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Ato Cívico de 7 de Setembro 
acontece nesta sexta-feira

A Prefeitura de Avaré e o Tiro de Guerra promoverão nesta sexta-feira, feriado nacional 
de 7 de setembro, o Ato Cívico em comemoração aos 195 anos de Independência do Brasil.

Na solenidade estarão presentes autoridades, representantes de órgãos públicos e a popula-
ção. O evento será realizado em frente ao TG 02-003, na Rua São Paulo, a partir das 7h30, onde 
haverá a tradicional cerimônia de hasteamento de bandeiras.
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ANEXO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
RECADASTRAMENTO FUNCIONAL

Anexo Edital de Convocação nº. 017 de 05 de setembro de 2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
RECADASTRAMENTO FUNCIONAL

Edital de Convocação nº. 017 de 05 de setembro de 2018.

A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, nos ter-
mos do Decreto nº. 5134 de 11 de abril de 2018, CONVOCA os 
seus agentes públicos ocupantes de cargo, função ou emprego 
público, independentemente de estarem afastados, licenciados ou 
cedidos com ou sem ônus, a qualquer órgão da União, do Estado 
ou de outros Municípios, ou ainda em férias ou licença prêmio; os 
Secretários Municipais, os aposentados e pensionistas que rece-
bam seus proventos dos Cofres da Administração Direta; o pessoal 
admitido por tempo determinado, nos termos do art. 37, inc. IX, da 
Constituição Federal; e conselheiros tutelares, abaixo relacionados 
para participarem do Recadastramento Funcional.
Os convocados deverão comparecer no Paço Municipal situado à 
Praça Juca Novaes, 1169, Centro, na sala da Controladoria do Mu-
nicípio, na data e horário abaixo indicados.
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INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS 
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 

03 de SETEMBRO de 2018

INDICAÇÕES
Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que através do setor 
competente, que seja feita a troca da placa de indicação que se 
encontra na Avenida Santos Dumont em cruzamento com a Rua 
Oswaldo Brito Benedete pois a placa indica saída para a Represa 
e a mesma via agora encontra-se fechada.

Adalgisa Lopes Ward
-por meio do setor competente, providencie notificação para que os 
responsáveis pela ADPM (Associação Desportiva da Polícia Militar) 
localizada na Rua Antonieta Paulucci nº 907, para que realize lim-
peza e manutenção constante das piscinas.
-por meio do setor competente, solicito apoio aos Clubes de Tercei-
ra Idade, com promoção de eventos, excursões e diversas ativida-
des para incentivar os idosos de nossa cidade.
-por meio do setor competente, solicito apoio aos Clubes de Tercei-
ra Idade, com promoção de eventos, excursões e diversas ativida-
des para incentivar os idosos de nossa cidade.
-por meio do setor competente, providencie limpeza no passeio 
público da Rua Mato Grosso em frente ao número 253, pois está 
coberta de matos.
Considerando que os matos na calçada estão atrapalhando à pas-
sagem dos pedestres e cadeirantes que por ventura necessitem 
transitar pela via.
-por meio do setor competente, providencie limpeza no passeio pú-
blico da Rua mato Grosso em frente ao número 578.
-por meio do setor competente, para que elabore Calendário em 
nossa cidade, com critérios para o ano todo, de forma que a popu-
lação e visitantes fiquem informados de todos os eventos que vão 
acontecer na cidade.
-por meio do setor competente, para que tomem providências em 
relação ao transporte que presta serviço para a população de cole-
ta de resíduos e entulhos. Considerando o perigo que está acarre-
tando aos avareenses, porque o caminhão está carregado de resí-
duos sem lona de proteção e passam pelas vias causando perigo.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de 
criar cursos básicos de orientação aos taxistas e moto-taxistas de 
nossa cidade.
-por meio do setor competente, providencie dedetização contra ba-
ratas, escorpiões e carrapatos em todos os Postos de Saúde do 
Município.
-por meio do setor competente, providencie reformas na EMEB Ce-
lina Bruno, tendo em vista a necessidade de reparos em caráter 
de urgência.
-por meio do setor competente, providencie limpeza e reparos em 
todos os banheiros públicos da nossa cidade, pois a maioria está 
sujo e sem materiais básicos de higiene, impossibilitando muitas 
vezes o uso dos avareenses em seus momentos de lazer.
-por meio do setor competente, providencie troca de lâmpada na 
Rua Santa Catarina/Centro em frente ao número 580.
Justifica-se a indicação, pois os moradores próximos ao local re-
clamam da
-por meio do setor competente, providencie substituição de lâmpa-
das queimadas na Rua Alagoas em frente aos números 832, 1871 
e na frente da Clínica do Tênis.
-por meio do setor competente, providencie a troca das lâmpadas quei-
madas na Rua Espírito Santo em frente aos números 1501 e 1534.
-por meio do setor competente, providencie a troca de lâmpadas 
queimadas na Rua Pará em frente aos números 600, 698, 736, 
750, 772 e 930, um quarteirão todo com lâmpadas queimadas.
-por meio do setor competente, providencie troca das lâmpadas 
queimadas na rua Tenente Apiaí em frente aos números 790, 905, 
965 e 1401.
-por meio do setor competente, para que realizem fiscalização nos 
horários de entrada e saída das escolas, verificando se não estão 
estacionando indevidamente nas vagas destinadas ao transporte 
escolar nas Escolas e Creches do Município.
-por meio do setor competente, providencie com maior rigor fiscali-
zação das vagas reservadas aos portadores de deficiência nas vias 
públicas de nossa cidade.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-para que através do setor competente providencie troca de lâmpa-
das e reparos nas luminárias da Praça Abreu Sodré, bem como a 
troca de lâmpadas da rua em frente à referida praça.

