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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 09/08/2021, 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 143/2021
Autoria: Ver. Hidalgo André de Freitas
Dispõe sobre a responsabilidade da destinação dos medicamentos 
em desuso na cidade de Avaré e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 144/2021
Autoria: Ver. Hidalgo André de Freitas
Dispõe sobre os funcionários da rede de educação, pública e priva-
da, no âmbito do município de Avaré, realizarem comunicação de 
maus-tratos sofridos por menores.

Projeto de Lei Complementar nº 145/2021
Autoria: Prefeito Municipal 
Autoriza o Município a celebrar termo de aditamento ao convê-
nio e contrato de programa com o Estado de São Paulo, Agência 
Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - 
ARSESP e Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo - SABESP, cria o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental 
e de Infraestrutura - FMSAI, e dá outras providências.

INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA

EM 09 DE AGOSTO DE 2021

INDICAÇÕES
Roberto Araujo- Vice-Presidente
-para que denomine Praça ou Logradouro Público com o nome 
do saudoso Senhor ERIVAL GOMES DA CRUZ, falecido no dia 
11/03/2020.
-para que denomine Praça ou Logradouro Público com o nome do 
saudoso Senhor ANACLETO LOPES DE OLIVEIRA, falecido no 
dia 08/09/2016.
-para que denomine Praça ou Logradouro Público com o nome do 
saudoso Senhor JOSÉ DE AGOSTINI, falecido no dia 16/02/2021.
-para que denomine Praça ou Logradouro Público com o nome do 
saudoso Senhor SERGIO ZANELLA, falecido no dia 27/11/2016.

Adalgisa Lopes Ward
-por meio do setor competente, para que tomem providências em rela-
ção ao empoçamento de água no final da Rua José Marcos Guazelli.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a 
legislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado na 
Avenida Gilberto Filgueiras/Bairro Alto da Colina ao lado do número 
1414, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que fiscalize nas redes de 
telefonia que estão deixando fios soltos e pendurados nos postes, 
nas guias e sarjetas em vários pontos da cidade. De acordo com a 
Lei Municipal o Poder Público deverá multar os culpados.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza no Prédio 
onde funciona o Instituto Médico Legal, localizado atrás do Cemité-
rio Municipal. Considerando que, o local está muito sujo parecendo 
casa abandonada, coisas sujas e enferrujadas.
-por meio do setor competente, para que tomem providência com 
a água empoçada na Rua Samuel Wainer confluência com a Rua 
Antonio Gonçalves Guerra, atrás da escola Professor João Teixei-
ra de Araújo. Considerando que, a água empoçada está com mal 
cheiro e os moradores próximos estão reclamando e solicitam que 
o Poder Público e SABESP resolvam o problema com urgência.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a 
legislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado na 
Rua Antonio Rosseto/Bairro Três Marias em frente ao número 21, 

para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a 
legislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado na 
Rua Diogo Navarro em frente ao Condomínio Três Marias, para 
que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que realize recapeamento asfál-
tico em toda a extensão da Rua João Peres Nicola/Bairro Brabância.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza do bueiro 
existente na Rua José Marcos Guazelli/Bairro Brabância, próximo 
ao número 11.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza no bueiro 
existente na Rua Julio Belucci/Bairro Brabância ao lado do número 74.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a 
legislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado na 
Rua Três Marias/Bairro Três Marias em frente ao número 305, para 
que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que fiscalize um poste quase 
caindo num terreno com mato ao lado da Estação Elevatória de 
Esgoto da SABESP na Rua Luiz Emanuel/Bairro Brabância.

Carlos Wagner Januário Garcia
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que 
através do setor competente, seja providenciado com urgência um 
bebedouro para o Posto de Atendimento de Saúde João Carvalho 
no bairro Santa Elizabeth a fim de atender as necessidades da po-
pulação principalmente nos dias de vacinação em que há uma alta 
freqüência de munícipes no local.

Magno Greguer
-por meio do setor competente, para que realize a reforma e rea-
bertura da lanchonete do Horto Florestal.  Justifica-se a propositu-
ra, cartão postal da nossa cidade, lugar maravilhoso visitado todos 
os dias por turistas.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora MITIE MURAKOSHI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor RODOLFO BARBANCHO ARO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ FELIPPE.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora LARISSA HELENA DO VAL TORLEZI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor LUCIANO RIBEIRO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor OSMAR ALVES SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor FRANCISCO THEODORO MACHADO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora DINORAH LEITE RAFAEL.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor AGENOR FRANCISCO PEPE.

Flavio Eduardo Zandoná- Presidente
- que sejam consignados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZA-
ÇÕES ao Cantor avareense ALGARTH, autor dos singles Grateful e 
Heartbeat, que lançou no último dia 07, seu novo sucesso. O projeto 
GÊNESIS, gravado em um dos pontos turísticos da cidade de Avaré, 
será uma live performance, cujas gravações aconteceram no domingo 
dia 25\07\21 no Cristo Redentor, na Praça da Paz em Avaré.
-que sejam consignados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENI-
ZAÇÕES à equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) que em 
abordagem na Castelo Branco apreendeu mais de 500 tijolos de 
cocaína, na noite do último dia 06 de agosto.
-que sejam consignados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENI-
ZAÇÕES à Comunidade Nossa Senhora das Dores, na pessoa do 
Pároco Bruno Oliveira, pela comemoração dos 151 anos da Paró-
quia em Avaré.
-que sejam consignados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENI-
ZAÇÕES ao complexo da Granja Raiar que está sendo construído 
em Avaré. A empresa é referência nacional na produção de ovos 
orgânicos, o qual fica  localizado na região do Bairro Ponte Alta, 
o empreendimento, distribuído em 172 hectares, deverá iniciar as 
atividades em dezembro de 2021, gerando centenas de empregos 
diretos e indiretos.
-que sejam consignados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZA-
ÇÕES  à empresa Lunelli de Costura que na manhã do último dia 
09 de agosto teve sua reinauguração, e, de início, já vai oferecer 
280 empregos diretos. Os votos são estendidos ao seu represen-
tante Diretor Presidente, Sr. Dênis Luiz Lunelli.
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Roberto Araujo- Vice- Presidente
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor MARCOS RODRIGUES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento da Senhora THEREZA COMOTTI CAMPOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ DIAS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor CICERO MESSIAS PEREIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora GUILHERMINA CONCEIÇÃO DE LIMA.

