
Página 7

COVID: VACINAÇÃO É
p

p

AMPLIADA PARA TODO O PÚBLICO

INFANTIL A PARTIR DE 5 ANOS

SAÚDE

 Página 6

Tanque próprio dobra 
estoque de oxigênio do 

Pronto Socorro



EDIÇÃO 1.050 | AVARÉ, 22 DE JANEIRO DE 20222

INEDITORIAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AVARÉ, 17 DE JANEIRO DE 2.022.
CONVOCAMOS TODOS OS ASSOCIADOS PARA ASSEMBLEIA 
GERAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE JANEIRO DE 
2.022 AS 15:00 HORAS EM PRIMEIRA CHAMADA, E AS 15:30 
EM SEGUNDA CHAMADA, CEI CRECHE SANTA TEREZINHA 
SITUADA NA RUA PARAÍBA, Nº889 NA CIDADE DE AVARÉ - SP, 
PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS:
ELEIÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL, PARA O BIÊ-
NIO DE 2.022 - 2.023.
OUTROS ASSUNTOS SE FIZERAM NECESSÁRIOS.

ANGELA HELENA CHECHE PIZZA
PRESIDENTE

SEC. DE FAZENDA

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE 
FISCALIZAÇÃO/ISS

MULTAS:
AIIM Nº 020/22 – RUA SEME JUBRAN – 3.275.014-000 – SSR – 
LIMPEZA  
AIIM Nº 021/22 – AV MARIO COVAS – 4.574.003-000 – MCBS – 
LIMPEZA
NOTIFICAÇÕES:
1868/21 – RUA IUGUSLÁVIA – 4.224.007-000 – LOR – LIMPEZA 
010/22 – RUA HERMES DA FONSECA/ TV. RIO VELHO – IPRAA 
– CERCA IRREGULAR 
032/22 – RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS – 4.346.003-000 – RFC-
-ME – LIMPEZA 
033/22 – RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS – 4.347.006-000 – ABS 
– LIMPEZA 
034/22 – RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS – 4.347.004-000 – SMO 
– LIMPEZA
034/22 – RUA JOÃO VICENTINI – 4.354.014-000 – PS – LIMPEZA 
035/22 – RUA ADELINO VICENTINI – 4.349.006-000 – PFBF – 
LIMPEZA 
036/22 – RUA JOÃO CONTRUCCI – 4.159.003-000 – EAM – LIMPEZA 
037/22 – RUA ERMINIA CAVEZZALI SAMPAIO – 4.157.035-000 – 
FAG – LIMPEZA 
039/22 – TRAVESSA DO MILÊNICO – 4.555.020-000 – VAR – LIMPEZA 
039/22 – AV. MANOEL TEIXEIRA SAMPAIO – 4.394.013/014-000 
– FFPN – LIMPEZA 
040/22 – RUA IARAS – 4.555.003-000 – ALMD E VLM – LIMPEZA 
040/22 – RUA JÂNIO QUADROS – 2.063.039-000 ao 048 – GBC 
– LIMPEZA (10 IMÓVEIS) 
045/22 – RUA EDUARDO VICENTINI – 4.372.011-000 – LAN – 
LIMPEZA 
046/22 – RUA EDUARDO VICENTINI – 4.372.012-000 – LAN – 
LIMPEZA 
047/22 – RUA JOSÉ VICENTINI – 4.114.019-000 – GAM – LIMPEZA 
048/22 – RUA JOSÉ VICENTINI – 4.114.020-000 – GAM – LIMPEZA 
049/22 – RUA JOSÉ VICENTINI – 4.114.021-000 – GAM – LIMPEZA 
051/22 – RUA JOSÉ VICENTINI – 4.192.004-000 – JAF – LIMPEZA 
052/22 – RUA JOSÉ VICENTINI – 4.192.006-000 – JAF – LIMPEZA 
053/22 – AV PREFEITO PAULO ARAUJO NOVAES – 4.003.005-
000 – MAA – LIMPEZA 
054/22 – RUA NORBERTO GONÇALVES – 3.306.006-000 – MGO 
– LIMPEZA 
055/22 – RUA JOÃO EVANGELISTA SILVEIRA – 3.053.003-000 – 
JA – LIMPEZA 
056/22 – RUA SANDRO CRUZ LEME – 4.610.017-000 – SASR – 
LIMPEZA 
057/22 – RUA ANTONIO ROSSITO – 4.619.007-000 – NOF – LIMPEZA 
058/22 – RUA MARIANA DA SILVA GARCIA – 4.373.012-000 – 
ECPADF – LIMPEZA 
059/22 – RUA MARIANA DA SILVA GARCIA – 4.373.013-000 – 
JCF – LIMPEZA 
060/22 – RUA PROFESSORA MACAMBIRA – 3.204.004-000 – 
WAFS – LIMPEZA 
061/22 – RUA ALLAN KARDEC – 5.149.014-000 – NOS – LIMPEZA 
062/22 – RUA ATENAS – 4.243.019-000 – AF – LIMPEZA 
063/22 – RUA GERMINAL NEGRÃO – 5.179.002-000 – PADC – 
LIMPEZA 
069/22 – RUA TONICO BOAVA – 3.168.017-000 – HR – SONO-
RIZAÇÃO 
070/22 – RUA TENENTE APIAI – 4.110.037-000 – JAH – SONO-
RIZAÇÃO 
070/22 – RUA TENENTE APIAI – 4.110.037-000 – JAJ – SONO-
RIZAÇÃO A
071/22 – AV MISAEL EUFRASIO LEAL – 4.060.003-000 – ASA – 
SONORIZAÇÃO 
071/22 – AV MISAEL EUFRASIO LEAL – 4.060.003-000 – ASA – 
SONORIZAÇÃO A
072/22 – AV ANÁPOLIS – 5.133.001-000 – H E C – SONORIZAÇÃO 
072/22 – AV ANÁPOLIS – 5.133.001-000 – H E C – SONORIZAÇÃO A
073/22 – RUA ÓLEO – 5.046.028-000 – DL – SONORIZAÇÃO 
073/22 – RUA ÓLEO – 5.046.028-000 – DL – SONORIZAÇÃO 
074/22 – RUA ANGELINA BONFAN HENRIQUES – I.008.048-000 
– ALB – SONORIZAÇÃO 
074/22 – RUA ANGELINA BONFAN HENRIQUES – I.008.048-000 
– ALB – SONORIZAÇÃO A
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075/22 – TERRENOS SÃO ROGÉRIO – 4.372.(03 ÁREAS) – EFIA 
LTDA-ME – LIMPEZA 
077/22 – RUA MANDURI – 5.039.017-000 – TF – SONORIZAÇÃO 
077/22 – RUA MANDURI – 5.039.017-000 – TF – SONORIZAÇÃO A 
078/22 – RUA IARAS – 4.181.002-000 – AA – LIMPEZA 
079/22 – RUA TIRADENTES – 3.097.034-000 – NVG – LIMPEZA 
079/22 – RUA IARAS – 4.181.028-000 – IAC – LIMPEZA 
080/22 – RUA EMILIO LOMBARDI – 5.260.020-000 – MLR – IRRE-
GULARIDADES NO IMÓVEL
080/22 – RUA JOÃO BIJEGA – 3.097.035-000 – NVG – LIMPEZA 
081/22 – RUA JOÃO BIJEGA – 3.097.036-000 – NVG – LIMPEZA 
086/22 – RUA DONA LOLITA – 3.300.033-000 – DFD – LIMPEZA 
089/22 – RUA VALÊNCIA – 4.255.014-000 – MASH – LIMPEZA 
091/22 – RUA PASCHOAL BERTOLACINI – IM 34.660 – SONO-
RIZAÇÃO 
092/22 – RUA SÃO PAULO – 2.117.002-000 – JLM-E – SONORIZAÇÃO 
093/22 – RUA JULIO JACOB DA ROCHA – 4.452.012-000 – JAM 
– SONORIZAÇÃO 