Ivan Carvalho de Melo
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que 
por meio do setor competente, para que providencie com caráter 
de URGÊNCIA, a troca de lâmpada na Rua Rio Grande do Norte, 
nº 1099, localizado no Bairro Centro.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor ROBERVAL MONTEIRO DA 
SILVA.

Antonio Angelo Cicirelli-Presidente
-que seja oficiado ao Instituto Municipal de Previdência, AVARE-
PREV, para que envie a esta Casa de Leis, discriminadamente, 
planilha respondendo os seguintes questionamentos: - Qual o valor 
da dívida patronal deixada pela gestão passada? - Quanto foi pago 
dessa dívida pela atual gestão?  - Qual o valor atual da pendência 
do município com a Avareprev, incluindo a parte patronal e do em-
pregado? - A Prefeitura de Avaré está com o CRP (Certificado de 
regularidade Previdenciária) atualmente?

Flavio Eduardo Zandoná- Vice-Presidente
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do se-
tor competente, para que nos informe, qual a atual situação da pista 
de kart de Avaré, se existe contrato de concessão e que encaminhe 
a cópia deste contrato.
-que seja oficiada a Sra. Josiane Lopes Medeiros, Secretária Mu-
nicipal de Educação, para que encaminhe a esta Casa de Leis in-
formações sobre o empenho 5397/2018, publicado no semanário 
oficial do dia 13 de agosto de 2018, edição 873. 1)Qual o material 
didático adquirido? 2)Qual a tiragem adquirida? 3)Quando foi reali-
zada sua distribuição?
-que seja oficiado ao responsável pela Vigilância Sanitária de Ava-
ré, quais são as medidas que estão sendo tomadas para conter 
os casos de Cinomose que aumentou de forma significativa nos 
últimos tempos.
-que seja oficiado à CCR – SP VIAS que encaminhe a esta Casa de 
Leis explicações sobre a manutenção que está sendo realizada na 
Ponte Carvalho Pinto, já que existem várias informações desencon-
tradas. JUSTIFICATIVA: Na edição do Jornal A COMARCA nº 1.242, 
em sua manchete, informações preocupantes foram noticiadas, além 
deste vereador estar sendo procurado por vários trabalhadores e estu-
dantes que utilizam a ponte como via de acesso diário.
-que seja oficiado ao senhor Judésio Borges, Secretário Municipal 
de Meio Ambiente, que encaminhe a esta Casa de Leis, quais são 
as medidas que estão sendo tomadas para conter a população de 
capivaras no Horto Florestal que está se tornando uma preocupa-
ção popular. Encaminha-se cópia ao Ministério Público.