Adalgisa Lopes Ward
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré 
e a Empresa Rápido Luxo Campinas Concessionária responsável 
pelo Serviço de Transporte Municipal de nossa cidade, para que 
nos informe:  Existe a possibilidade de implantar o BILHETE ÚNI-
CO para usuários do transporte coletivo em nossa cidade?  Con-
siderando que, essa medida representa uma grande economia 
aos trabalhadores que utilizam os serviços da Concessionária de 
Transporte Público a exemplo de outras cidades que já implanta-
ram esta medida.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e CO-
MUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito, para que compareça a 
esta Casa de Leis na sessão de segunda-feira no mês de agosto, o dia 
deverá ser determinado pela referida Comissão. Com a finalidade de 
esclarecer sobre os assuntos referentes ao Trânsito de nossa cidade. 
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré< 
para que informe a esta Casa de Leis:  Com a rejeição da destrui-
ção do KARTÓDROMO  por parte dos munícipes, houve alguma 
mudança do Poder Executivo sobre o caso?  Considerando que, 
essa vereadora foi questionada sobre o Kartódromo  por inúmeras 
pessoas, segue na íntegra o que foi enviado por uma mãe:  “Vere-
adora, meu filho utiliza o local onde fica o kartódromo porque adora 
o kart, que é um esporte que ele gosta muito.  Todos os fins de 
semana ela prática esse esporte e agora está muito triste, porque 
o Prefeito anunciou que vai tirar o kartódromo de lá. Gostaria que 
todos os políticos de nossa cidade não deixem que seja destruído. 
Nossos filhos já não tem lazer em Avaré agora mais essa tristeza 
para os jovens. Solicito a não destruição do kartódromo de Avaré.”
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré 
e a Empresa Educação Dom Saúde responsável pela realização 
de plantões médicos de urgência e emergência  no Pronto Socorro 
Municipal para que informe a esta Casa de Leis sobre:  Os plan-
tões médicos presenciais de urgência e emergência no período de 
24 horas diárias estão presentes os 11 plantonistas?  No período 
diurno (das 07:00 às 19:00 horas) o Pronto Socorro Municipal está 
funcionando com quatro clínicos?  No período noturno das 19:00 às 
07:00 horas o Pronto Socorro Municipal está atendendo com três 
médicos?  O Contrato nº 114/2021 entre a Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Avaré e a Empresa Instituto Educação dom 
Saúde está sendo cumprido?
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, 
para que informe a esta Casa de Leis:  Existe possibilidade de rever 
o valor estipulado para a Cesta Básica do Servidor Público Muni-
cipal, que está defasado em relação ao custo de vida de nossa 
cidade?  Já está sendo realizado algum estudo para que os servi-
dores municipais sejam valorizados/reconhecidos?  Considerando 
que, o Funcionalismo Municipal é considerado a mola mestra da 
Administração Pública Municipal, são os guerreiros do dia a dia 
e merecem ser valorizados e não são reconhecidos pelo trabalho 
que desempenham.

Carlos Wagner Januário Garcia
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja proposto ao Sr Presidente desta 
Casa Flávio Eduardo Zandoná, que os projetos a serem submeti-
dos á apreciação pelas Comissões Permanentes sejam disponibi-
lizados previamente via (WhatsApp no Grupo das Comissões) aos 
seus membros até um dia antes das reuniões para que possamos 
tomar conhecimento prévio e analisarmos com antecedência o teor 
dos referidos projetos.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, 
um voto de profundo pesar pelos falecimentos do Senhor Pedro 
Caetano de Lima, da Sra Guilhermina Conceição de Lima, da Sra 
Marilza Aparecida de Lima e de Edvaldo Reis Lima, ocorridos re-
centemente em Avaré, fato esse que causou grande consternação 

perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de pes-
soas benquistas, pertencentes que eras à família aqui radicada.

Hidalgo André de Freitas
-Para que a Secretaria de Cultura apresente a essa Casa de Leis 
quais os programas de incentivo implementou/iniciou na tentativa 
de amenizar todo o sofrimento da classe artística Avareense nes-
ses quase 8 meses.  ENCAMINHE os projetos em andamento, e 
quais projetos futuros pretende iniciar com o intuito de Incentivar 
os Artistas Avareense de todos os segmentos na busca pela Valo-
rização Artística desses artistas, que pedem e clamam por atenção 
nesse momento difícil que todos estão enfrentando.

Jairo Alves de Azevedo
- Solicito ao mesmo que analise a possibilidade de fazer um acos-
tamento adequado para os veículos que cruzam a rodovia Salim 
Antonio Curiati (SP 245) para sentido a (SP 255) onde os veículos 
acabam fazendo a travessia inadequada podendo causar um grave 
acidente. No local não a espaço suficiente para que os veículos 
aguardem as margens da rodovia para esperar a diminuição do 
fluxo de veículos para assim fazer a travessia com segurança, peço 
parar que o mesmo tenha agilidade para avaliar e nos dar um pa-
recer sobre o assunto.
-sejam oficiado o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre e o COMUTRAN (Conselho Municipal de Trânsito). So-
licito para que analise uma solução para ao trânsito de veículos na 
Rua Antônio Gomes de Amorim esquina com a Rua Félix Fagun-
des, pois no local há fluxo intenso de veículos podendo causar aci-
dentes. Peço agilidade sobre o assunto e que nos dê um parecer.
-sejam oficiados o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito 
Costa Silvestre e a SABESP, para que através deste providencie 
a manutenção de um vazamento de água localizado na Rua Ban-
deirantes defronte ao número 200, Bonsucesso. No local há um 
vazamento contínuo de água, os munícipes já entraram em contato 
com a empresa citada acima, mas nada foi feito. Além do desperdí-
cio de água, isso vem causando insatisfação dos moradores. Peço 
ao órgão competente que faça a execução do serviço o mais rápido 
possível, os munícipes aguardam por providencias.
-sejam oficiados o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito 
Costa Silvestre e o COMUTRAN (Conselho Municipal de Trânsito). 
Novamente solicito para que reveja a situação do sentido obriga-
tório das Ruas FAUSTINO AMARAL E ERENESTO VENDRAMINI 
defronte a pracinha. Nas duas ruas há um enorme risco de aci-
dente, os carros mal cabem nas ruas para transitarem em via de 
mão dupla, peço para que o órgão competente analise o sentido de 
mais necessidade e tome as medidas cabíveis. Solicito com má-
xima urgência uma análise da situação, também peço para que o 
responsável nos dê um parecer sobre o assunto.

Luiz Cláudio da Costa
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais,  que seja oficiado o COMUTRAN – CONSE-
LHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
AVARÉ, para que tomem urgentemente as devidas providências 
no sentido de viabilizar a instalação de um redutor de velocidades 
(LOMBADA) no LEITO CARROÇAVEL da “RUA TONICO BOAVA – 
CRUZAMENTO COM A RUA ANHANGUERA” BAIRRO PARQUE 
SANTA ELIZABETH IV, altura do NÚMERAL N. 1478, pois, de 
acordo com relatos dos moradores da localidade, no cruzamento 
apontado existe um intenso movimento de veículos, e a ocorrência 
de acidentes de trânsito pelo excesso de velocidade dos veículos 
é constante. Dessa forma, o referido redutor de velocidade “Lom-
bada” é medida de extrema importância, haja vista, que, o risco de 
ocorrer acidentes com vítimas no local apontado, é iminente.