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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circumpercursos HUMANOS/DEPTO.DE PESSOAL

Notificação - Processos/expedientes conclusos 
para ciência

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

Requerente – Nome   Marta Pauliane dos San 
    tos Oliveira
Nº Processo   17/2022
Nº Protocolo e/ou outro documento 694/2022
Situação    Concluso para ciência do  
    interessado.
Data: 17/01/2022

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E 
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010/2022 
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 CI 655564/2021/SEMADS 
e Ofício 006/2022, bem como não comparecimento do 42, 43, 
44, 45 e 47 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 
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 par-
tir da data da publicação deste Edital, no Departamento de Re-
cursos Humanos e Gestão de Pessoal, munido dos  documentos 
abaixo descritos, sito a  a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 
8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento admissional, 
nomeação, exames médicos e entrega da documentação exigida.                                                                                                                                         
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente 
posterior.
CARGO: MONITOR 
Classificação  Nome
48   MARJORY PIMENTEL
49   LEONARDO APARECIDO NASCI-
MENTO
50   ANGELICA CRISTINA DO CARMO
51   MARLON ANTONI DA SILVA
52   ANA BEATRIZ GREGUER PERO-
TE PERES

Estância Turística de Avaré, aos 21 de Janeiro 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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 011/2022 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
6121/2021 E 6123/2021, considerando exonerações e aposenta-
dorias de Maria Aparecida Ribeiro, Marta Luiza Costa de Oliveira, 
Marta Tristão de Melo Ramos, Neuza Ribeiro Stela, Sonia Apareci-
da Tavares, Pedro de Paula, Karina Claudia Quirino, Elaine Gabrie-
la Ribeiro e não comparecimento 42 E 45 classificados, convoca 
o(s) classificado(s) do Concurso Publico 002/2018, homologado 
através do Decreto nº 5317/2018, de 26 de Outubro de 2018, publi-
cado em 26 de Outubro de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, 
para o cargo/função de TÉCNICO EM ENFERMAGEM a compa-
recer 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 des-
critos, sito a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, 
para orientação do procedimento admissional ( nomeação, exames 
médicos) e entrega da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente 
posterior.
Classificação  Nome (classificado (a))
47   LUCIANE DE ALMEIDA MUSSI
48   HELLEN MAISA PRESTES
                                                             