Sérgio Luiz Fernandes-1º Secretário
-que seja oficiado ao 3º Tabelião de Rio Claro/SP, os VOTOS DE 
APLAUSOS E PARANEBIZAÇÕES, pela brilhante iniciativa, pelo 
atendimento diferenciado e pelo reconhecimento que esse Ta-
belião tem em relação a Policia Militar, Policia Civil, Bombeiros e 
Guarda Municipal. São pessoas como vocês que fazem a diferença 
no nosso dia a dia, fortalecendo cada vez mais a nossa Instituição, 
cuja postura colabora com a PM numa prestação de serviço cada 
vez mais humana e eficiente. Do deliberado por esta colenda Casa 
de Leis solicito que seja enviado cópia ao 3º Tabelião de Rio Claro, 
sito a Avenida Três, 421 – Centro, Rio Claro/SP - CEP 13500-391.

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, VOTOS DE AGRADECIMENTO a toda equipe 
da Secretaria de serviços que realizaram a retirada dos entulhos 
que se encontravam as margens da Travessa Cambaras defronte 
ao número 5 no Bairro Jurumirim.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO 
a Secretaria de Esportes que irá realizar o 1° Torneio de Futsal 
Feminino “Elson Carlota” no próximo dia 9 de setembro, domingo, 
a partir das 8h30 no Ginásio de Esportes Kim Negrão. O nome do 
torneio homenageia o desportista Elson Carlota, o popular profes-
sor Niquinho, que há anos se dedica ao futebol de salão em Avaré.
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-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO 
a equipe Sub-16 de Futsal masculino de Avaré que está disputando 
a Copa Paulista de Futsal e que venceu Itapetininga pelo placar de 
5 X 2 em partida realizada no Ginásio Municipal Kim Negrão e ga-
rantiu a vaga para a semifinal da competição no torneio organizado 
pela Federação Paulista de Futsal.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, VOTOS DE APLAUSOS E PARABENI-
ZAÇÃO a Unimed Avaré que vem realizando eventos esportivos 
importantes na nossa cidade. A Caminhada Regional Unimed De 
Bem com a Vida está em sua 6ª Edição que aconteceu no dia 26 
de agosto de 2018. Pelo segundo ano consecutivo, a Caminhada 
integra a Campanha Mude 1 Hábito do Sistema Unimed, que in-
centiva a adoção de uma vida mais saudável a partir da mudança 
de pequenos hábitos, respeitando o ritmo de cada um. Ciente da 
importância desses pequenos gestos, o movimento afirma: “Mudar 
‘ Hábito Muda uma Vida”.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalida-
des regimentais, que seja oficiado à Empresa SABESP para que seja 
feito o reparo do Buraco na Rua Romeu Bretas defronte ao número 149.

Adalgisa Lopes Ward
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e COMU-
TRAM para que providenciem com urgência um redutor de velo-
cidade na Avenida Santos Dumont/Bairro Di Fiori, reiterando a in-
dicação nº 740/2018, que até o momento ainda não foi realizada. 
Considerando que já foi solicitado nessa Casa de Leis inúmeras 
vezes e essa vereadora tem sido interpelada pelos moradores a 
solução desse problema. Quais as providências que estão sendo 
tomadas em relação ao problema abordado?
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e à Secre-
taria Municipal da Educação, para que nos informe sobre os re-
passes referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica: Qual o valor total de recursos provenientes do 
FUNDEB que foram recebidos pelo Município da Estância Turística 
de Avaré nos exercícios de 2017 e 2018 até a presente data? Como 
tem sido distribuído estes recursos recebidos através do FUNDEB 
na Educação no ano de 2017 e 2018? Especifique os locais em que 
foram aplicados e seus percentuais.  De que maneira o Poder Exe-
cutivo fiscaliza os recursos recebidos e suas devidas aplicações?
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e à Secre-
taria Municipal da Saúde, solicitamos que realize estudos e nos 
informe sobre a possibilidade de Implantação do Hospital Dia em 
nossa cidade.
Considerando que a criação do Hospital Dia favorecerá os pacien-
tes com problemas mentais, onde serão encaminhados na parte da 
manhã e permaneceram até a tarde com atendimento psiquiátrico, 
serviço de ambulatório, refeição, terapia ocupacional, lazer, etc.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. 
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que verifique 
e nos informe, sobre o ofício da munícipe (em anexo), no sentido de 
solucionar os problemas das águas da enxurrada que empossam na 
rua Armando Assato/Bairro Brabância em frente aos números 30 e 
31. Quais providências serão tomadas para resolver essa situação?
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e à Secreta-
ria Municipal de Turismo, para que nos informe: O que está sendo 
feito pela atual gestão em relação a pavimentação do Turismo em 
nossa cidade? Quais as ações?
Considerando que o Turismo em nossa cidade aparece como uma 
grande alternativa para o desenvolvimento do Município e temos 
potencial para atrair um grande número de turistas, gerando em-
prego e renda para nossa cidade. Para tanto, é necessário o de-
senvolvimento de políticas públicas para pavimentar esse setor em 
nossa cidade.