Magno Greguer
-que seja oficiado á Secretaria Municipal do Meio Ambiente para 
que providencie o corte da árvore, existente na rua Santa Barbara, 
em frente ao número  222, Bairro Vila Jardim, pelo fato de suas 
raízes estarem destruindo toda calçada, avançando muito rapida-
mente nos arredores, inclusive no quintal do imóvel.
-que seja oficiado ao Conselho Municipal de Trânsito ( COMU-
TRAM ) para que estude a viabilidade de implantar mão única na 
rua Professor Santos Rodrigues Alves ( da escola Maria Teresa Pi-
calho “ Dondoca” até a escola ETEC),  no Bairro Brabância. Empre-
sários do local com muita dificuldade de vagas e vários acidentes 
no cruzamento com a Santos Dumont.
- que seja oficiado a secretaria Municipal de Obras e Serviços, a 
manutenção e o reparo no cruzamento das rua Santos Dumont 
com rua Professor Santos Rodrigues Alves. Pois no local existe 
várias lajotas foras do lugar, buracos e em alguns lugares águas 
ficam empossadas trazendo transtornos aos pedestres. Acidentes 
já ocorreram no local.

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

Fica ratificada a Dispensa de Licitação 10/2021 – Processo 
15/2021, para a empresa BRY TECNOLOGIA S.A., inscrita no 
CNPJ sob nº 04.441.528/0001-57, localizada na Rua Lauro Li-
nhares, 2010 – Torre B – 7º, 8º e 9º Andares – Bairro Trindade, 
Florianópolis/SC, CEP 88.036-002, objetivando a contratação de 
empresa especializada de Autoridade de Carimbo de Tempo, de-
vidamente registrada no Instituto Nacional de Tecnologia da Infor-
mação, para fornecimento de 500 (quinhentos) carimbos de tempo 
para assinaturas digitais para um período de 12 (doze) meses, no 
valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), com fulcro no 
artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão em-
penhadas através da seguinte dotação orçamentária: 
01.01.02.01.122.7005.2258-3.3.90.39.99-13.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 10 de agos-
to de 2021.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ 
Presidente da Câmara
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SEC. DE EDUCAÇÃO

SEC. DE MEIO AMBIENTE

ERRATA

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021

A Prefeitura Municipal da Estância Turistica de Avaré, em cumpri-
mento a legislação, convida a população de Avaré da realização de 
Audiência Pública de apresentação da renovação do Plano Muni-
cipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, com o 
objetivo de garantir a participação da população.
A Audiência Pública será realizada no Centro Cultural Esther Pires 
Novaes, localizada á rua Ceará nº 1507, centro Avaré/SP as 14:00 
horas, no dia  25 de Agosto de 2021.

Observação: Serão respeitadas as normas do Ministério da Saúde.
*Distânciamento obrigatório 
*alcool em Gel
*uso obrigatório de mascara de proteção

Avaré, 10 de agosto de 2021  

Secretário Municipal de Meio Ambiente
Judésio Borges
RG: 13.209.954-8

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

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:                                                        

                                                                           

Data: 13/08/21

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E 
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 053/2021 
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 no 
Ofício nº 101/2021-SME para suprir vagas decorrentes de  exone-
ração por aposentadoria de Jose Carlos Nardy de Freitas, CON-
VOCA, classificados do Concurso Publico 04/2019, homologado 
através do Decreto nº 5533/2019, de 03 de Julho de 2019, publi-
cado em 04 de Julho de 2019, no Semanário Oficial Eletrônico, 
para o cargo/função de PEB II- EDUCAÇÃO FÍSICA, 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 com os documentos abaixo descritos, situado 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
05º  JONATA NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Estância Turística de Avaré, aos 13 de Agosto de 2021

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  PEB II (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 es-
colar; Elaborar programas e planos de aula, relacionando e con-
feccionando 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 alu-
nos na formulação e implementação de projetos de pesquisa quan-
to ao seu formato e à seleção, leitura e utilização de textos literá-
rios 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 em disciplinas especí-
ficas das áreas do currículo das unidades escolares do sistema 
municipal de ensino de acordo com a legislação vigente 

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 de curso superior autenticado
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 (fórum)
01   Foto 3x4

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

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E 
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 054/2021 

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 exoneração por mudança de 
cargo de isabel Cristina Cassetari e não comparecimento do 28º clas-
sificado, 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 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 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))
29º  ANA PAULA DE ALMEIDA OLIVEIRA
                                                             
Estância Turística de Avaré, aos 13 de Agosto de 2021

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   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
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CULTURA

A Secretaria Municipal de 
Cultura lançou um curta-me-
tragem que narra a trajetória 
da artista plástica Djanira da 
Motta e Silva.

O tour virtual sobre a ava-
reense reconhecida interna-
cionalmente traz imagens do 
Memorial Djanira, mantido 
pela pasta. 

Além de uma mostra 
permanente com desenhos, 
óleos, serigrafi as e xilogra-
vuras, o acervo conta com 
peças e utensílios do ateliê 
da artista, além de docu-
mentos pessoais, livros e 
instrumentos musicais.

“O curta-metragem será 
divulgado em diversas pla-

Curta-metragem 
narra vida e obra 
da pintora Djanira  
Vídeo sobre artista plástica reconhecida internacional-
mente está disponível no site avare.sp.gov.br

taformas online. É uma das 
maneiras que a Secretaria 
Municipal de Cultura encon-
trou para inovar e continuar 
fazendo trabalhos que fo-
mentem a cultura em meio 
à pandemia”, ressalta a pasta.

Onde assistir 
Para assistir ao vídeo, bas-

ta acessar o site avare.sp.gov.
br e clicar no botão Tour Vir-
tual  - Pintora Djanira locali-
zado na área Acesso Rápido, 
na parte inferior da página 
eletrônica. 

O material também está 
disponível no Facebook da 
Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré. 

Realização da Secretaria 
Municipal de Cultura, o tra-
balho tem edição de Vitor 
Manuel Rodrigues e Caio 
Henrique Rodrigues. 

O roteiro é de Kettyla Al-
meida, com narração de Ta-
tiana dos Santos Corrêa. Já a 
tradução em Libras é de Es-
tevam Borges Quinelato. 

Digitalização do acervo 
Esse é o primeiro de uma 

série de vídeos que farão 
parte da digitalização do 
acervo cultural do município. 

O curta-metragem que 
apresentará o Museu Anita Fer-
reira de Maria já está em fase de 
execução, conclui a pasta. 