Estância Turística de Avaré, aos 21 de Janeiro 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 es-
pecífico na área (Técnico 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   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 apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

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 apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 012/2022
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
6121/2021 e 6123/2021,e conforme Decreto 5868/2020, conside-
rando não comparecimento do 17 classificado e CI 651560/2021/
SMServ., e aposentadoria de Ginezia Conceição Carvalho dos 
Santos Camilo, CONVOCA, os classificados do Concurso Publico 
003/2019, homologado através do Decreto nº 5560, de 15/08/19, 
publicado em 16/08/2019, no Semanário Oficial Eletrônico e Ho-
mologação Complementar Decreto 6485/2021, publicado em 
24/09/2021, para o cargo/função de OFICIAL DE MANUTENÇÃO 
E SERVIÇOS, 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 docu-
mentos abaixo descritos, sito a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, 
das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento admissio-
nal, nomeação, exames médicos e entrega da documentação exi-
gida, abaixo listada.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente 
posterior.
Classificação  Nome
40   JOSELY VALESI OLLER

Estância Turística de Avaré, aos 21 de Janeiro de 2022
RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  OFICIAL DE MANUTENÇÃO E  
   SERVIÇOS
DESCRIÇÃO  Compreende as atividades que se 
DO CARGO  destinam a executar serviços de 
(L.C. nº 188/2013)   apoio operacional (capinação, con-
servação de estradas rurais, praças, parques e jardins, ruas, ave-
nidas, varrição e coleta de lixo, carregar e descarregar materiais, 
preparar sepultura , abrindo e fechando covas) e de manutenção 
(limpeza interna e externa, em geral, nos prédios municipais) e ou-
tros relacionados a área de atuação, para atender as necessidades 
da administração municipal e  manter as condições de higiene e 
conservação.
REQUISITO  Ensino Fundamental incompleto –  
   mínimo 4ª série 
CARGA HORÁRIA  40 horas semanais / 08 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 
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
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SAÚDE

A sala de vacina do 
posto Brabância (Pra-
ça Armando de Paula 
Assis, s/n) não vai fun-
cionar até 30 de janei-
ro, informa a Secretaria 
Municipal da Saúde.  

A vacinação contra 
a Covid-19 na unida-
de, portanto, está sus-
pensa até a data. Já o 

Sala de vacinação do 
posto Brabância permanece 
fechada até 30 de janeiro
Outros atendimentos na unidade seguem 
normalmente, informa a Saúde

atendimento ao pú-
blico para consultas e 
outros procedimentos 
segue normalmente.  

A imunização con-
tra o coronavírus segue 
sem alterações, de se-
gunda a sexta-feira, nos 
seguintes locais: 

Centro de Saúde I 
(Rua Acre, nº 1281) das 

8 às 11 e das 13 às 16 
horas;

Posto Santa Eliza-
beth (Rua Saul Berto-
laccini, s/n) das 13 às 16 
horas;

Posto Bannwart 
(Avenida Delfina Lopes 
Peres, s/n) de segunda, 
quarta e sexta-feira, das 
8 às 12 horas.

O horário de funcio-
namento da Farmácia 
Municipal 24 horas será 
temporariamente redu-
zido nos próximos dias 
por falta de funcionários. 

Muitos servidores 
testaram positivo para 
Covid-19 e estão de li-
cença médica, esclarece 
a Secretaria Municipal 
da Saúde. 

Entre 20 de janeiro e 
1º de fevereiro, o setor 

Farmácia Municipal funciona em 
horário reduzido até 1º de fevereiro
Atendimento ao público é 
das 7 às 23 horas

vai funcionar das 7 às 
23 horas, de segunda a 
segunda.  

A pasta informa que 
o horário padrão deve 
ser restabelecido assim 
que a equipe for rein-
corporada após alta 
médica. 

A Farmácia Munici-
pal 24 horas fica na Rua 
Santa Catarina, nº 1742, 
loja 1. O telefone é o 
(14) 3732-0058. 

A Secretaria Muni-
cipal de Cultura vem a 
público para oficializar 
que o município não vai 
promover eventos du-
rante o Carnaval. 

Avaré não terá Carnaval em 
2022, informa a Cultura

Crise sanitária motivou a decisão da pasta

COMUNICADO

O motivo é o atual 
estágio da pandemia 
do novo coronavírus. 

O evento do ano 
passado também não 
foi realizado devido à 

crise sanitária. 
Em 2022, a festa 

popular mundialmente 
conhecida aconteceria 
entre o final de feverei-
ro e início de março. 
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O Pronto Socorro 
(PS) de Avaré passou a 
contar um tanque pró-
prio de oxigênio me-
dicinal, ampliando a 
capacidade da unidade 
para atender pacientes 
que precisam do supri-
mento. 

O equipamento foi 
instalado no início de 
janeiro. Essa é a primei-
ra vez que o PS tem um 
reservatório desse por-
te, informa a Secretaria 
Municipal da Saúde. 

