela realização corretiva 
e preventiva com peças para as câmaras de vacinas das unida-
des de Saúde do Município, com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 31 de agosto 
de 2.022. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saú-
de da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 113/2022 – Processo nº. 
206/2022
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: RADAR SSP BÁLSAMO COMERCIAL LTDA ME
Valor Global: R$ 146.300,00 (cento e quarenta e seis mil e trezen-
tos reais)
Objeto: registro de preços para eventual aquisição futura de papel 
sulfite para atender toda a municipalidade, exceto as Secretarias 
Municipais de Saúde e Educação
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 23/09/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 124/22 – Processo nº. 217/22
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: CASA SÃO MIGUEL ALUMÍNIO LTDA ME
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição e 
colocação de vidros nos imóveis públicos, através de ata de re-
gistro de preços, conforme solicitação da Secretaria Municipal de 
Transportes e Serviços
Valor Global: R$ 597.979,60 (Quinhentos e noventa e sete mil, no-
vecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 22/09/2.022

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 125/22 – Processo nº. 218/22
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: A.A ZUB DISTRIBUIDORA ME
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais 
elétricos para EMAPA, conforme solicitação da Secretaria Munici-
pal de Transportes e Serviços
Valor Global: R$ 83.559,11 (Oitenta e três mil, quinhentos e cin-
quenta e nove reais e onze centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 23/09/2.022

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 127/22 – Processo nº. 226/22
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: SHL – SAÚDE HOSPITALAR E LABORATORIAIS 
LTDA ME
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de bandagem de 
curativo redondo adesivo para uso na Vigilância Epidemiológica, 
conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 17.290,00 (Dezessete mil, duzentos e noventa 
reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 22/09/2.022

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 032/2022 – Processo nº. 137/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS-
TRIAL – SENAI
Objeto: Contratação de entidade educacional sem fins lucrativos 
especializada para ministrar curso de soldador ao Arco Elétrico 
MAG
Valor Global: R$ 77.280,00 (setenta e sete mil, duzentos e oitenta 
reais)
Data da Assinatura do Contrato: 01/09/2022

Modalidade: Dispensa nº. 057/2022 – Processo nº. 311/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MAURO SÉRGIO CARVALHO SALOMÃO
Objeto: Contratação de empresa especializada em arbitragem de 
futebol de campo com partidas de 90 minutos com a possibilidade 
de prorrogação conforme regras da modalidade, sendo necessá-
ria a contratação para 35 jogos para o Campeonato Municipal de 
Avaré
Valor Global: R$ 15.750,00 (quinze mil, setecentos e cinquenta re-
ais)
Data da Assinatura do Contrato: 23/09/2022

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA 
ELETRÔNICA

Modalidade: Dispensa Eletrônica nº. 047/2022 – Processo nº. 
235/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ALFA & OMEGA – COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento 
de medicamentos para atender pacientes do Centro de Atendimen-
to Psicossocial – CAPS II
Valor Global: R$ 22.990,00 (vinte e dois mil, novecentos e noventa reais)
Data da Assinatura do Contrato: 27/09/2.022

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 011/2022 – Proces-
so nº. 251/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para realização corretiva e pre-
ventiva com peças para as camaras de vacinas das unidades de 
Saúde do Município
Valor Global: R$ 35.434,92 (trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta 
e quatro reais e noventa e dois centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2022

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 133/22 – Processo nº. 234/22
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ANDIARA DE ANDRADE COSTA ME
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de itens de 
café da manhã para o efetivo de serviço do Corpo de Bombeiros 
de Avaré
Valor Global: R$ 42.084,00 (Quarenta e dois mil, oitocentos e qua-
tro reais)
Data da Assinatura do Contrato: 23/09/2.022

TERMO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2.022 – PROCESSO Nº 016/2.022 
(CONTRATO N° 043/2.022)
Considerando a Comunicação Interna n° 694489, enviada pela Se-
cretaria Municipal da Saúde, na qual informa alteração na razão 
social da empresa, sendo assim necessário que os atos praticados 
por este setor e assinados pela Secretaria, deverão ser rerratifica-
dos da seguinte maneira:
Onde se lia:
(…) e de outro lado a empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI 
cadastrada no CNPJ sob número 14.323.297/0001-30, com sede 
na Rua Barão do Rio Branco, n°380 – Centro – CEP.: 35.790-168 – 
Curvelo/MG e telefone(38) 3721-3983/3721-9177 (...)
Agora se leia:
(…) e de outro lado a empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NE-
GOCIOS DIGITAIS LTDA, cadastrada no CNPJ sob número 
14.323.297/0001-30, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 
n°380 – Centro – CEP.: 35.790-168 – Curvelo/MG e telefone(38) 
3721-3983/3721-9177 (…)

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-

SENCIAL Nº 085/19 – PROCESSO N° 200/19 (Contrato n° 
278/19), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a empresa MALUF & TINOS LTDA, responsável pela locação de 
equipamentos multifuncionais a laser de impressão, cópias, digita-
lização para Secretaria Municipal da Educação, com prorrogação 
do prazo de vigência contratual até 16 de setembro de 2.023, no 
valor de R$ 113.998,20 (cento e treze mil, novecentos e noventa e 
oito reais e vinte centavos). Josiane Aparecida Medeiros de Jesus 
– Secretária Municipal da Educação da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO DE 
PREGÃO ELETRÔNICO

Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências 
quanto ao Contrato nº 105/2022 do Pregão Eletrônico nº 105/2022, 
Processo nº 193/2022, motivo pelo qual os atos praticados por este 
setor e assinados pela Secretária Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social deverão ser rerratificados.
ONDE SE LIA:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente do presente processo licitatório será empe-
nhada através das seguintes dotações orçamentárias:
08.02.08.4.4.90.52.00.241.4016.2510.960. R$ 40.000,00
08.02.08.4.4.90.52.00.244.4016.2429.1063. R$ 32.000,00
08.02.08.4.4.90.52.00.241.4016.2510.2903. R$ 31.995,00
08.02.08.4.4.90.52.00.244.4016.2429.2904. R$ 39.995,00
Agora se leia:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente do presente processo licitatório será empe-
nhada através das seguintes dotações orçamentárias:
08.02.08.4.4.90.52.00.241.4016.2510.960. R$ 9.495,00
08.02.08.4.4.90.52.00.244.4016.2429.1063. R$ 9.435,13
08.02.08.4.4.90.52.00.241.4016.2510.2903. R$ 62.500,00
08.02.08.4.4.90.52.00.244.4016.2429.2904. R$ 62.559,87
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Profissionais de di-
versas áreas participa-
ram de uma mesa re-
donda na Câmara de 
Vereadores que discutiu 
a valorização da vida e a 
prevenção ao suicídio.

O evento aberto ao 
público realizado na 
quinta-feira, 29, mar-
cou o encerramento da 
Campanha Setembro 
Amarelo, parceria entre 
o Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS) e a 
Secretaria Municipal da 
Saúde.

A discussão contou 
com a participação da 
enfermeira Maíris Alar-
cão Duarte de Oliveira 
Silvestre, doutoranda 

Prevenção ao suicídio é tema de mesa 
redonda com profissionais da saúde

SAÚDE

Evento realizado na quinta-feira, 29, marcou encerramento da Campanha Setembro Amarelo

em Saúde Coletiva e 
responsável pela Vigi-
lância Sanitária de Ava-
ré, que falou sobre o 
tema “Suicídio: um pro-
blema de saúde pública 
ou vai além?”.

Já a psicóloga Josia-
ne Fernandes abordou 
o assunto “A constru-
ção multifatorial do sui-
cídio”. Andreia Cristina 
Dias Lemes, técnica de 
Enfermagem do Serviço 
de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU), 
falou sobre abordagem 
e manejo em situações 
de emergência.

O tema “Direitos 
fundamentais, direi-
tos humanos, direito à 

vida: de quem é essa 
responsabilidade?” foi 
debatido pela defen-
sora pública Fernanda 
Penteado Balera, que 
participou por meio de 
chamada de vídeo.

A mesa redonda 
contou ainda com a 
participação do psicó-
logo Vinícius da Silva 
Blásio, coordenador do 
CAPS II de Avaré, que 
falou sobre o cuidado 
da pessoa em sofri-
mento existencial.

Outras atividades 
serão desenvolvidas 
até o final do ano para 
alertar sobre o proble-
ma, informou a organi-
zação.

Programação
A programação de-

senvolvida ao longo do 
mês contou com dis-
cussões e capacitação. 
Uma palestra voltada 
para profissionais da 
saúde foi realizada no 
último dia 22 no audi-
tório da Secretaria Mu-
nicipal da Saúde.

Cuidados, manejo e 
acolhimento do pacien-
te com ideação suicida 
foram alguns dos te-
mas em pauta no even-
to que contou com a 
participação do SAMU.

O objetivo foi ca-
pacitar os profissionais 
da rede para oferecer 
o primeiro acolhimen-

to aos pacientes, bem 
como encaminhá-los 
para a continuidade do 
atendimento.

Em parceria com es-
tudantes de Psicologia 
da UniFSP e a Secretaria 
Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimen-
to Social (SEMADS), a 
equipe do CAPS rea-
lizou no dia 13 uma 
dinâmica de grupo no 
Centro de Referência 
da Assistência Social 
(CRAS) IV. A propos-
ta foi conscientizar os 
usuários atendidos no 
território.

Outra ação ligada ao 
Setembro Amarelo foi 
desenvolvida no dia 12 no 

CRAS II. O objetivo tam-
bém foi conscientizar os 
usuários sobre o tema.

Uma capacitação 
voltada para médicos 
da rede básica foi reali-
zada ainda no dia 6 de 
setembro. Na ocasião, 
o psiquiatra João Evan-
gelista Vasconcelos fa-
lou sobre transtornos 
psiquiátricos, compor-
tamento suicida e trata-
mento medicamentoso, 
entre outros assuntos.

O foco foi orientar 
sobre o atendimento da 
demanda do compor-
tamento suicida, bem 
como aprimorar o aten-
dimento em rede em fa-
vor desses pacientes.