EDUCAÇÃO

Pais que decidiram não 
enviar os fi lhos para as au-
las na rede municipal de-
vem se dirigir às unidades 
para assinar o termo de 
responsabilidade. O lem-
brete é da Secretaria Muni-
cipal de Educação.  

Um levantamento fei-
to por diretores de esco-
las municipais constatou 
que alguns alunos não 
têm comparecido às uni-
dades escolares, embora 
os responsáveis ainda não 
tenham viabilizado o docu-
mento. 

Diante desse contexto, 
a pasta pede que pais ou 

Pais devem se
dirigir à escola para
assinar termo de 
responsabilidade
Documento deve ser assinado por 
famílias que decidiram não enviar 
fi lhos para as aulas na rede municipal

responsáveis nessa con-
dição entrem em contato 
com as escolas para a re-
gularização da situação, já 
que alguns contatos estão 
desatualizados. 

“Isso impede o monito-
ramento feito pelos dire-
tores e difi culta a comuni-
cação entre pais e escola, 
indispensável para o de-
senvolvimento do aluno”, 
alerta a pasta.  

A Secretaria Municipal 
de Educação fi ca na Rua 
Pernambuco, nº 1065, no 
centro de Avaré. Outras 
informações pelo telefone 
(14) 3711-2211.
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SUSTENTABILIDADE

As secretarias municipais de Meio 
Ambiente e Turismo promovem no 
domingo, 15, a 2ª Pedalada Ecológica 

Horto Municipal é palco da 2ª
Pedalada Ecológica no domingo, 15
Atividade é promovida pelas secretarias de 
Meio Ambiente e Turismo

no Horto Municipal, um dos cartões-
-postais de Avaré.  

O evento que tem início às 9h30 

A Secretaria Municipal de Meio Am-
biente vem promovendo adequações 
no espaço físico do Viveiro Municipal. 

O objetivo é melhorar o armaze-
namento de mudas nativas oriundas 
da compensação de cortes de árvo-
res em área urbana. 

Posteriormente, elas serão planta-
das em locais públicos ou áreas verdes 
situadas no perímetro urbano de Avaré.  

Com aproximadamente 2.500 me-
tros quadrados, o espaço situado no 
Horto Municipal tem aproximadamen-

Meio Ambiente promove adequações no Viveiro Municipal
Espaço localizado no Horto conta com
aproximadamente 3600 mudas nativas 

te 3.600 mudas organizadas de acordo 
com sua espécie, entre elas Oiti, Qua-
resmeira, Pata de Vaca e Ipê. 

As mudas não estão disponíveis 
para doação no momento.

Elas permanecerão no Viveiro Mu-
nicipal para a posterior utilização em 
projetos da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente. 

Além disso, a pasta espera realizar 
atividades educacionais no espaço 
assim que a pandemia do novo coro-
navírus cessar.

pretende conscientizar a população 
sobre o uso de transportes menos 
nocivos ao meio ambiente. 

A bicicleta é um dos meios mais 
usados em países que são referência 
na condução de políticas ambientais, 

ressalta a organização. 
É obrigatório o uso de máscara e 

os 100 primeiros participantes vão re-
ceber medalhas. A programação in-
clui o plantio de mudas nativas após 
o fim do itinerário. 
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OBRAS

Ruas da Vila Esperança 
acabam de ser recapeadas 
pela Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré. 

A melhoria é executada nas 
ruas José Ortega, Francisco 
Corrêa de Campos, Diaman-
tino Armando, Alício Ferrari e 
Nestor Rodrigues Pedroso. 

O empreendimento or-
çado em R$ 337 mil é um 
convênio entre o município 
e o Ministério do Desenvol-
vimento Regional. 

O projeto também inclui 
a renovação da sinalização 
viária. Os últimos detalhes 
foram concluídos na sexta-
-feira, 13 de agosto. 

Prefeitura conclui recapeamento 
em ruas da Vila Esperança  
Empreendimento 
é um convênio 
com o Ministério 
do Desenvolvi-
mento Regional
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OPORTUNIDADE

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) 
divulgou na quinta-feira, 12, as vagas de emprego 
disponíveis em Avaré. A atualização é semanal. 

São elas: 
Agenciador de publicidade: 1 vaga 
Ajudante de estruturas metálicas: 1 vaga 
Auxiliar de logística (curso NR12 e curso de 

operador de empilhadeira): 1 vaga 
Auxiliar de mecânico  (máquinas agrícolas): 1 vaga 
Costureiro na confecção em série: 1 vaga 
Cozinheiro geral: 1 vaga 
Encarregado na colheita de laranja: 1 vaga 
Engenheiro civil: 1 vaga 
Lavador de peças e bombas injetoras: 1 vaga 
Manobrista: 1 vaga 
Mecânico de manutenção de máquina in-

dustrial: 1 vaga 

PAT: confira as vagas de
emprego disponíveis em Avaré
Atualização é semanal; vagas estão sujeitas a alterações sem qualquer aviso prévio

Mecânico de manutenção de máquinas agrí-
colas: 1 vaga 

Mecânico (motor a diesel): 2 vagas  
Montador de estruturas metálicas: 1 vaga 
Motorista de ônibus urbano: 1 vaga 
Operador de jato abrasivo: 1 vaga 
Operador de transbordo de laranja: 1 vaga 
Trabalhador rural na colheita de laranja: 1 vaga 
Vendedor interno: 1 vaga 
Vendedor externo: 1 vaga 
Vagas para pessoa com deficiência: Costurei-

ro na confecção em série: 1 vaga 

Sujeitas a alterações
As vagas estão sujeitas a alterações sem aviso 

prévio conforme o preenchimento ou retirada das 
mesmas pelas empresas. 

Empregador 
É necessário o cadastro da empresa ou pessoa 

física no endereço eletrônico empregabrasil.mte.
gov.br ou diretamente no PAT para a disponibiliza-
ção de vagas e processo seletivo.

Candidatos 
Já o candidato deve se cadastrar no site em-

pregabrasil.mte.gov.br ou por meio do PAT. Os do-
cumentos necessários são o PIS, NIT, PASEP, Bolsa 
família, Cartão Cidadão, Carteira de Trabalho, RG, 
CPF e CNH. 

É importante ainda que o candidato mantenha 
seu cadastro atualizado junto ao PAT, o que pode 
ser decisivo no processo de contratação.   

O PAT fica na Casa do Cidadão (Rua Bahia, nº 
1.580, centro). Outras informações pelo telefone 
(14) 3732-1414.

A partir de setembro, a Receita Federal (RFB) 
encaminhará os débitos apurados nas Declarações 
Anuais Simplificadas para o Microempreendedor 
Individual (DASN-Simei), não regularizados, para 
inscrição em Dívida Ativa.