A unidade tem agora 
à disposição aproxima-
damente 1800 metros 
cúbicos de oxigênio, o 
dobro da capacidade 
fornecida anteriormen-

Tanque próprio 
dobra estoque 
de oxigênio do
Pronto Socorro
Reservatório que dá suporte a pacientes da 
unidade foi instalado no início de janeiro

te pelos cilindros.
As duas baterias 

compostas por nove ci-
lindros cada chegaram 
a durar apenas quatro 
horas no auge da pan-
demia do coronavírus, 
explica o setor. 

Além de logistica-
mente complicada, a 
substituição era arris-
cada e exigia a mobili-
zação permanente de 
servidores. 

A opção pelo novo 
sistema facilitou o aces-
so ao insumo, além de 
representar uma econo-
mia para o município e 
mais segurança para os 
pacientes. 

O reservatório é mo-

nitorado remotamente 
por funcionários do PS 
e pela empresa que for-
nece o produto. 

A tecnologia impe-
de que o oxigênio se 
esgote, já que o tanque 
será reabastecido toda 
vez que o nível chegar a 
40% da capacidade. 

A pasta ainda não 
obteve uma média em 
relação ao consumo, 
mas a expectativa é que 
o produto dure várias 
semanas. 

Os cilindros per-
manecem no PS, mas 
só serão utilizados em 
caso de necessidade, 
informa a administra-
ção da unidade.

SAÚDE
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A Secretaria Municipal da 
Saúde inicia na segunda-fei-
ra, 24, a vacinação contra a 
Covid-19 em todo o públi-
co infantil a partir de 5 anos.  
Inicialmente, apenas crianças 
de 5 a 11 anos com comorbi-
dades recebiam o imunizante 
nesta etapa. 

A vacinação do público-
-alvo acontece exclusivamen-
te no posto Vera Cruz (Rua 
Carmem Dias Faria, s/n). 

Na segunda, 24, o atendi-
mento vai das 8 às 17 horas 
sem interrupção durante o ho-
rário de almoço. Nos demais 
dias, a vacina é ofertada das 8 
às 11 e das 13 às 16 horas.

Crianças imunodeprimi-
das de 5 a 11 anos 11 meses 
e 29 dias recebem somente 
a vacina da Pfizer pediátrica. 
O intervalo para a segunda 

Covid: vacinação é ampliada para todo 
o público infantil a partir de 5 anos
Etapa começa na segunda-feira, 24 de janeiro; imunização acontece exclusivamente no pos-
to Vera Cruz 

dose é de oito semanas. 
Crianças sem comorbi-

dades de 5 anos a 5 anos 11 
meses e 29 dias também re-
cebem exclusivamente a va-
cina da Pfizer pediátrica.

Já o público de 6 a 11 anos 
11 meses e 29 dias recebe a 
vacina da Pfizer pediátrica 
ou Coronavac, dependendo 
da disponibilidade, esta últi-
ma com intervalo de 28 dias 
entre a primeira e a segunda 
dose. Confira mais detalhes 
na tabela. 

Termo de assentimento
Crianças que não estiverem 

acompanhadas dos pais preci-
sam do Termo de Assentimen-
to para receber a dose.

O responsável, nesse 
caso, pode obter o docu-
mento no link https://drive.
google.com/file/d/1ztLcB-

4ZdSxbHlicXEJRS9-XTOW-
qNWUPg/view?usp=sharing. 

Em seguida, o adulto deve 
imprimir, preencher e entre-

gar o documento para o pro-
fissional da Saúde.

Além de crianças de 5 
a 11 anos, a atual etapa da 
vacinação contra a Covid-19 
contempla ainda outros pú-
blicos.

Munícipes de 12 a 17 
anos recebem a primeira ou 
segunda dose da vacina nes-
ta fase. 

Adultos acima de 18 anos, 
por sua vez, recebem a pri-
meira, segunda e a terceira 
dose (reforço).

Confira os locais de vacinação para o público acima de 12 anos
Imunodeprimidos a partir de 18 anos já estão aptos para receber quarta dose contra a Covid-19

Quarta dose
Já a quarta dose é desti-

nada apenas para pessoas 
acima de 18 anos imunode-
primidas, ou seja, aquelas em 
tratamento com quimiotera-
pia, radioterapia e terapia re-
nal substitutiva, transplanta-
dos, pacientes que fazem uso 
de alta dosagem de corticoi-
des e pessoas acometidas 
por doenças autoimunes. 

A vacinação dos públicos 

acima citados acontece de 
segunda a sexta-feira nos se-
guintes locais:

Centro de Saúde I (Rua 
Acre, nº 1281) das 8 às 11 e 
das 13 às 16 horas;

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

Posto Bannwart (Aveni-
da Delfina Lopes Peres, s/n) 
de segunda, quarta e sexta-
-feira, das 8 às 12 horas.

AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Estão abertas as ins-
crições para os cursos 
gratuitos “Aprenda a re-
alizar e vender reparos 
elétricos residenciais” e 
“Seja um eletricista pro-
fissional”.  

As capacitações 
são ministradas pelo 
Sebrae Aqui em par-
ceria com a Prefeitura 
da Estância Turística 
de Avaré, por meio da 

Sebrae abre inscrição para 
cursos gratuitos de eletricista
Capacitações presenciais têm início em fevereiro no Centro Social e Urbano

Secretaria Municipal 
de Indústria, Comércio, 
Ciência e Tecnologia, e 
Associação Comercial, 
Industrial e Agropecuá-
ria de Avaré (ACIA). 