Alessandro Rios Conforti
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Es-
tância Turística de Avaré ao que segue: SOLICITAÇÃO DE MORA-
DOR DO BAIRRO SÃO ROGÉRIO II. “Alessandro Rios, precisa-
mos de praças e área de lazer para nossas crianças. Tem terrenos 
baldios no bairro juntando mato alto e virando área de descarte. 
Sugiro na Rua Milton Branco atrás da creche que será inaugura-
da.” Diante do exposto, solicito informações se é possível ESTU-
DO TÉCNICO VISANDO A CONTRUÇÃO DE PRAÇA E ÁREA 
DE LAZER EM DOIS PONTOS NO BAIRRO SÃO ROGÉRIO II: 
NA RUA MILTON BRANCO ATRÁS DA CRECHE E NA ENTRADA 
DO BAIRRO NA AVENIDA DOMINGOS LEON CRUZ PRÓXIMO A 
IGREJA SANTO EXPEDITO.

-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré ao que segue: SOLICITAÇÃO DE MORADORA 
“Alessandro, sou moradora da Rua Bastilio Ovidio Tardivo, próximo 
ao Bizungão e desde que foi efetuada a obra na rodovia João Melão 
estamos com sérios problemas pois a rua transformou-se em retor-
no alternativo passando muitos caminhões pesados. O asfalto está 
deteriorando. É necessário providências.”  Diante do exposto, solicito 
informações se é possível REALIZAR VISITA TÉCNICA NO LOCAL 
VISANDO AVALIAÇÃO DO TRÂNSITO E POSSÍVEL NECESSIDA-
DE DE REFORÇO NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré ao que segue: No dia 31 de agosto de 2018, realizei 
reunião com membros da futura Associação dos Apicultores de Avaré, 
que se encontra em fase de abertura documental. Fui informado que 
Avaré é o maior pólo de mel do Estado de São Paulo em virtude da exis-
tência local da monocultura da laranja e eucalipto. A Associação pretende 
desenvolver um Projeto de Educação Ambiental e Turístico em Avaré e 
solicitou ao município uma sala, se possível dentro do Horto Florestal, 
onde além de ser a sede da associação, ainda serviria para disponibilizar 
uma ou duas caixas de abelhas sem ferrão produzindo mel, permitindo o 
acesso seguro de turistas e alunos das escolas públicas municipais visan-
do fomentar o turismo e a educação ambiental. Diante do exposto, solicito 
informações se é possível realizar AVALIAÇÃO TÉCNICA JURIDICA AD-
MINISTRATIVA QUANTO A POSSIBILIDADE DO MUNICÍPIO DISPO-
NIBILIZAR UMA SALA PARA SEDIAR A FUTURA ASSOCIAÇÃO DOS 
APICULTORES DE AVARÉ, ONDE PRETENDEM DESENVOLVER 
PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICO DE APICULTU-
RA EM NOSSO MUNICÍPIO.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turís-
tica de Avaré, no sentido de informar se é possível DESLOCAR EQUIPE DE 
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO VISANDO AVALIAR AS RUAS DO BAIRRO 
PRESIDENCIAL QUE NECESSITAM DE NOVA PINTURA INSTRUTIVA 
NO CHÃO, tendo em vista que fui procurado por um morador que informou 
sobre a ausência de pintura em algumas ruas do bairro, principalmente onde 
ocorreu o  novo recapeamento na pavimentação.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré, ao que segue: Através do Requerimento 1025 de 28/08/17 
solicitei informações quanto à possibilidade de efetuar planejamento turístico 
para o Horto Florestal Municipal visando atrair turistas através de jardins flo-
ridos semelhantes ao Lago Negro de Gramado.  Em 13/09/17 através do 
Ofício 818/2017/RQ a resposta foi: “informamos que foi encaminhado para 
a Secretaria do Meio Ambiente para que estude no futuro a possibilidade”.  
Em 15/01/18 através do Ofício 076/2018/RQ, foi encaminhado Ofício SMMA 
208/17 com a resposta: “A Secretaria do Meio Ambiente está aguardando a 
finalização das tratativas para que o Horto Florestal passe a pertencer ao mu-
nicípio”. Diante do exposto, solicito informações, agora que a municipalização 
foi efetivada, se é possível EFETUAR PLANEJAMENTO TURÍSTICO PARA 
QUE O HORTO FLORESTAL MUNICIPAL RECEBA JARDINS FLORIDOS 
SEMELHANTE AO LAGO NEGRO EM GRAMADO, tendo em vista que o 
Lago Negro em Gramado é um dos principais cartões postais da Serra Gaú-
cha com um lago semelhante ao nosso, onde através de pinheiros, azaléias 
e hortênsias nas suas margens,  atraem turistas de toda parte do mundo para 
um passeio feito a pé ou de bicicletas simplesmente para apreciar a paisa-
gem e tirar fotografias. Segue fotos em anexo.

