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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 134/22 – CP 

001/2018

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   o  não comparecimento do 
52 º  classificado e falecimento de Sonia Regina Gonçalves, con-
voca os classificados do Concurso Publico 001/2018, homologado 
através do Decreto nº 5232/2018, de 20 de Julho de 2018, publica-
do 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 
Humanos e Gestão de Pessoal, munido 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).
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente 
posterior.

Classificação	 	 Nome
53   MARINALDA ANTUNES FRANCO
54   FERNANDA RODRIGUES CANDIDO

Estância Turística de Avaré, aos 22 de outubro 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 em 
(L.C. 216/2016)   suas necessidades diárias, cuidan-
do da alimentação, higiene, recreação, garantindo seu bem estar, 
adaptação e desenvolvimento físico e mental, visando a alfabetiza-
ção 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 A ser definido – Secretaria Munici 
   pal da Educação

DOCUMENTOS	A	SEREM	APRESENTADOS
Quantidade	de	cópias	 Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último 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 135/2022 – 
CONCURSO PUBLICO 002/2018

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 o  não comparecimen-
to do 32º e 33º 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, 
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))
34   IVONE SOUZA PAULA
35   ANA PAULA SOARES

Estância Turística de Avaré, aos 22 de outubro 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 pela Secretaria  
   requisitante

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 136/2022 – 
CONCURSO PUBLICO 001/2019

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,  não comparecimento do 20º  classi-
ficado, 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 Semanário 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 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, exames médicos e entrega da docu-
mentação exigida abaixo listada, para   procedimento admissional 
(nomeação, exames médicos e entrega de documentos).
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente 
posterior.     
                                                                                                               
Classificação	 	 Nome
21    ANA CLÁUDIA DOS SANTOS 

Estância Turística de Avaré, aos 22 de outubro 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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 137/2022 – 
CONCURSO PUBLICO 002/2018

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 justificativas contidas na CI 702332/2022/SME  e o não com-
parecimento do 123º, 125º, 126º, 127º, 128º e 129º classificados,  
CONVOCA, os classificados do Concurso Publico 002/2018, ho-
mologado 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 listado.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente 
posterior.
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Classificação	 	 Nome
130   ANDREZA CRISTINE MARATA HIGINO
131   JACKSON DA SILVA FREIRE
132   LUCIANO KNEJI WATANABE
133   RENATO RUBENS CAVALHERI
134   AMANDA FERNANDES DAMASCENO
135   GRACIELY ROCHA MARTINS

Estância Turística de Avaré, aos 22 de Outubro 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 pela Se 
   cretaria requisitante

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

 
Despacho		–
PROCESSO/EXPEDIENTE	484/2022
Interessado	:	Robson	Rodrigues	Dergado
Assunto	 :	Protocolo	0224002141/2022	–	Prorroga-
ção	de	Posse

Analisando a solicitação do interessado em 
tela, juntada ao processo como página 2,3,4 e 5; 
Considerando a manifesta-
ção do DRHGP nas páginas 06; 

Considerando a CI 704661 da Secreta-
ria Municipal de Saúde juntada como pági-
na 11, onde o Secretário, DEFERINDO, a so-
licitação de posse requerida até 26/10/2022. 
Considerando a manifestação do Pro-
curador Jurídico Dr. Antônio Car-
dia de Castro Júnior, em casos análogos; 
Considerando o §1º e §3º do ar-
tigo 40 da Lei Municipal 315/95; 
Em razão do atendimento da legislação vigen-
te, e de acordo com a conveniência e opor-
tunidade do serviço público, DEFIRO a pror-
rogação de posse solicitada até 26/10/2022. 
Ao DRHGP para adoção dos procedimentos, ano-
tações necessárias e cientificação ao interessado. 

Publique-se.

Estância Turística de Avaré, 21 de outubro de 
2022.

Ronaldo	Adão	Guardiano
Secretário	Municipal	de	Administração
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UTILIDADE PÚBLICA

A ETEC “Professor 
Fausto Mazzola” está com 
as inscrições abertas para 
o Vestibulinho 1º Semes-
tre de 2023.

Serão oferecidas 105 
vagas para o Ensino Mé-
dio MTEC e MTEC PI. São 
35 vagas para o Ensino 
Médio com Habilitação 
Profissional de Técnico 
em Nutrição e Dietética, 
35 para Ensino Médio 
com Habilitação Profissio-
nal de Técnico em Admi-
nistração e 35 vagas para 
Ensino Médio com Habili-
tação Profissional de Téc-
nico em Programação de 
Jogos Digitais.