“É uma oportuni-
dade para quem quer 
aprimorar seu ne-
gócio ou busca uma 
nova atividade profis-
sional”, ressalta a or-
ganização. 

Os cursos presen-
ciais acontecem a partir 
de fevereiro no Centro 
Social e Urbano (CSU), 
localizado na Rua Pro-
fessor Amorim, nº 1, no 
Plimec. 

A pré-inscrição 
pode ser feita no link 
http://bit.ly/SEBRAE-
TECNICOAVARE. Outras 
informações podem ser 
obtidas no Sebrae Aqui 

Avaré. O telefone é o 
(14) 3732-0747.

Mais detalhes 
A capacitação 

“Aprenda a realizar e 
vender reparos elétri-
cos residenciais” será 
realizada de 14 de feve-
reiro a 11 de abril, das 
13 às 17 horas, com au-
las às segundas, terças 
e quartas-feiras.

O conteúdo inclui 

competências para 
prestar serviços de ma-
nutenção preventiva e 
corretiva em instalações 
elétricas residenciais e 
comerciais, de acordo 
com normas técnicas, 
ambientais, de qualida-
de, segurança e saúde 
no trabalho.

Já o curso “Seja um 
eletricista profissional” 
está programado para 

acontecer entre 14 de 
fevereiro e 11 de abril, 
das 18 às 22 horas, com 
aulas de segunda, terça 
e quarta-feira, também 
no CSU.

Troca de toma-
da e lustres, reatores, 
disjuntores, resistên-
cias, chuveiros e inter-
ruptores estão entre 
os tópicos que serão 
abordados. 
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL

LEILÃO PÚBLICO ON LINE Nº 001/2022 – PROCESSO Nº 005/2022
Objeto: ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL, SUCATAS E 
OUTROS, todos INSERVÍVEIS PARA O MUNICÍPIO DE AVARÉ/SP.
Data do leilão: 08 de fevereiro 2022 (terça-feira) às 10h00 (horário 
de Brasília/DF).
Informações: Telefones (11) 4426-5064 / (11) 2988-6924/ (11) 
2988-6925 – email: atendimento@lanceja.com.br
Plataforma dos Lances Online: www.lanceja.com.br.
LEILOEIRO Oficial: Bruno Agnello Pegoraro.

REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2021 – PROCES-
SO Nº 487/2021
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços diversos para renovação do AVCB do Ginásio de Esportes 
Kim Negrão e dependências.
Data de Encerramento: 04 de fevereiro de 2.022 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 04 de fevereiro 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, 21 de janeiro de 2.022 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº. 063/2021 – Processo nº. 470/2021
Fica ADJUDICADO o Pregão Presencial 063/2021 à empresa 
NEWTESC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI, para o Regis-
tro de preços para eventual contratação futura de empresa para 
fornecimento e execução de implantação de materiais de sinali-
zação vertical, horizontal, semafórica e elementos de segurança 
viária para a municipalidade, no valor total de R$ 1.656.620,51 (um 
milhão, seiscentos e cinqüenta e seis mil, seiscentos e vinte reais e 
cinqüenta e um centavos). Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré, 19 de janeiro de 2.022 – Cesar Augusto Luciano Franco Morelli 
– Secretário Municipal de Transportes e Serviços.

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 Municipal nº 4.813/17 e conforme 
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 
HOMOLOGA a empresa CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA 
- EPP, responsável pelo fornecimento de relógio ponto, relativa ao 
Pregão Eletrônico nº. 276/21 – Processo nº. 468/21. Homologado 
em: 20/01/2022.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 052/2021 – Processo nº. 409/2021
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 052/2021 à empresa 
GS3 SERVIÇOS LTDA, referente à Contratação de empresa espe-
cializada para a prestação de serviços de portaria/vigia nas depen-
dências da Garagem Municipal. Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 20 de janeiro de 2.022 – Cesar Augusto Luciano Franco 
Morelli – Secretário Municipal de Transportes e Serviços.

Pregão Presencial nº. 063/2021 – Processo nº. 470/2021
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 063/2021 à empresa 
NEWTESC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI, referente ao 
Registro de preços para eventual contratação futura de empresa 
para fornecimento e execução de implantação de materiais de si-
nalização vertical, horizontal, semafórica e elementos de seguran-
ça viária para a municipalidade. Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 19 de janeiro de 2.022 – Cesar Augusto Luciano Franco 
Morelli – Secretário Municipal de Transportes e Serviços.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 098/2021 – Processo nº. 485/2021
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa MATSURI 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no valor to-
tal de R$ 249.053,51 (duzentos e quarenta e nove mil, cinquenta 
e três reais e cinquenta e um centavos), objetivando a contrata-

ção de empresa responsável pelo fornecimento de medicamentos 
para atender a demanda dos pacientes atendidos pela Comissão 
de Análise de Soluções Especiais – CASE, com fulcro no artigo 24 
da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
30 de dezembro de 2.021. Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 098/2021 – Processo nº. 485/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MATSURI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA.
Objeto: Contratação de empresa responsável pelo fornecimento de 
medicamentos para atender a demanda dos pacientes atendidos 
pela Comissão de Análise de Soluções Especiais – CASE
Valor Global: R$ 249.053,51 (duzentos e quarenta e nove mil, cin-
quenta e três reais e cinquenta e um centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 30/12/2.021