O envio à Dívida Ativa será da seguinte forma:
INSS: encaminhado à Procuradoria-Geral da Fa-

zenda Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa 
da União, com acréscimo de 20% a título de encargos;

ISS e/ou ICMS: transferidos ao município ou ao 
Estado, conforme o caso, para inscrição em Dívida 
Ativa Municipal e/ou Estadual (art. 41, §4º, inciso 
V da LC 123/06), com acréscimo de encargos de 
acordo com a legislação de cada ente.

Consulta 
Os débitos em cobrança podem ser consulta-

Microempreendedor Individual tem até 31 de agosto para regularizar débitos
UTILIDADE PÚBLICA

INSS, ISS e ICMS podem ser regularizados por meio de recolhimento em DAS, acessando o PGMEI
dos no PGMEI (versão completa), com certificado 
digital ou código de acesso, na opção "Consulta 
Extrato/Pendências > Consulta Pendências no Si-
mei". A opção também permite a geração do DAS 
para pagamento.

Também é possível acessar serviços do MEI atra-
vés do site avare.sp.gov.br. Basta navegar até a área 
Acesso Rápido, na parte inferior da página eletrônica, 
e clicar no botão MEI – Boletos e Outros Serviços. 

Após a inscrição em Dívida Ativa, o recolhimento 
do débito de INSS deverá ser realizado em DAS DAU, 
enquanto o de ISS e ICMS diretamente em guia pró-
pria do município ou Estado responsável pelo tributo.

Sanções 
Além da inscrição em Dívida Ativa, o MEI ina-

dimplente poderá sofrer as seguintes consequên-

cias, dentre outras:
perder a qualidade de segurado no INSS e, com 

isso, deixar de usufruir dos benefícios previdenciários;
ter seu CNPJ cancelado (Resolução CGSIM 36/2016);
ser excluído dos regimes Simples Nacional e Si-

mei pela RFB, Estados e Municípios (art. 17, inciso 
V da LC 123/06);

ter dificuldade na obtenção de financiamentos 
e empréstimos.

Para mais informações, consulte o Manual do 
PGMEI, o Perguntas e Respostas do MEI e o Manu-
al do Parcelamento do MEI.

Outras informações podem ser obtidas no SE-
BRAE Aqui Avaré, situado na Casa do Cidadão (Rua 
Bahia, nº 1580). Contato pelos telefones (14) 3732-
0747 e (14) 9 8204-0377.



EDIÇÃO 1.027 | AVARÉ, 14 DE AGOSTO DE 2021 9

LICITAÇÃO

AVISOS DE EDITAIS

REPETIÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 013/2021 – PRO-
CESSO Nº. 254/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento 
de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execu-
ção de recuperação asfáltica em diversas ruas da Brabância trecho 
01, Avaré/SP.
Data de Encerramento: 20 de setembro de 2021 às 09:30 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 20 de setembro de 2021 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 Es-
tância Turística de Avaré, 13 de agosto de 2.021 – Olga Mitiko Hata – 
Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.

II REPETIÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 011/2021 – 
PROCESSO Nº. 226/2021
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais, má-
quinas, equipamentos e mão-de-obra para execução de recuperação 
asfáltica em diversas ruas da Brabância, trecho 02, Avaré/SP.
Data de Encerramento: 20 de setembro de 2021 às 14:30 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 20 de setembro de 2021 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax 
(14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré, 13 de agosto de 2.021 – Olga Mitiko Hata – 
Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 174/21 – PROCESSO Nº. 305/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP OU MEI
Objeto: Aquisição de materiais esportivos para o Projeto de aulas 
de Muay Thai
Recebimento das Propostas: 23 de agosto de 2.021 das 08 horas 
até 02 de setembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 02 de setembro de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 02 de setembro de 2.021 
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, 04 de agosto de 2.021 – Caro-
lina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 175/21 – PROCESSO Nº. 306/21
Objeto: Aquisição de veículo automotor 0 Km para a Secretaria Mu-
nicipal da Fazenda
Recebimento das Propostas: 03 de setembro de 2.021 das 08 ho-
ras até 20 de setembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 20 de setembro de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 20 de setembro de 2.021 
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, 09 de agosto de 2.021 – Caro-
lina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 176/21 – PROCESSO Nº. 307/21
Objeto: Aquisição de trator com cabine e grade para a Secretaria 
Municipal de Turismo
Recebimento das Propostas: 08 de setembro de 2.021 das 08 ho-
ras até 21 de setembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 21 de setembro de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 21 de setembro de 2.021 
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, 09 de agosto de 2.021 – Caro-
lina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 179/21 – PROCESSO Nº. 311/21
COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Leite Pasteuri-
zado Integral para o Programa de Leite Fluído
Recebimento das Propostas: 16 de agosto de 2.021 das 08 horas 
até 27 de agosto de 2.021 às 08 horas

Abertura das Propostas: 27 de agosto de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 27 de agosto de 2.021 às 
10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 05 de agosto de 2.021 – Eliana 
da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 182/21 – PROCESSO Nº. 314/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Aquisição de Uniformes para Limpeza Urbana em geral
Recebimento das Propostas: 19 de agosto de 2.021 das 08 horas 
até 31 de agosto de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 31 de agosto de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 31 de agosto de 2.021 às 
13h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 11 de agosto de 2.021 – Eliana 
da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 183/2021 – PROCESSO Nº. 315/2021
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Aquisição de oxímetro de pulso portátil mais cabos para o SAMU.
Recebimento das Propostas: 16 de agosto de 2.021 das 08 horas 
até 27 de agosto de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 27 de agosto de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 27 de agosto de 2.021 às 
10 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, 13 de agosto de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 188/2021 – PROCESSO Nº. 320/2021
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de em-
presa para serviços de manutenção de sistema de telefonia nas 
Unidades da Educação
Recebimento das Propostas: 17 de agosto de 2.021 das 08 horas 
até 30 de agosto de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 30 de agosto de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 30 de agosto de 2.021 às 
10 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, 13 de agosto de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 190/21 – PROCESSO Nº. 325/21
ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviço de seguro de Veículos pertencentes a Frota do SAMU
Recebimento das Propostas: 18 de agosto de 2.021 das 08 horas 
até 30 de agosto de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 30 de agosto de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 30 de agosto de 2.021 às 
10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 11 de agosto de 2.021 – Eliana 
da Silva Almeida – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO – SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 167/2021 – PROCESSO N° 298/2021
CONSIDERANDO as impugnações das empresas AAE METAL-
PARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA e WHITE MARTINS 
GASES IDUSTRIAIS LTDA do Processo em epígrafe, o Senhor 
ROSLINDO WILSON MACHADO, Secretário Municipal de Saúde, 
no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a suspensão da 
abertura do Processo em epígrafe SINE DIE até que seja analisada 
a possibilidade de alteração ao edital. Prefeitura da Estância Turís-
tica de Avaré, 13 de agosto de 2.021.