Já para o Curso Técnico 
Regular serão ofertadas 
as vagas remanescentes 
do 2º Módulo do Técnico 
em Administração.

Todos os cursos são 
gratuitos. O requisito para 
quem deseja concorrer a 
uma vaga para o Ensino 
Médio é ter concluído o 
9º Ano.

Já para quem deseja 
concorrer às vagas do 
Ensino Técnico Regular é 
necessário estar cursan-
do o 3º ano do Ensino 
Médio ou já ter conclu-
ído o mesmo em qual-
quer época.

Inscrições
Interessados devem 

acessar o site www.ves-
tibulinhoetec.com.br. O 

Instituição de ensino oferece 105 vagas; interessados podem se inscrever até 18 de novembro

prazo para inscrição vai 
até 15 horas de 18 de no-
vembro.

A taxa de inscrição é 
de R$ 33. O processo se-
letivo será realizado por 
meio de exame presen-
cial.

Empregabilidade
A educação profissio-

nal, tanto em nível médio 
como superior, é uma das 
principais responsáveis 
pela inserção e perma-
nência de milhares de 
pessoas no mercado de 
trabalho.

A última pesquisa de 
empregabilidade do Cen-
tro Paula Souza (CPS) reve-
lou que três em cada qua-
tro jovens formados nas 
Escolas Técnicas Estaduais 
(Etecs), ou seja, 72% dos 
técnicos, estão emprega-
dos em até um ano após a 
conclusão do curso.

O sistema de Pontu-
ação Acrescida conce-
de, no Processo Seletivo 
das ETEC, bônus de 3% 
aos estudantes afrodes-
cendentes e de 10% aos 
oriundos da rede pública. 
O candidato, caso esteja 
nas duas situações, rece-
be 13% de bônus.

Outras informações po-
dem ser obtidas pelo tele-
fone (14) 3732-6216, pelo 
WhatsApp (14) 3732-5855 
ou pelo e-mail e145acad@
cps.sp.gov.br.

ETEC de Avaré abre inscrições 
para o Vestibulinho 2023

O Posto de Atendi-
mento do Cadastro Úni-
co, que engloba o Ser-
viço de Atendimento e 
Encaminhamento (SAE) 
e o Programa Auxílio 

SEMADS
Posto do Cadastro Único vai atender em novo endereço 
a partir de quarta-feira, 26
Setor foi transferido para antiga escola Vitor Lamparelli

Brasil, vai atender em 
novo endereço a partir 
de quarta-feira, 26. 

A informação é da 
Secretaria Municipal de 
Assistência e Desen-

volvimento Social (SE-
MADS). O atendimento 
está suspenso na se-
gunda, 24, e terça-feira, 
25.

Os setores agora vão 

funcionar na Rua Eucli-
des da Cunha, nº 958, 
na antiga escola Vitor 
Lamparelli. O atendi-
mento ao público é das 
8 às 17 horas. 
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A empresa Tron-
co Avaré promoveu o 
plantio de 35 mudas 
nativas na Praça Bom 
Jardim localizada no 
Bairro Jardim Painei-
ras.

A ação em parceria 
com as secretarias mu-
nicipais de Meio Am-
biente e de Indústria e 

Projeto garante plantio de mudas nativas em praça de Avaré
MEIO AMBIENTE

Iniciativa é uma parceria entre município e 
empresa Tronco Avaré

Comércio foi realizada 
no sábado, 15.

O projeto denomi-
nado “Tronco do Futu-
ro” previa a doação de 
uma muda nativa para 
cada criança nascida na 
Santa Casa de Miseri-
córdia de Avaré.

A proposta é arbori-
zar a cidade e incentivar 

a educação ambiental 
entre crianças e adultos, 
favorecendo o reflores-
tamento no município.

A iniciativa tem res-
paldo na Lei Municipal 
nº 2.147 de 17 de outu-
bro de 2017, que insti-
tui o projeto “Uma vida 
que nasce, Uma árvore 
que brota".

O Instituto CCR e 
CCR SPVias apresentam 
gratuitamente na pró-
xima terça-feira, 25, o 
projeto Teatro a Bordo  
- Caixola de Histórias.

A atração aberta ao 
público que aconte-
ce na Concha Acústica 
(Praça Prefeito Romeu 
Bretas) tem o apoio da 
Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, por 
meio da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura.

Teatro a Bordo desembarca na 
Concha Acústica na terça-feira, 25
Atração gratuita conta com apresentação de artistas locais, espetáculo teatral e exibição de 
curtas

O evento tem início 
às 14 horas com apre-
sentação de artistas da 
cidade e contação de 
histórias “Jardim das 
Cores” com Giovana 
Sgarb.