EXTRATO CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 276/21 – Processo nº. 468/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA – EPP
Objeto: Aquisição de relógio ponto – Secretaria Municipal de Ad-
ministração
Valor Global: R$ 22.399,86 (vinte e dois mil, trezentos e noventa e 
nove reais e oitenta e seis reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 20/01/2022

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO
 PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 052/2021 – Processo nº. 409/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: GS3 SERVIÇOS LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços de portaria/vigia nas dependências da Garagem Municipal
Valor: R$ 257.254,32 (duzentos e cinquenta e sete mil, duzentos e 
cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 20/01/2.022

Modalidade: Pregão Presencial nº. 063/2021 – Processo nº. 470/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: NEWTESC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de em-
presa para fornecimento e execução de implantação de materiais 
de sinalização vertical, horizontal, semafórica e elementos de segu-
rança viária para a municipalidade
Valor: R$ 1.656.620,51 (um milhão, seiscentos e cinquenta e seis 
mil, seiscentos e vinte reais e cinqüenta e um centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 19/01/2.022

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 107/13 – PROCESSO N° 353/13 (Contrato n° 
294/13), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a Senhora MARIA LUÍZA NEGRÃO LEAL, objetivando a locação 
de imóvel situado a Rua Rio Grande do Sul, nº 2.039 – Braz I, para 
instalação da área administrativa do Programa Bolsa Família, com 
prorrogação do prazo de vigência contratual até 06 de janeiro de 
2.023, no valor global de R$ 40.727,52 (quarenta mil e setecentos 
e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos). Adriana Moreira 
Gomes – Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 001/2020 – PROCESSO N° 015/2020 (Contrato 
n° 007/2020), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré e os Senhores OSVALDO HIDEO ITO e SUMIKO MU-
RAKOSHI ITO, objetivando a locação de imóvel para instalação do 
Polo da Universidade Virtual do estado de São Paulo – UNIVESP, 
com prorrogação do prazo de vigência contratual até 28 de janeiro 
de 2.023, no valor global de R$ 67.227,00 (sessenta e sete mil e 
duzentos e vinte e sete reais). Joselyr Benedito Costa Silvestre – 
Prefeito da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO N° 103/2021 – PROCESSO N° 176/2021 (Contrato n° 
136/21), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, obje-
tivando a prestação de serviços de locação e recargas de gases 
medicinais, oxigênio e ar medicinal, armazenados em cilindros de 
alta pressão para atender as necessidades do Município, com pror-

rogação do prazo de vigência contratual até 06 de julho de 2.022, 
no valor global de R$ 2.828.336,00 (dois milhões, oitocentos e vinte 
e oito mil trezentos e trinta e seis reais). Roslindo Wilson Machado 
– Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO AMIGAVELMENTE o Contrato n° 152/19, refe-
rente a Concorrência Pública N° 003/19 – Processo Nº 045/19, que 
objetiva a concessão para uso e exploração remunerada de quios-
ques da Praça Romeu Bretas – sendo o quiosque n°01 localizado 
na Rua Domiciano Santna x Rua Rio Grande do Sul, conforme soli-
citação da Secretaria Municipal de Turismo, de acordo com o artigo 
79, inciso II da Lei 8.666/93. Assinatura do Termo de Rescisão em: 
05/01/2.022.

NOTIFICAÇÃO Nº 219/2.021
À Empresa JHENIFER CRISTIANE MACEDO
Ref. Pregão Presencial n° 020/21 – Processo n° 196/21 (Ata de 
registro de preço nº 171/21)
Considerando que a Contratada foi notificada acerca do descum-
primento de Cláusula Contratual, não apresentando nenhuma justi-
ficativa para o atraso na entrega do material solicitado;
Considerando Parecer Jurídico que opina pela aplicação da san-
ção de Multa à Contratada;
Considerando a concordância com o seguimento da aplicação da 
penalidade à Contratada dada pelo Secretário Municipal de Ser-
viços o Senhor Cesar Augusto Luciano Franco Moreli através de 
assinatura no parecer jurídico; 
Fica a empresa supracitada NOTIFICADA para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, se manifeste, exercendo seu direito de defesa. De-
vendo informar o Departamento de Licitação as medidas adotadas.
Observação: As vias dos documentos que integram esta Notifica-
ção estão disponível para retirada da empresa no Departamento de 
Licitação, sito na Praça Juca Novas, n° 1169 – Avaré /SP, até a data 
estabelecida para apresentação da defesa.

LEGISLATIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01/2022
Referente: Pregão Presencial 03/2020 - Processo nº 07/2020 – 
Contrato 06/2020
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA
Objeto: Realinhamento do preço unitário do litro da gasolina efe-
tivamente fornecida, passando de R$ 5,25 (cinco reais e vinte e 
cinco centavos) para R$ 6,15 (seis reais e quinze centavos), nos 
termos do artigo 65, II, "d" da lei 8.666/93.
Data do ajuste: 14/01/2022

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ  
Presidente da Câmara

EXTRATO DE EDITAL 

Processo nº 24/2021 – Concorrência Púbica nº 01/2021
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 17/03/2022, às 9h30min.
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré/SP, com 
sede na Av. Gilberto Filgueiras, nº 1631 – Alto da Colina – na cida-
de de Avaré, torna público a quem possa interessar, que se acha 
aberto a presente CONCORRÊNCIA PÚBLICA SOB N.º 01/2021 
com julgamento por TÉCNICA E PREÇO, visando futura contra-
tação de agência de propaganda para a prestação de serviços de 
publicidade e marketing a serem realizados na forma de execução 
indireta, para atender às necessidades do Poder Legislativo,  con-
forme condições específicas do Edital e dos demais documentos 
que o integram,  que estará disponível na Sede do Poder Legisla-
tivo, sito à Av. Gilberto Filgueiras, 1631 – Avaré – SP, CEP 18.706-
240,  no horário das 08h00min, às 14h00min e também poderá ser 
acessado através do link: camaraavare.sp.gov.br. Maiores informa-
ções poderão ser obtidas pelo telefone (14) 3711-3070. 

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara
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INEDITORIAIS

AMVAVE -  ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO 
VALE VERDE

Edital de Convocação - Assembléia Ordinária
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito Municipal da 
Estância Turística de Avaré-SP e Presidente do Conselho de Mu-
nicípios da AMVAVE – Associação dos Municípios do Vale Verde, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.633.604/0001-63, usando de suas 
atribuições legais e nos termos do que lhe autoriza o disposto no 
Artigo 29 do Estatuto Social da AMVAVE, CONVOCA os DD. Prefei-
tos Municipais que integram a referida Associação, composta dos 
Municípios de Águas de Santa Bárbara, Arandu, Avaré, Cerqueira 
César e Iaras, para se reunirem em ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA no 
dia 21 (vinte e um) de fevereiro (02) de 2022, segunda feira, em pri-
meira convocação às 09:00 (nove horas) e em segunda convoca-
ção às 09:30 (nove horas e trinta minutos) no prédio da Prefeitura 
Municipal de Avaré e sede da Associação, na Praça Juca Novaes 
nº 1169, Centro, na cidade de Avaré-SP, CEP 18705-900, para 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 01 – Discussão 
e aprovação da Ata da Assembléia Extraordinária realizada no dia 
15 de janeiro de 2021. 02 – Aprovação da proposta de extinção da 
AMVAVE – Associação dos Municípios do Vale Verde, na forma dos 
Artigos 29 a 36 do Estatuto Social, mediante as seguintes providên-
cias: 02.1 – Baixa no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas da 
Comarca de Avaré na inscrição de CNPJ sob nº. 03.633.604/0001-
63; 02.2 – Baixa na inscrição de CNPJ sob nº 03.633.604/0001-63, 
perante a Secretaria da Receita Federal; 02.3 –  Baixa na Inscrição 
Estadual sob nº 607004850117 perante a Secretaria da Fazenda 
do Estado de São Paulo; 02.4 – Baixa na inscrição do Cadastro 
Fiscal da Prefeitura Municipal de Avaré; 02.5 – Baixa perante o 
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 03 – Extinção 
dos Mandatos dos Srs. Membros da Diretoria, a saber: Coordena-
dor Administrativo e Presidente da Diretoria Executiva no dia 28 de 
fevereiro de 2022. 04 – Manutenção de vigência dos Mandatos dos 
Exmos. Srs. Prefeitos Municipais Membros do Conselho de Municí-
pios, eleitos na Assembléia Extraordinária realizada no dia 15 de ja-
neiro de 2021 a saber: Presidente, Vice-Presidente e Secretário do 
Conselho de Municípios, até ultimação de providências visando a 
efetiva extinção da Associação. 05 – Manutenção da conta bancária 
sob responsabilidade dos atuais subscritores, Presidente do Con-
selho de Municípios e Sr. Itamar de Araújo, Diretor Administrativo e 
Financeiro da AMVAVE, até finalização e encerramento da referida 
conta bancária. 06 – Eleição do Sr. Paulo Francisco de Carvalho, 
brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 096.065.308/25, por-
tador da Cédula de Identidade sob nº 3.043.726-X/RG/SSP, advo-
gado inscrito na OABSP sob nº 61.439 e Técnico em Contabilidade 
inscrito no CRCSP sob nº 1SP065261/0-5, residente e domiciliado 
na Rua Salustiano de Lima nº 149, na cidade de Cerqueira César-
-SP, CEP 18767-004,  para a função de LIQUIDANTE da AMVAVE 
conforme disposto no Artigo 30 do Estatuto Social. 07 – Concessão 
de um Subsídio para o Sr. Paulo Francisco de Carvalho, a título de 
gratificação “pro labore” no valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais) a contar do dia 01 de março de 2022, pelo exercício da fun-
ção de liquidante, com poderes para apurar créditos e débitos da 
AMVAVE. 08 – Responsabilidade do Sr. Liquidante para promover 
o recebimento de haveres, indenizações e restituições, bem como 
quitar as despesas miúdas de pronto pagamento, consistentes de 
autenticações; custas judiciais e extra-judiciais; registro de Ata e 
outras despesas, com recursos do saldo existente na conta bancá-
ria da Associação. 09 – Responsabilidade do liquidante para pro-
mover o levantamento dos balancetes de receitas e despesas do 
exercício de 2022 e Balanço final respectivo do mesmo Exercício 
Financeiro, até efetiva extinção da Associação para posterior Pres-
tação de Contas de extinção da Associação ao Egrégio Tribunal 
de Contas do Estado no prazo regulamentar. 10 – Rateio do saldo 
da conta bancária aos Municípios Associados, após a liquidação, 
em quotas-parte proporcionais aos valores desembolsados por 
cada Município Associado desde o Exercício Financeiro de 2019. 
11 – Responsabilidade do liquidante para promover a Prestação de 
Contas final da liquidação aos Municípios Associados nos termos 
do que dispõe o Artigo 31 do Estatuto Social. 12 – Homologação 
da baixa definitiva dos bens que constavam do Patrimônio da As-
sociação e que foram destruídos no incêndio que destruiu o antigo 
prédio da Prefeitura Municipal de Águas de Santa Bárbara, onde 