ADJUDICAÇÃO
Chamamento Público nº. 006/21 – Processo nº. 268/21
Fica ADJUDICADO o Chamamento Público 006/21 às empresas 
1) CLÍNICA MÉDICA PRONTO PED LTDA: 134 consultas/mês de 
pediatria; 2) VIA + SAÚDE LTDA: 133 consultas/mês de pediatria e 
3) M.Y.K. CLÍNICA MÉDICA LTDA: 133 consultas/ mês de pediatria, 
com base na Lei Municipal n° 2.435/21, com base na Lei Municipal 

n° 2.435/21, no valor total de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta 
mil reais). Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 12 de agosto 
de 2.021 – Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de 
Saúde da Estância Turística de Avaré.

Pregão Eletrônico nº. 110/21 – Processo nº. 183/21
Fica ADJUDICADO o Pregão Eletrônico supracitado à empresa 
EGC COMÉRCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETRO-
ELETRÔNICOS EIRELI ME, referente ao Item 03, cujo objeto é o 
fornecimento de switch para a Procuradoria Jurídica, no valor de 
global de R$ 4.617,14 (Quatro mil, seiscentos e dezessete reais e 
quatorze centavos). Adjudicado em: 29/07/2.021. Joselyr Benedito 
Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

Tomada de Preços nº. 001/2021 – Processo nº. 277/2021
Fica ADJUDICADA a Tomada de Preços 001/2021 à empre-
sa NEWTÉCNICA SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E 
OBRAS LTDA, no valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil re-
ais), objetivando a Contratação de empresa especializada para ela-
boração de projeto para pavimentação da Estrada Vicinal AVR – 60 
Aeroporto/Barra Grande. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
06 de agosto de 2.021. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal 
de Planejamento e Transportes da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO
Chamamento Público nº. 006/21 – Processo nº. 268/21
Fica HOMOLOGADO o Chamamento Público 006/21 às empresas 
1) CLÍNICA MÉDICA PRONTO PED LTDA: 134 consultas/mês de 
pediatria; 2) VIA + SAÚDE LTDA: 133 consultas/mês de pediatria e 
3) M.Y.K. CLÍNICA MÉDICA LTDA: 133 consultas/ mês de pediatria, 
com base na Lei Municipal n° 2.435/21. Prefeitura da Estância Tu-
rística de Avaré, 12 de agosto de 2.021 – Roslindo Wilson Machado 
– Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística 
de Avaré, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei 
nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as empresas WALAS 
STORE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME (Itens 01 e 04), ACOM-
PANY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 
ME (Item 02) e EGC COMÉRCIO E ATACADISTA DE INFORMÁ-
TICA E ELETROELETRÔNICOS EIRELI ME (Item 03), responsá-
veis pelo fornecimento de webcam, caixas de som, switch e path 
panel para a Procuradoria Jurídica, relativa ao Pregão Eletrônico 
nº. 110/21 – Processo nº. 183/21. Homologado em: 05/08/2021.

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 artigo 
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as em-
presas ACOMPANY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔ-
NICOS LTDA ME (Item 01), MARCELO DE JESUS FRANCO ME 
(Itens 02, 04, 05 e 06) e BOARETO & RUIZ LTDA ME (Itens 03 
e 07), responsáveis pelo fornecimento de equipamentos para as 
instalações de ar condicionado nas Unidades de Saúde, relativa ao 
Pregão Eletrônico nº. 128/21 – Processo nº. 225/21. Homologado 
em: 02/08/2021.

Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social 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 ÉDER HENRIQUE MENDES 
ME (Lotes 01 e 02), responsável pelo registro de preços para even-
tual fornecimento de produtos elétricos e hidráulicos para atender 
aos equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 134/21 – Pro-
cesso nº. 236/21. Homologado em: 28/07/2021.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, 
VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as empresas 
CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (ITENS 01, 
02, 03, 04, 05, 06, 14, 15, 16, 17, 18, 19 E 24), GOLDENPLUS CO-
MÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA (ITENS 07, 09 E 10), RR MEDICAL EIRELI ME (ITENS 08, 
12, 13, 21, 25 E 26), MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRE-
SENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  (ITEM 11), 
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CIRÚRGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP (ITENS 20 E 23) E 
FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI (ITEM 22), referente 
ao registro de preços para eventual aquisição futura de materiais 
descartáveis para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro Muni-
cipal, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 140/2021 – Processo nº. 
243/2021. Homologado em: 29/07/2021.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas 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 as 
empresas CIRÚRGICA NOVA ERA LTDA – ME, HOSPEC HOSPI-
TALAR LTDA – ME, QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MÉDICOS EIRELI – EPP, MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 
LTDA – EPP e COLOPLAST DO BRASIL LTDA, responsáveis pelo 
registro de preços para fornecimento de materiais e insumos para 
curativos, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 146/21 – Processo nº. 
249/21. Homologado em: 05/08/2021.

HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Tomada de Preços nº. 001/2021 – Processo nº. 277/2021
Fica HOMOLOGADA a Tomada de Preços 001/2021 à empre-
sa NEWTÉCNICA SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E 
OBRAS LTDA, objetivando a Contratação de empresa especiali-
zada para elaboração de projeto para pavimentação da Estrada 
Vicinal AVR – 60 Aeroporto/Barra Grande. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 06 de agosto de 2.021 – Alexandre Leal Nigro 
– Secretário Municipal de Planejamento e Transportes da Estância 
Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade de Licitação nº. 007/2021 – Processo nº. 232/2021
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à MEDTRONIC COMER-
CIAL LTDA, no valor global de R$ 44.440,00 (quarenta e quatro mil e 
quatrocentos e quarente reais), objetivando a contratação de empre-
sa especializada responsável pelo fornecimento de insumo para bom-
ba de insulina para atender paciente de mandado judicial com fulcro 
no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré, 09 de Agosto de 2.021. Roslindo Wilson Machado – Secre-
tário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 134/21 – Processo nº. 236/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: ÉDER HENRIQUE MENDES ME
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de produtos 
elétricos e hidráulicos para atender aos equipamentos da Secreta-
ria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Valor Global: R$ 12.000,00 (Doze mil reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 28/07/2.021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 140/2021 – Processo nº. 243/2021
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Valor Global: R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais)
Detentora: GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Valor Global: R$ 154.125,00 (cento e cinquenta e quatro mil cento 
e vinte e cinco reais)
Detentora: CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Valor Global: R$ 532.625,00 (quinhentos e trinta e dois mil seiscen-
tos e vinte e cinco reais)
Detentora: RR MEDICAL EIRELI ME
Valor Global: R$ 25.434,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e trinta 
e quatro reais)
Detentora: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
Valor Global: R$ 77.587,50 (setenta e sete mil quinhentos e oitenta 
e sete reais e cinquenta centavos)
Detentora: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTA-
ÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Valor Global: R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais)
Objeto: registro de preços para eventual aquisição futura de materiais 
descartáveis para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro Municipal.
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 29/07/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 146/21 – Processo nº. 249/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: CIRÚRGICA NOVA ERA LTDA – ME