Já a peça “A Princesa 
e o Gigante” começa às 
15 horas. A programa-
ção tem continuidade 
às 18 horas com a exi-
bição de curtas “Caixo-
la nos Ares: Aventuras 
em Avaré”. O material 

foi produzido durante 
a pandemia do corona-
vírus.

Confira mais infor-
mações no site https://
caixoladehistorias.com.
br. O projeto é apresen-
tado pelo Ministério do 
Turismo por meio da 
Lei Federal de Incentivo 
à Cultura, no trecho da 
CCR SPVias, com reali-
zação do Grupo Teatro 
a Bordo e apoio do mu-
nicípio.

CULTURA
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O Centro de Aten-
ção Integral à Saúde da 
Mulher de Avaré (Cais-
ma) promove na terça-
-feira, 25, a Campanha 
de Coleta de Papanico-
lau.

O atendimento ao 
público é das 19 às 22 
horas. A proposta da 
Secretaria Municipal 
da Saúde é garantir o 
acesso de mulheres 
que estão impossibili-
tadas de fazer o exame 
durante o dia.

Caisma faz coleta noturna de 
papanicolau na terça-feira, 25
Atendimento ao público é das 19 às 22 horas; ação faz parte do Outubro Rosa

As pacientes devem 
levar CPF, Cartão SUS e 
comprovante de resi-
dência. 

O Caisma fica na 
Rua Capitão José Vieira 
Pinto, s/n, no Bairro Três 
Marias.

A ação faz parte do 
Outubro Rosa, campa-
nha que conscientiza 
sobre a importância da 
prevenção e do diag-
nóstico precoce do 
câncer de mama e do 
colo do útero.

SAÚDE

Coleta de papani-
colau, solicitações de 
mamografia e avaliação 
médica. Essas são as 
ações que o Posto Vera 
Cruz realiza na quinta-
-feira, 27, das 17 às 22 
horas, como parte do 
Outubro Rosa.

A campanha busca 
conscientizar o público 
feminino sobre a im-

Posto Vera Cruz recebe ações do Outubro Rosa
Edição acontece na quinta-
-feira, 27, das 17 às 22 horas 

portância do diagnós-
tico precoce do câncer 
de mama.

O atendimento no-
turno tem a proposta 
de garantir o acesso de 
mulheres que estão im-
possibilitadas de buscar 
os serviços durante o 
dia. O endereço é Rua 
Dona Carmen Dias Fa-
ria, s/n.
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SAÚDE

A Secretaria Mu-
nicipal da Saúde con-
cluiu a instalação de 
calçamento interno 
no Ambulatório DST/
AIDS de Avaré. A me-
lhoria contou com a 
colaboração da Secre-
taria Municipal de Ser-
viços. 

A unidade funciona 
atualmente no prédio 

Ambulatório de DST/
AIDS ganha calçamento
Setor que atua com prevenção de doenças 
infectocontagiosas fica no posto do Bairro 
Ipiranga

do posto do Bairro 
Ipiranga, com entrada 
pela lateral do imóvel. 

A proposta do 
município é facilitar o 
acesso da população 
ao serviço. 

Em 2019, a Prefei-
tura já havia concluído 
a pavimentação da rua 
onde está situada a 
unidade de saúde.  

O Ambulatório 
DST/AIDS desenvolve 
ações para prevenção 
e diagnóstico de do-
enças infectoconta-
giosas. 

O atendimento ao 
público é das 7 às 17 
horas. 

O endereço é Rua 
Abrahim Dabus, nº 
284, Bairro Ipiranga. 
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INEDITORIAIS

Secretaria	Municipal	de	Assistência	e	
Desenvolvimento	Social

Conselho	Municipal	dos	Direitos	da	Criança	
e	do	Adolescente

Ata da reunião ordinária n° 011/2022-CMDCA – Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada aos vinte 
dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, com início às 
14:00 horas reuniu-se este Conselho de forma presencial na Sala 
dos Conselhos, situado na Praça Romeu Bretas, S/N, centro, nesta 
cidade e Comarca de Avaré, Estado de São Paulo, com a presen-
ça dos conselheiros ao final citados. A Presidente Priscilla Maria 
Ribeiro abriu a reunião, cumprimentou e agradeceu a presença de 
todos e na sequência pediu que o secretário Clóvis Felipe fizesse 