se encontravam depositados conforme Inquérito Policial 44/2018, 
Processo nº 2043264-35.2018.120107 da Delegacia Seccional de 
Polícia de Avaré-SP que resultou no Processo Judicial distribuído 
sob nº 1500285.69.2018.8.26.0136 em tramitação perante o DD. 
Juiz de Direito da MM. Vara Criminal da Comarca de Cerqueira 
César-SP. 13 – Homologação de baixa definitiva do veículo marca 
Volkswagen modelo Gol, ano de fabricação 2000, placas CXI-3218, 
chassis 9BWCA15XXYP119916, do Patrimônio da Associação, por 
ter sido restituído à Prefeitura Municipal de Avaré como sucata, 
após a baixa do seu registro perante a CIRETRAN local como bem 
inservível. 14 – Homologação da não cobrança de contribuições 
dos Municípios de Avaré, Cerqueira César e Iaras referentes ao 
exercício financeiro de 2021, tendo em vista os pagamentos efe-
tuados pelas Prefeituras Municipais de Águas de Santa Bárbara e 
Arandu, em montante suficiente para encerramento de atividades, 
em decorrência da baixa nas dívidas pendentes em processos de 
execução fiscal contra a Associação no exercício de 2021. 15 – 
Aprovação da re-estimativa do Orçamento da Associação para o 
Exercício Financeiro de 2022, sem cobrança de mensalidades e 
utilização do “superavit” financeiro existente em 31/12/2021, para 

cobertura das despesas em 2022 até extinção final da Associação. 
16 – Demais assuntos de interesse da AMVAVE. Nos termos do 
que dispõe o Artigo 15 e § 1º do Estatuto da AMVAVE, o “quorum” 
para instalação da Assembléia Ordinária de extinção da Associa-
ção, em primeira convocação, é de 2/3 (dois terços) do número 
de Membros do Conselho de Municípios Associados e maioria 
simples em Segunda Convocação, 30 minutos após. Nos termos 
do que dispõe o Artigo 29 do Estatuto da AMVAVE, a deliberação 
da Assembléia para extinção da Associação deverá ser tomada 
por maioria absoluta dos Membros do Conselho de Prefeitos. E 
para que chegue ao conhecimento de todos, foi lavrado o presente 
Edital, que vai afixado no local de costume no átrio da Prefeitura 
Municipal de Avaré, publicado pela imprensa oficial do Município 
de Avaré, bem como, protocolado na sede de cada Município As-
sociado, para fins de direito e efeitos legais. 
Avaré-SP, 21 de janeiro de 2022.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré-SP
Presidente do Conselho de Municípios da AMVAVE.
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SERVIÇOS

Uma série de ações 
foi desenvolvida nos últi-
mos dias pela Secretaria 
Municipal de Serviços. 
A Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré man-
tém um cronograma 
permanente de manu-
tenção da infraestrutura 
urbana e rural. 

Durante a etapa, a 
pasta recolocou lajotas 
na Rua Francisco Dias 
Almeida e retirou a ter-
ra acumulada após as 
chuvas em um trecho 
da Alagoas. A limpeza 
contou com o auxílio 
do caminhão-tanque. 

Além de capina em 
pontos da cidade, os 
servidores também 

Ruas e estradas rurais 
passam por manutenção
Operação Tapa-buracos também foi desenvolvida na vicinal que liga Avaré a Itatinga

executaram mais uma 
fase da Operação Ta-
pa-buracos na estrada 
vicinal que liga Avaré 
a Itatinga. O procedi-
mento foi desenvolvido 
ainda em ruas nos ar-
redores da Vila Cidade 
Jardim. 

Vias da zona rural 
também passaram por 
manutenção. As ade-
quações foram realiza-
das em pontos das es-
tradas da Pedra Preta e 
Santa Adelaide.  

Ajuste do leito car-
roçável e colocação de 
pedra foram algumas 
das ações desenvolvi-
das pelos servidores da 
pasta. 