Valor Global: R$ 166.675,75 (cento e sessenta e seis mil, seiscen-
tos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)
Detentora: HOSPEC HOSPITALAR LTDA – ME
Valor Global: R$ 16.452,45 (dezesseis mil, quatrocentos e cinquen-
ta e dois reais e quarenta e cinco centavos)
Detentora: QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI-
COS EIRELI – EPP
Valor Global: R$ 35.465,00 (trinta e cinco mil, quatrocentos e ses-
senta e cinco reais)
Detentora: MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA – EPP
Valor Global: R$ 44.337,00 (quarenta e quatro mil, trezentos e trinta 
e sete reais)
Detentora: COLOPLAST DO BRASIL LTDA
Valor Global: R$ 147.224,00 (cento e quarenta e sete mil, duzentos 
e vinte e quatro reais)
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de materiais e 
insumos para curativos
Data da Assinatura da Ata de Registro: 05/08/2021

EXTRATO DE CONTRATO DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO

Modalidade: Chamamento Público nº. 006/21 – Processo nº. 268/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CLÍNICA MÉDICA PRONTO PED LTDA
Objeto: Credenciamento de empresa para prestação de serviços 
de consultas médicas na área de pediatria – 134 consultas por 
mês, com base na Lei Municipal n° 2.435/21
Valor: R$ 80.400,00 (oitenta mil e quatrocentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 12/08/2.021

Modalidade: Chamamento Público nº. 006/21 – Processo nº. 268/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: VIA + SAÚDE LTDA
Objeto: Credenciamento de empresa para prestação de serviços 
de consultas médicas na área de pediatria – 133 consultas por 
mês, com base na Lei Municipal n° 2.435/21
Valor: R$ 79.800,00 (setenta e nove mil e oitocentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 12/08/2.021

Modalidade: Chamamento Público nº. 006/21 – Processo nº. 268/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: M.Y.K. CLÍNICA MÉDICA LTDA
Objeto: Credenciamento de empresa para prestação de serviços 
de consultas médicas na área de pediatria – 133 consultas por 
mês, com base na Lei Municipal n° 2.435/21
Valor: R$ 79.800,00 (setenta e nove mil e oitocentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 12/08/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 007/2021 – PROCES-
SO nº. 232/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada responsável pelo 
fornecimento de insumo para bomba de insulina para atender pa-
ciente de mandado judicial
Valor Global: 44.440,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos e 
quarenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 09/08/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO
ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 110/21 – Processo nº. 183/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: WALAS STORE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
Valor Global: R$ 492,00 (Quatrocentos e novecentos e dois reais)
Contratada: ACOMPANY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELE-
TRÔNICOS LTDA ME
Valor Global: R$ 385,00 (Trezentos e oitenta e cinco reais)
Contratada: EGC COMÉRCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA 
E ELETROELETRÔNICOS EIRELI ME
Valor Global: R$ 4.617,14 (Quatro mil, seiscentos e dezessete reais 
e quatorze centavos)
Objeto: Aquisição de webcam, caixas de som, switch e path panel 
para a Procuradoria Jurídica
Data da Assinatura do Contrato: 05/08/2.021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 128/21 – Processo nº. 225/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ACOMPANY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELE-

TRÔNICOS LTDA ME
Valor Global: R$ 1.750,00 (Um mil, setecentos e cinquenta reais)
Contratada: MARCELO DE JESUS FRANCO ME
Valor Global: R$ 8.529,16 (Oito mil, quinhentos e vinte e nove reais 
e dezesseis centavos)
Contratada: BOARETO & RUIZ LTDA ME
Valor Global: R$ 973,92 (Novecentos e setenta e três reais e no-
venta e dois centavos)
Objeto: Aquisição de equipamentos para as instalações de ar con-
dicionado nas Unidades de Saúde, conforme pela Secretaria Mu-
nicipal da Saúde
Data da Assinatura do Contrato: 02/08/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE TOMADA DE
PREÇOS

Modalidade: Tomada de Preços nº. 001/2021 – Processo nº. 277/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: NEWTÉCNICA SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉC-
NICA E OBRAS LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de 
projeto para pavimentação da Estrada Vicinal AVR – 60 Aeroporto/
Barra Grande
Valor Global: R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2.021

TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL
DISPENSA DE LICTAÇÃO N° 079/18 – PROCESSO N° 414/18 
(Contrato n° 391/18)
Considerando o requerimento encaminhado por email pela em-
presa AGÊNCIA 6 SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET 
LTDA ME, o qual solicita que seja realizada a alteração da razão 
social da empresa, conforme alteração do Contrato Social. Fica al-
terado o cabeçalho do Contrato da seguinte maneira:
Onde se lia:
(…) de ora em diante denominada Contratante e de outro lado à em-
presa AGÊNCIA 6 SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET 
LTDA ME, cadastrada no CNPJ sob n° 14.559.226/0001-31, com sede 
Rua Domiciano Santana, n° 220-1 – sala 01- Centro/Avaré/SP (...);
Agora se leia:
(…) de ora em diante denominada Contratante e de outro lado à 
empresa A6 PUBLICIDADE E MARKETING DIGITAL LTDA, cadas-
trada no CNPJ sob n° 14.559.226/0001-31, com sede Rua Domi-
ciano Santana, n° 220-1 – sala 01- Centro/Avaré/SP (…);
Fica ratificados os demais termos do Contrato.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 010/2020 – PROCESSO N° 144/2020 (Contrato n° 
090/2020), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e a empresa A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA EI-
RELI, objetivando o fornecimento de materiais, equipamento e mão 
de obra para execução de recapeamento asfáltico na Avenida Aná-
polis, Rua Francisco Cruz e Rua dos Curiós, com prorrogação do 
prazo de vigência contratual até 20 de agosto de 2.021. Alexandre 
Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento e Transportes 
da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade INEXIGIBILIDADE 
Nº 016/2020 – PROCESSO N° 280/2020 (Contrato n° 138/2020), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a 
empresa SERV IMAGEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
LTDA, objetivando a prestação de serviços de manutenção e corre-
tiva de Raio X Digital – Sistema DR da marca VMI lotado no Pronto 
Socorro Municipal, com prorrogação do prazo de vigência contra-
tual até 31 de agosto de 2.022, no valor global de R$ 56.927,76 
(cinquenta e seis mil novecentos e vinte e sete reais e setenta e 
seis centavos). Roslindo Wilson Machado – Secretária Municipal 
da Saúde Educação da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 103/18 – PROCESSO N° 323/18 (Contrato n° 338/18), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e empresa 
WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI, objetivando a prestação de ser-
viços de consultoria e gerenciamento de bens móveis motorizados, 
com prorrogação do prazo de vigência contratual até 08 de agosto de 
2.022, no valor global de R$ 212.400,00 (Duzentos e doze mil e qua-
trocentos reais). Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária 
Municipal de Educação da Estância Turística de Avaré.
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DECON

INEDITORIAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 012/2021

A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representa-
do pelo Sr. Presidente Edson Gabriel da Silva, convoca o(a) classi-
ficado(a), do Concurso Público 001/2018, homologado pelo Edital 
de 29/09/2018, para o emprego de   AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-
RAIS,   conforme a classificação abaixo descrita, para comparecer 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publi-
cação deste Edital, no Departamento de Pessoal, situado à Praça 
Pref. Pref. Romeu Bretas nº 163, das 9h às 11h e das 14h às 16h. 
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga. O horário de trabalho do convocado será determinado de 
acordo com as necessidades da instituição.

Class.    Nome 
6º classificado (a) – LAISSA REGINA DE OLIVEIRA ALVES

Documentos a serem apresentados:
Cópia da certidão de nascimento ou casamento
Cópia certidão de nascimento dos filhos (se tiver)
Cópia do CPF
Cópia do RG
Carteira de Trabalho (CTPS)
Cópias das páginas 07 e 08 da CTPS
Cópia do comprovante de residência (água, luz, telefone, etc)
Cartão de cadastramento do PIS/PASEP (se tiver)
Laudo médico favorável (será agendado e fornecido pelo médico 
da FREA)
01 fotografia 3x4 (recente)
Cópia do título de eleitor com o comprovante da última eleição
Cópia do certificado de reservista, para sexo masculino
Cópia do registro do órgão de classe competente, quando cabível, 
ou comprovante de capacitação legal para o exercício do cargo
Certidão negativa de antecedentes criminais
Declaração de idoneidade (com firma reconhecida da assinatura 
do candidato)
Declaração de acúmulo de cargos (para cargos de professores)
Declaração de bens, entregue em envelope lacrado e/ou última de-
claração de I.R, quando necessário.
Comprovante de escolaridade exigida para o cargo, reconhecido 
pelos sistemas federais, estaduais ou municipais de ensino
Declaração, informando se já é aposentado, por qual motivo e junto 
a qual regime de previdência social

Estância Turística de Avaré, 14 de agosto de 2021.

Edson Gabriel da Silva
Presidente

DECLARAÇÃO/NOTIFICAÇÃO DO ADMINISTRA-
DOR MUNICIPAL

Em cumprimento à cláusula contratual e ao artigo 2º da Lei nº 
9.452, de 20 de março de 1997, pelo presente termo NOTIFICA-
MOS os Partidos Políticos, os Sindicatos dos Trabalhadores e as 
Entidades Empresariais, com sede neste Município, que a munici-
palidade através do Ministério do Turismo/Caixa Federal, Contrato 
Repasse nº 870135/2018/MTUR/CAIXA- Operação nº1055820-15- 
Programa de Desenvolvimento e Promoção do Turismo recebeu 
os recursos financeiros referentes a 2ª parcela, no valor de R$ R$ 
178.285,71 (cento e setenta e oito mil e duzentos e oitenta e cinco 
reais e setenta e um centavos) destinados a Revitalização do Largo 
Histórico e Turístico São João.
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A Secretaria Municipal da 
Saúde aplicou 3.124 doses 
de vacina contra a Covid-19 
na terça-feira, 10 de agosto, 
primeiro dia da vacinação do 
grupo entre 18 e 24 anos. A 
etapa segue até terça-feira, 17. 

“O número representa um 

Secretaria da Saúde comemora 
adesão à vacina contra a Covid-19
Pasta aplicou mais de 3 mil doses no primeiro dia da imunização a partir de 18 anos  

recorde em Avaré”, informou 
a pasta, que comemorou a 
adesão do público. 

“Desde 10 de agosto, 
toda a população a partir de 
18 anos já pode ser vacinada 
contra o coronavírus. Essa é 
uma etapa muito importan-

te para vencermos a pande-
mia”, ressaltou a Saúde. 

Foram registradas 1275 
doses no drive-thru da Ema-
pa, 764 doses no posto Vera 
Cruz, 521 doses no Santa Eli-
zabeth e 564 doses no posto 
Brabância. 

Com 89.322 mil doses 
ministradas desde o início 
da campanha, Avaré tem 
69.88% da população con-
templada com o imunizan-
te (63.756 mil pessoas com 
a primeira dose, 23.446 mil 
com a segunda e 2120 pes-

soas imunizadas com a vaci-
na de dose única). 

Os dados são de sexta-
-feira, 13. O balanço diário 
está disponível no Vacinô-
metro mantido pelo Gover-
no Estadual. (https://vacinaja.
sp.gov.br/vacinometro).

A Secretaria Municipal de 
Saúde, através da Vigilância 
Sanitária Municipal, realiza 
durante todo o ano ações 
de controle ao Aedes aegyp-
ti, mosquito transmissor da 
Dengue. 

Em agosto, antecedendo 
ao período chuvoso e visan-
do iniciar o verão com menor 
índice de infestação do mos-
quito, o trabalho foi intensi-
ficado. 

A primeira semana do 
mês foi marcada por ações 
nos bairros Terras de São José 
e Camargo, quando foram 

Vigilância Sanitária intensifica ações de combate à Dengue
Bairros Terras de São José e Camargo passam por vistoria em agosto

visitados 681 imóveis. De 16 
a 21 de agosto, os agentes 
vão retornar às localidades 
para reforçar o trabalho. 

Já no sábado, 21, será re-
alizada nova ação nos bairros 
São José e Camargo com o 
objetivo de vistoriar imóveis 
que estavam fechados du-
rante a primeira vistoria.

“Os agentes estão diaria-
mente trabalhando no con-
trole do mosquito, mas a 
participação da população é 
de extrema importância. Os 
moradores não devem deixar 
água parada, eliminando, as-

sim, os possíveis criadouros, 
além de atender as orienta-
ções dos agentes”, enfatiza a 
Vigilância Sanitária.  

Fique atento!
O Aedes aegypti se repro-

duz em água limpa e parada, 
sendo também o transmissor 
da Febre Amarela, Chikun-
gunya e Zika. 

Ao apresentar sintomas 
como febre, dor de cabeça, dor 
no corpo e nas juntas ou man-
chas vermelhas na pele, a pes-
soa deve procurar atendimento 
médico imediatamente.

SAÚDE