a leitura da convocação contendo a pauta da reunião, passando à 
discussão dos seguintes tópicos: 1) Leitura da Ata Anterior: após 
a leitura a ata da reunião Ordinária do dia 23 de agosto de 2022, 
realizada de forma presencial, foi aprovada por todos os presentes. 
2) Ofício em resposta ao Processo Digital 738/2022 do TJSP: foi 
dado ciência aos conselheiros sobre o ofício em resposta ao Pro-
cesso nº 738/2022 do TJSP, assinado pela magistrada Roberta de 
Oliveira F. de Lima, solicitando informações sobre o repasse de R$ 
1.750.000,00 (um milhão setecentos e cinquenta mil reais), cons-
tante da inicial do processo, depósito realizado no dia 12/07/2022, 
posterior à resposta enviada anteriormente em junho; no ofício foi 
explicado a magistrada que  o recurso será alvo de edital a ser 
aberto conforme deliberação em reunião plenária do conselho, pro-
gramada mensalmente conforme calendário anual; quanto aos re-
cursos já repassados às entidades a Comissões de Monitoramente 
está realizando visitas ás Entidades a fim de verificar a aquisição 
dos materiais e a execução das atividades do plano de trabalho 
apresentado. 3) Novo Edital para Entidades com os recursos do 
FUMCAD: na discussão sobre a destinação dos valores em con-
ta do FUMCAD, os conselheiros deliberaram que seria importante 
verificar as prioridades existentes em cada uma delas e que fosse 
solicitado informações sobre as necessidades e demandas que 
cada uma possui, apresentado sugestões ao Conselho visando 
definição dos eixos do novo Edital em 2022 para utilização dos va-
lores existentes, incluído o recurso extraordinário objeto do item 2 
da pauta desta reunião. 4) Informações dos Processos de 2021 
– Edital Fumcad 2021 – Resolução CMDCA nº 006/2021: foi dis-
cutido sobre os prazos dos Planos de trabalho apresentados, cujas 
atividades se iniciaram em abril-maio, com previsão de realização 
de atividades durante um ano e o prazo do Termo de Fomento cujo 
contrato se encerra em 31 de dezembro de 2022; foi explanado que 
o contrato pode ser prorrogado por mais um ano e será necessário 
que as entidades apresentem o pedido dentro do prazo previsto 
com o plano de trabalho contendo as atividades que continuarão a 
ser realizada e os custos discriminados da prorrogação, ficando sa-
nada as dúvidas das Entidades. 5) Oficio nº 10783/2022 do Minis-
tério Público do Trabalho da cidade de Bauru – SP: foi dado ciência 
aos presentes sobre o referido ofício que trata da destinação do 
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o FUMCAD para ser uti-
lizado exclusivamente em projetos ou ações voltadas à aprendiza-
gem e eliminação do trabalho infantil encaminhado pelo Procurador 
do Trabalho José Fernando Ruiz Maturana; ficou deliberado con-
sultar os órgão e entidades da rede para obter informações sobre 
ocorrências e fatos que se relacionem com trabalho infantil visando 
incluir no edital a ser elaborado em 2022 como eixo para apre-
sentação de projetos. 6) Monitoramento das Entidades: foi dado 
ciência aos conselheiros sobre o acordo que o CMDCA fez com a 
equipe de Monitoramento da Secretaria de Assistência Social com 
relação às visitas nas Entidades constantes no Termo de Fomento 
do Edital Fumcad 2021 para verificação das atividades realizadas, 
inclusão delas no relatório circunstanciado e análise técnica das 
prestações de contas das Entidades, pois o no referido Termo a 
Gestora da Parceria é a Secretária Regiane Arruda Daffara. 7) Ofí-
cio nº – AAS 2022: A Entidade Associação Amigo Solidário solicitou 
no referido ofício o uso dos valores remanescentes do repasse do 
FUMCAD – Edital 06/2021 para compra de mesas, justificando que 
obteve descontos nos materiais adquiridos já mencionados no Pla-
no de Trabalho, e que as novas aquisições também estão dentro do 
Plano; em visita á entidade o conselheiro Clovis Felipe constatou 
ser verídica a informação prestada quanto a aquisição dos mate-
riais previstos no plano e a real necessidade do solicitado; sendo 
assim os conselheiros aprovaram por unanimidade o pedido feito. 
8. Comissão Organizadora da Conferência – Subcomissões: ficou 
definido que as subcomissões seriam formadas pelos seguintes 
conselheiros: Credenciamento: Kerlen Mariano, Tatiane Deolin, Pa-
trícia Oliveira e Marina Furigo; Infra estrutura e cultural: Clovis Fe-
lipe e Priscila Felix; Programação e Comunicação:Alexandra Mello 
e Alexandre Faustino; que os membros da Comissão Organizadora 
da Conferência  ficariam responsáveis pelas subcomissões para 
Calendário de reuniões no mês de outubro: Nada mais havendo 
a tratar a presidente, Priscilla Maria Ribeiro, encerrou a reunião às 
16:00h, com o de acordo dos conselheiros participantes: Alexandra 
P. A. Homem de Mello representante titular da Secretaria Educa-
ção, Leticia Nunes Alvarenga representante titular da Secretaria da 
cultura, Priscila Maria Ribeiro representante titular da Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social,  Alexandre Faustino repre-
sentante titular da Secretaria de Esportes, Kerlen Mariano Ribei-
ro, Tatiane Cristina Deolin, representantes titulares de entidades 
de assistência de atendimento socioeducativa e de capacitação à 
criança e adolescente, Marina Cécilia Furigo e Daiane Correa No-
vaga representantes titular e suplente  de entidades de assistência 
de atendimento à saúde, Clóvis Rodrigues Felipe representante ti-
tular da Sociedade Civil – Clube de Serviços e sociedade religiosa 

e Fabrício  Alves representante da APAE, como visitante. Eu, Luiz 
Guilherme de Almeida Peliçon, Secretário-Executivo, lavrei a pre-
sente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente 
da gestão 2021-23.

Priscilla	Maria	Ribeiro
Presidente	CMDCA	–	Gestão	2021-23

DEPARTAMENTO DE SAÚDE-D.E.S.S.
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LEGISLATIVO

LICITAÇÃO

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  17/10/2022, 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	257/2022
Autoria: Vereadora  Adalgisa Lopes Ward
Institui a Ação Cultural O Jovem Poeta no âmbito Municipal, e dá 
outras providências.

Projeto	de	Lei	nº	258/2022
Autoria: Vereadora  Adalgisa Lopes Ward
Institui, no âmbito Municipal, o Programa Doadores do Futuro, e dá 
outras providências.

Projeto	de	Lei	nº	259/2022
Autoria: Prefeito
Inclui área no Perímetro Urbano do Município de Avaré, e dá outras 
providências (Fazenda Paraíso - Gleba I).

SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AVISO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 166/22 – PROCESSO Nº. 299/22
EXCLUSIVO	PARA	ME,	EPP	OU	MEI
Objeto: Registro de preços eventual aquisição de blocos de auto de 
infração (AIT) que será utilizado pela Polícia Militar
Recebimento das Propostas: 07 de dezembro de 2.022 das 08 ho-
ras até 19 de dezembro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 19 de dezembro de 2.022 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 19 de dezembro de 2.022 
às 10 horas
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, 17 de outubro de 2.022 – Ca-
rolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 167/22 – PROCESSO Nº. 300/22
EXCLUSIVO	PARA	ME,	EPP	OU	MEI
Objeto: Registro de preços eventual contratação de empresa para 
prestação de serviços de manutenção corretiva, sob demanda, dos 
equipamentos Registradores de Ponto Eletrônico (REP) instalados 
nas dependências da Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Recebimento das Propostas: 25 de novembro de 2.022 das 08 ho-
ras até 07 de dezembro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 07 de dezembro de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 07 de dezembro de 2.022 
às 10 horas
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, 14 de outubro de 2.022 – Ca-
rolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 168/22 – PROCESSO Nº. 301/22
Objeto: Aquisição de veículo automotivo 0 Km para a Secretaria 
Municipal de Planejamento e Obras
Recebimento das Propostas: 24 de novembro de 2.022 das 08 ho-
ras até 06 de dezembro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 06 de dezembro de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 06 de dezembro de 2.022 
às 14 horas
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, 14 de outubro de 2.022 – Ca-
rolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 175/2022 – PROCESSO Nº. 
309/2022
ABERTO	PARA	TODAS	AS	EMPRESAS
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de em-
presa para manutenção preventiva e corretiva da frota de viaturas 
do Corpo de Bombeiros de Avaré
Recebimento das Propostas: 04 de novembro de 2.022 das 08 ho-
ras até 18 de novembro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 18 de novembro de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 18 de novembro de 2.022 
às 09 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 21 de outubro de 2.022 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 179/22 – PROCESSO Nº. 319/22
EXCLUSIVO	PARA	ME,	EPP	OU	MEI
Objeto: Aquisição de mangueira LED para Ornamentação Natalina
Recebimento das Propostas: 23 de novembro de 2.022 das 08 ho-
ras até 05 de dezembro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 05 de dezembro de 2.022 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 05 de dezembro de 2.022 
às 14 horas
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, 13 de outubro de 2.022 – Ca-
rolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 181/22 – PROCESSO Nº. 321/22
Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa 
para fornecimento de gêneros de padaria já prontos para consumo
Recebimento das Propostas: 02 de dezembro de 2.022 das 08 ho-
ras até 14 de dezembro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 14 de dezembro de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 14 de dezembro de 2.022 
às 10 horas
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, 14 de outubro de 2.022 – Caro-
lina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 182/22 – PROCESSO Nº. 322/22
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de 
higiene para atender aos equipamentos da Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social
Recebimento das Propostas: 30 de novembro de 2.022 das 08 ho-
ras até 12 de dezembro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 12 de dezembro de 2.022 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 12 de dezembro de 2.022 
às 14 horas
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, 14 de outubro de 2.022 – Caro-
lina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

REPETIÇÃO	DE	TOMADA	DE	PREÇOS	Nº	005/2022	–	PROCES-
SO 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: 09 de novembro de 2022 às 09:30 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 09 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, 21 de outubro de 2.022 – Olga Mi-
tiko Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento 
de Licitações.

ADJUDICAÇÃO
Concorrência	Pública	nº.	010/22	–	Processo	nº.	262/22
Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 010/22 à empresa SIL-
VIA PEREIRA DE CARVALHO 39413261806, para a Concessão 
do quiosque 05 da Praça Romeu Bretas, conforme edital, no valor 
de oferta mensal de R$ 1.005,00 (um mil e cinco reais). Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 20 de outubro de 2.022 – Marcio 
Danilo dos Santos – Secretário Municipal de Turismo da Estância 
Turística de Avaré.

Pregão	Eletrônico	nº.	111/22	–	Processo	nº.	203/22
Fica adjudicado a Empresa WHITE MARTINS GASES INDUS-
TRIAIS LTDA, no valor global de R$ 59.760,00 (cinquenta e nove 
mil, setecentos e sessenta reais), objetivando Registro de Preços 
para futura locação de CPAP. Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 27 de setembro de 2022 – Roslindo Wilson Machado – Se-
cretário Municipal de Saúde.

HOMOLOGAÇÃO	CONCORRÊNCIA	PÚBLICA
Concorrência	Pública	nº.	010/22	–	Processo	nº.	262/22
Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 010/22 à empresa 
SILVIA PEREIRA DE CARVALHO 39413261806, para a Conces-
são do quiosque 05 da Praça Romeu Bretas, conforme edital. 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de outubro de 2.022 
– Márcio Danilo dos Santos – Secretário Municipal de Turismo da 
Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO	PREGÃO	PRESENCIAL
Pregão	Presencial	nº.	038/2022	–	Processo	nº.	267/2022
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 038/2022 à empre-
sa MARIA EDUARDA CORREIA DE OLIVEIRA ME, referente ao 
Registro de preços para eventual contratação futura de empresa 
para fornecimento de mão-de-obra para reparos em vias públicas. 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de outubro de 2.022 
– Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário Municipal de 
Transportes e Serviços da Estância Turística de Avaré.

Pregão	Presencial	nº.	040/2022	–	Processo	nº.	310/2022
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 040/2022 à empresa 
MAURO SÉRGIO CARVALHO SALOMÃO ME, referente ao Re-
gistro de preços para eventual contratação futura de empresa para 
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realização de arbitragem de futebol de campo e de salão. Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 21 de outubro de 2.022 – Carlos 
Roberto dos Santos – Secretário Municipal de Esportes da Estân-
cia Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa	nº.	056/2022	–	Processo	nº.	308/2022
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa PARAÍSO 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, no valor total de R$ 
25.200,00 (vinte e cinco mil, duzentos reais), objetivando a locação 
de imóvel, situado a Rua Seme Jubran, n°980 – Jardim Paraíso 
– Avaré/SP, para instalação da CLÍNICA VETERINÁRIA MUNICI-
PAL, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura 
e Abastecimento, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de outubro de 2.022. 
Ronaldo Souza Vilas Boas – Secretário Municipal de Agricultura e 
Abastecimento da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO	DE	CONTRATO	DE	CONCORRÊNCIA	
PÚBLICA

Modalidade:	Concorrência	Pública	nº.	 010/22	 –	Processo	nº.	
262/22
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SILVIA PEREIRA DE CARVALHO 39413261806
Objeto: Concessão do quiosque 05 da Praça Romeu Bretas, con-
forme edital
Valor de Oferta Mensal: R$ 1.005,00 (um mil e cinco reais)
Data da Assinatura do Contrato: 20/10/2.022

EXTRATO	DE	CONTRATO	DE	DISPENSA
Modalidade:	Dispensa	nº.	056/2022	–	Processo	nº.	308/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: PARAÍSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA
Objeto: Locação de imóvel, situado a Rua Seme Jubran, n°980 – 
Jardim Paraíso – Avaré/SP, para instalação da CLÍNICA VETERI-
NÁRIA MUNICIPAL, conforme solicitação da Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abastecimento
Valor Global: R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil, duzentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 11/10/2.022

EXTRATO	DE	CONTRATO	DE	PREGÃO	
PRESENCIAL

Modalidade:	 Pregão	 Presencial	 nº.	 038/2022	 –	 Processo	 nº.	
267/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MARIA EDUARDA CORREIA DE OLIVEIRA ME
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de 
empresa para fornecimento de mão-de-obra para reparos em vias 
públicas
Valor: R$ 208.000,00 (duzentos e oito mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 20/10/2.022

Modalidade:	 Pregão	 Presencial	 nº.	 040/2022	 –	 Processo	 nº.	
310/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MAURO SÉRGIO CARVALHO SALOMÃO ME
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de 
empresa para realização de arbitragem de futebol de campo e de 
salão
Valor: R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 21/10/2.022

TERMO	DE	RERRATIFICAÇÃO	DA	PUBLICAÇÃO
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências 
quanto a Publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços do 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 109/2022 – Processo n° 201/2022, 
motivo pelo qual os atos praticados por este setor e assinados pelo 
Senhor Secretário Municipal de Saúde, deverão ser rerratificados.
Onde se lia:
Detentora: AGIL MEDICAMENTOS LTDA
Valor Global: R$ 131.642,21 (cento e trinta e um mil seiscentos e 
quarenta e dois reais e vinte e um centavos).
Agora se leia:
Detentora: AGIL MEDICAMENTOS LTDA
Valor Global: R$ 160.892,21 (cento e sessenta mil oitocentos e no-
venta e dois reais e vinte e um centavos).

TERMO	DE	PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 062/17 – PROCESSO N° 406/17 (Contrato n° 

426/17), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e os proprietários GERHSON MAZZONI NEGRÃO E MARIA CECÍ-
LIA FERREIRA PAULUCCI NEGRÃO, locação do imóvel localizado 
na Rua Bahia, n° 1.580, onde está instalado a Secretaria da In-
dústria e Comércio, Ciência e Tecnologia e demais departamentos, 
com prorrogação do prazo de vigência contratual até 31 de outubro 
de 2.023, no valor global de R$ 302.853,36 (trezentos e dois mil, 
oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos). Sandra 
de Fátima Theodoro – Secretária Municipal da Indústria, Comércio, 
Ciência e Tecnologia da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 033/19 – PROCESSO N° 272/19 (Contrato n° 
307/19), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a empresa LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE AVARÉ 
LTDA EPP, responsável pela realização de 1.600 (um mil e seiscen-
tos) exames de baciloscopia de escarro para atender as necessi-
dades de pacientes sintomáticos respiratórios do SUS do Município 
de Avaré, com prorrogação do prazo de vigência contratual até 21 
de outubro de 2.023, no valor global R$ 24.000,00 (Vinte e qua-
tro mil reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da 
Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 141/22 – PROCESSO N° 374/16 (Contrato n° 
055/22), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré e o proprietário PAULO SALIM ANTÔNIO CURIATI, locação do 
imóvel localizado na Rua Santa Catarina, n° 781, onde está ins-
talado o Cartório Eleitoral, com prorrogação do prazo de vigência 
contratual até 16 de outubro de 2.023, no valor de R$ 44.030,76 
(Quarenta e quatro mil, trinta reais e setenta e seis centavos). Ro-
naldo Adão Guardiano – Secretário Municipal da Administração da 
Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 190/21 – PROCESSO N° 325/21 (Contrato n° 
189/21), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré e a empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
GERSIS, referente de empresa para fornecimento de seguro de 
veículos pertencentes a frota do SAMU, com prorrogação do prazo 
de vigência contratual até 22 de setembro de 2.023, no valor global 
de R$ 1.711,56 (um mil reais, setecentos e onze reais e cinquenta 
e seis centavos). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal 
da Saúde da Estância Turística de Avaré.

TERMO	DE	REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a modalidade de licitação PREGÃO ELETRÔ-
NICO N° 122/22 – PROCESSO N° 215/22, objetivando o registro 
de preços para eventual aquisição de placas categoria oficial pa-
drão MERCOSUL, instalado para veículos e motocicletas oficiais 
do Município, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 
8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revoga-
do em: 17/10/2.022. Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Munici-
pal da Administração da Estância Turística de Avaré.

SEC. DE FAZENDA

COMUNICADO	DO	DEPARTAMENTO	DE	
FISCALIZAÇÃO/ISS

MULTAS:
           
AIIM Nº 217/22 – RUA ACRE – 43.2**.025/0001-*4 – VHR – SO-
NORIZAÇÃO 

NOTIFICAÇÕES:

1447/22 – RUA ROLDÃO EUFHRÁSIO LEAL – 4.340.002-000 – 
E-BPF – AUSÊNCIA DE LIMPEZA    
1448/22 – RUA ANTONIO PAULUCCI – 4.340.001-000 – MDC – 
AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
1450/22 – RUA ESPIRITO SANTO – 1.093.023-000 – E-JLA – SO-
NORIZAÇÃO             

1451/22 – PRAÇA THEODORO BANWART – 2.026.008-000 – 
SACF – SONORIZAÇÃO 
1451/22a- AV. MISAEL EUFRASIO LEAL – 28.832 – RAG – PRE-
VIDENCIAR DOCUMENTOS
1452/22 – AV. PINHEIRO MACHADO – S P – PROPAGANDA IR-
REGULAR
1456/22 – RUA PAULO FAGOÇA – 4.580.013-000 – MRRS – SO-
NORIZAÇÃO 
1456/22 – RUA PAULO FOGAÇA – 4.580.013-000 – MRRS – SO-
NORIZAÇÃO A.
1457/22 – RUA PRUDENTE DE MORAES – 45.09**.***/0001-23 – 
MPL – SONORIZAÇÃO 
1459/22 – RUA SERGIPE – 15.**6 – SEI E – SONORIZAÇÃO 
1461/22 – PRAÇA PREF. ROMEU BRETAS – IM 32.263 – SONO-
RIZAÇÃO 
1462/22 – RUA FERNANDO CAMARA SOBRINHO – 5.377.003-
000 – JPB – SONORIZAÇÃO 
1463/22 – RUA SERGIO BARREIRA – 4.598.032-000 – RB – SO-
NORIZAÇÃO 
1464/22 – RUA THEODOMIRO GARCIA – 5.252.012-000 – EDO 
– SONORIZAÇÃO 
1464/22 – RUA THEODOMIRO GARCIA – 5.252.012-000 – EDO 
– SONORIZAÇÃO 
1465/22 – RUA PERNAMBUCO – 31.366 – EBF – EIRELI – SO-
NORIZAÇÃO 
1468/22 – RUA PROFESSORA ZAIRA TRENCH – 3.203.016-000 
– SM – AUSÊNCIA DE LIMPEZA/M/C
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Ações da campanha 
Outubro Rosa também 
serão desenvolvidas nas 
postos de saúde Jardim 
Brasil e Bairro Alto. O 
evento é aberto para o 
público feminino. 

Na quarta-feira, 26, 
a unidade localizada no 
Jardim Brasil vai dispo-
nibilizar coleta de Papa-
nicolau, orientação com 
dentista e solicitação de 

Postos Jardim Brasil e Bairro Alto 
promovem ações do Outubro Rosa

Unidades vão atender público feminino nos 
dias 26 e 27, respectivamente

mamografia das 18 às 
21 horas. O endereço é 
Avenida Salim Antonio 
Curiati, s/n.

Na quinta-feira, 27, é 
a vez do posto do Bairro 
Alto atender ao público 
das 17 às 21 horas. 

Estão previstas co-
letas de Papanicolau, 
massoterapia, medita-
ção, requisição de ma-
mografia e atendimen-

to médico. O endereço 
é Rua Minas Gerais, nº 
2.147. 

Saiba mais
A campanha Outubro 

Rosa busca conscienti-
zar o público feminino 
sobre a prevenção e o 
diagnóstico precoce do 
câncer de mama, além 
de alertar sobre outras 
doenças que atingem as 
mulheres.

Posto Dona Laura oferece serviços do Outubro Rosa no sábado, 29

Edição é aberta para mulheres que residem 
na área de abrangência da unidade

No sábado, 29 de 
outubro, é vez do pos-
to de saúde Dona Laura 
receber ações em alu-
são à Campanha Outu-
bro Rosa.

A edição é aberta 
apenas para mulheres 
que residem na área de 
abrangência da unida-
de de saúde. O atendi-

mento ao público é da 
7 às 15 horas.

A programação vai 
contar com coleta de Pa-
panicolau, educação em 
autoexame de mamas, 
teste rápido de infec-
ções sexualmente trans-
missíveis (IST), avaliação 
médica e atualização de 
caderneta de vacina.

Também serão reali-
zados corte de cabelo, 
aferição de pressão ar-
terial, teste de glicemia, 
avaliação odontológica, 
aula de zumba e sorteio 
de brindes.

A unidade “Dr. Flávio 
Celso Negrão” fica na 
Avenida Getúlio Vargas, 
s/n. 