Francisco Barreto de Monte Neto
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, para que informe esta Casa de Leis se existe algum pro-
jeto de revitalização/urbanização da Rua Francisco Gurgel Pismel, 
ao lado da rua Tancredo Tamassia, no Bairro Vila Martins III.
-que seja oficiado ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, Sr. Judé-
sio Borges, para que informe esta Casa de Leis quais as providências 
as quais estão sendo tomadas em relação à fiscalização do transporte 
de caçambas com entulhos pela cidade, posto que muitas estão trafe-
gando com excesso de carga e sem a devida cobertura de proteção.
-que seja oficiado ao Sindicato dos Funcionários públicos Municipais 
de Avaré e Região, para que, através do seu presidente, Sr. Leonardo 
do Espírito Santo, informe esta Casa de Leis quais as providências 
que foram tomada em relação à transferência compulsória de funcio-
nários pelo fato de os mesmos terem vindo à Câmara Municipal, tanto 
em audiência pública, quanto nas sessões ordinárias.

Roberto Araujo
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor ELSIO CARLOS GIANNESCHI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor ANDERSON SILVA SALOMÃO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora MARIA APARECIDA RIBEIRO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor BENEDITO LABORÃO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor ANTONIO CARLOS PEREIRA.

RESOLUÇÃO Nº 414/2018
(Dispõe sobre alteração parcial do primeiro quadro do Anexo II da 

Resolução 386/2014, alterada pela Resolução nº 398/2016, da 
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré e dá outras 

providências)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍS-
TICA DE AVARÉ, usando de suas atribuições regimentais e legais,  
RESOLVE:- 
Art. 1º - Fica parcialmente alterado o primeiro quadro do Anexo II 
da Resolução 386/2014, alterada pela Resolução nº 398/2016, no 
tocante aos seguintes cargos:

Art. 2º- Ficam criadas vagas para os seguintes cargos: Agente Técnico 
em Audiovisual (01) uma vaga, Motorista (01) uma vaga, Oficial Legis-
lativo (03) três vagas e Procurador Jurídico (01) uma vaga, passando 
o primeiro quadro do Anexo II da Resolução 386/2014, alterada pela 
Resolução nº 398/2016, a vigorar com a seguinte redação, no tocante 
aos seguintes cargos e seu respectivo número de vagas:

Art. 3º - Fica alterada a escolaridade do cargo em provimento efeti-
vo de Oficial Legislativo para Ensino Superior Completo.
Art. 4º - Ficam alteradas as atribuições do cargo em provimento 
efetivo de Oficial Legislativo, conforme Anexo I da presente Re-
solução.
Art. 5º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas eventuais antinomias.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVA-
RÉ, aos 04 de setembro de 2.018-

Antonio Angelo Cicirelli  Flávio Eduardo Zandoná
Presidente da Câmara Vice-Presidente 

Sérgio Luiz Fernandes Jairo Alves de Azevedo
1º Secretário     2º Secretário

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara de Vereadores da 
Estância Turística de Avaré na data supra.

Projeto de Resolução nº 07/2018
Autoria: Mesa Diretora
Aprovado por unanimidade, Emendado, em Sessão Ordinária de 
03/09/2018.

ANEXO I

OFICIAL LEGISLATIVO
ATRIBUIÇÕES E DESCRIÇÃO DETALHADA

Auxiliar nos serviços de natureza administrativa, específico de 
cada divisão ou setor da Câmara; redigir, digitar, conferir, corrigir e 
encaminhar ofícios ou quaisquer outros tipos  de correspondência 
oficial; digitar, conferir, corrigir e encaminhar proposituras, projetos, 
emendas, relatórios, contratos termos aditivos, planilhas, tabelas 
encaminhados por seu(s) superior(es) hierárquicos; operar sof-
twares e sistemas de informática, inserindo dados necessários ao 
bom atendimento dos serviços da Câmara, no tocante da Câmara; 
conferir, ordenar e arquivar processos, publicações oficiais, docu-
mentos, livros, periódicos, prontuários, documentos fiscais e contá-
beis; atender aos funcionários, ao público, fornecendo informações 
gerais atinentes ao serviço realizado, pessoalmente, por qualquer 
tipo de meio eletrônico, ou por telefone; atender aos vereadores, 
redigindo requerimentos, indicações, auxiliando na elaboração 
e redação de projetos de leis e afins, bem como ofícios, cartas e 
convites solicitados; auxiliar nas sessões ordinárias, extraordiná-
rias, solenes, nos atos solenes e atividades oficiais da Câmara, 
no tocante aos serviços administrativos, para o bom andamento 
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Art. 2º- Fica alterada a escolaridade dos cargos em Comissão de 
Assessor de Apoio Legislativo e Assessor da Presidência para En-
sino Superior Completo. 
Art. 3º - Fica extinto o cargo de Assessor Jurídico.
Art. 4º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas eventuais antinomias.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVA-
RÉ, aos 04 de setembro de 2.018-

Antonio Angelo Cicirelli  Flávio Eduardo Zandoná
Presidente da Câmara Vice-Presidente 

Sérgio Luiz Fernandes Jairo Alves de Azevedo
1º Secretário     2º Secretário

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara de Vereadores da 
Estância Turística de Avaré na data supra.

Projeto de Resolução nº 08/2018
Autoria: Mesa Diretora
Aprovado por unanimidade, Emendado, em Sessão Ordinária de 
03/09/2018.

CIRCULAR N º 30/2018- DG
Avaré, 05 de setembro de 2.018.

LEMBRETE
Estará presente o Sr. Reinaldo Severino Souto, Presidente do 
COMTUR, para sanar dúvidas sobre os andamentos das obras 
com verbas do DADETUR e outras informações relacionadas ao 
Turismo Municipal, nos termos do Requerimento nº 893/2018, de 
autoria do Ver. Flávio Eduardo Zandoná e outros, aprovado por 
unanimidade.
Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
10/09/2018 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presiden-
te Vereador Antonio Angelo Cicirelli  designou  para a Ordem do Dia 
da Sessão Ordinária de 10 de setembro do corrente ano, que tem 
seu início marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1.   PROJETO DE LEI Nº 80/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Altera a redação da alínea “c”, do § 1º, do artigo 3º da Lei 
Municipal nº 332, de 15 de agosto de 1995 e dá outras providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 80/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
2.   PROJETO DE LEI Nº 83/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal

dos trabalhos; acompanhar as reuniões das Comissões, respon-
sabilizando-se pelos serviços de suporte, inclusive de digitação de 
textos em geral, atas, conferências e revisões em geral, consultas a 
órgãos especializados sobre matérias de interesse, etc; comunicar 
ao superior(es) hierárquico(s) os problemas que prejudiquem o de-
senvolvimento dos trabalhos; propor ao superior(es) hierárquico(s)
a adoção de medidas capazes de simplificar e facilitar a execução 
dos trabalhos afetos ao seu serviço; atender a outros serviços da 
Câmara os quais forem determinados pelo(s) superior(es) hierár-
quico(s); zelar pelo bom estado de conservação e de funcionamen-
to de materiais e equipamentos existentes no setor, executar tare-
fas correlatas no âmbito de suas atribuições e demais atividades 
atribuídas pela Presidência.

RESOLUÇÃO Nº 415/2018
(Dispõe sobre alteração parcial do segundo quadro da Resolução 

386/2014, alterada pela Resolução nº 398/2016, da Câmara de Vere-
adores da Estância Turística de Avaré e dá outras providências)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍS-
TICA DE AVARÉ, usando de suas atribuições regimentais e legais, 
RESOLVE:- 
Art. 1º - Fica parcialmente alterado o segundo quadro da Resolu-
ção nº 386/2014, alterada pela Resolução nº 398/2016, passando 
a vigorar com a seguinte redação no tocante aos seguintes cargos 
em comissão:

Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que 
especifica e dá providências (R$ 669.480,00 - Secretaria Municipal 
da Saúde)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 83/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
3.   PROJETO DE LEI Nº 84/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar 
que especifica e dá providências (R$ 251.022,39 - Secretaria Mu-
nicipal da Saúde)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 84/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
4.   PROJETO DE LEI Nº 85/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre revogação da Lei Municipal nº 2.062, de 29 
de Novembro de 2016 e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 85/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
5.   PROJETO DE LEI Nº 86/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza a Alienação de bem imóvel de propriedade do 
município de Avaré que especifica e dá outras providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 86/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Serviços, Obras e 
Adm. Pública. (c/emendas)
  Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração. 

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

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna pú-
blico a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão 
Ordinária de 03/09/2018, 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 89/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre o serviço remunerado para transporte individual de 
passageiros oferecido e solicitado exclusivamente por aplicativos, 
sítios ou plataformas tecnológicas ligados à rede mundial de com-
putadores (UBER).
Projeto de Lei nº 90/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica 
e dá providências (R$ 184.984,54 - Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços).
Projeto de Lei nº 91/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Instituto 
Floravida para a conjunção de esforços na execução de projetos 
integrantes do Programa Centrofauna e dá outras providências.

JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de carne bovina, tal quebra 
de ordem se faz necessária para atender a Secretaria Municipal 
de Educação.
Fornecedor: Atacadão Logística e Alimentos ME
Empenho(s): 12518/2018
Valor: R$ 5.893,86
Avaré, 07 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de peças, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para a manutenção dos serviços de 
transporte.
Fornecedor: Autodiesel Comércio de Auto Peças Ltda.
Empenho(s): 9071, 7329, 7009, 7008, 7330, 7328, 7636, 7635, 
6036, 6033/2018
Valor: R$ 36.286,03
Avaré, 07 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de materiais de curativos e 
bolsas de estomia e colostomia, tal quebra de ordem se faz neces-
sária para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Cirurgica Nova Era Ltda ME
Empenho(s): 13404, 16330/2016
Valor: R$ 25.510,00
Avaré, 07 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito
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JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de 50 caixas de papel sulfite, 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a 
Secretaria Municipal de Educação.
Fornecedor: Editora Jacarezinho Ltda
Empenho(s): 9627/2018
Valor: R$ 7.761,50
Avaré, 07 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de equipamentos de proteção 
individual, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender a Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Fornecedor: Forte Sinal Equipamentos Eireli EPP
Empenho(s): 16725/2017
Valor: R$ 16.767,50
Avaré, 07 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço prestado com Publicação, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação 
de editais da Municipalidade.
Fornecedor: Imprensa Oficial Estado S.A
Empenho(s): 13075/2018
Valor: R$ 6.195,17
Avaré, 07 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de material de limpeza, 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a 
Secretaria Municipal de Educação.
Fornecedor: Indústria e Comércio de Prod. de Limpeza Macatuba 
Ltda ME
Empenho: 8018, 8019, 8020, 9139, 7738, 7739, 7740, 7741/2018
Valor: 51.733,05
Avaré, 07 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de copos descartáveis, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a Se-
cretaria Municipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: Jofran Comércio Produtos para Higienização Ltda 
Empenho(s): 739, 740/2018
Valor: R$ 4.006,08
Avaré, 07 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de material de escritório, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a Se-
cretaria Municipal de Educação.
Fornecedor: Locamais Serviços Eirelli-EPP
Empenho: 9329, 9331, 9330/2018
Valor: 23.517,85
Avaré, 07 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem jus-
tificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamen-
tos por se tratar de locação de máquinas   multifuncionais a laser, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a bom funciona-
mento dos serviços administrativos da municipalidade.
Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda ME
Empenho(s): 8022, 8023/2017, 417, 418, 419, 420, 421, 424, 535, 
3799, 3798, 422, 423, 416, 406, 404, 405, 407, 412, 408, 425, 426, 
403, 402, 415, 401, 409, 400, 397, 398, 399, 382, 384, 385, 386, 
387, 411, 2374, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 414, 3800, 
410, 428, 429, 432, 433, 434, 435, 1953, 5590/2018
Valor: R$ 68.561,89
Avaré, 07 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviços de informática educacional, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para o aprendizado 
dos alunos da rede municipal de Ensino.
Fornecedor: Master Public Solution Eireli Me
Empenho(s): 522/2018
Valor: R$ 129.600,00
Avaré, 07 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de peças, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal 
de Educação.
Fornecedor: Noromak Caminhões e Onibus Ltda
Empenho(s): 12375/2018
Valor: R$ 5.341,49
Avaré, 07 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço prestado com publicação, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação 
de avisos de editais para o setor de licitações.
Fornecedor: Phabrica de Produções Serv. de Propaganda/Publici-
dade Ltda.
Empenho(s): 13076/2018
Valor: R$ 261,60
Avaré, 07 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço de revisão de veículos, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria 
Municipal de Educação.
Fornecedor: Proeste Avare Comércio de Veículos  Ltda
Empenho(s): 12954, 12955/2018
Valor: R$ 476,26
Avaré, 07 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de aquisição de veículos, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.
Fornecedor: Proeste Ourinhos Comércio de Veículos e Peças Ltda
Empenho(s): 5677/2018
Valor: R$ 11.000,00
Avaré, 07 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de material didático, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a Se-
cretaria Municipal de Educação.
Fornecedor: Publicações Brasil Cultural Ltda ME
Empenho(s): 5397/2018
Valor: R$ 124.659,00
Avaré, 07 de Setembro 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de emulsão e massa asfáltica 
usinada a quente CBUQ, tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para Conservação de Vias Públicas.
Fornecedor: Semam Terraplenagem e Pavimentação Ltda
Empenho(s): 10674, 11394/2018
Valor: R$ 26.139,30
Avaré, 07 de Setembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

COMUNICADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 MUNICIPAL DE AVARÉ

01. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIF Nº 663 de 22/05/2018, protocolo/processo nº 812/18 de 
22/05/2018.
Interessado: Juvenal da Silva.
CPF/CNPJ: 752.102.158-49
Endereço: Rua José Constâncio, 346 - Avaré/SP

02. COMUNICADO -  ARQUIVAMENTO DE AUTO DE IMPOSI-
ÇÃO DE PENALIDADE
AIP Nº 270 de 25/06/2018, protocolo/processo nº 107/58 de 
25/06/2018.
Interessado: Juvenal da Silva.
CPF/CNPJ: 752.102.158-49
Endereço: Rua José Constâncio, 346 - Avaré/SP

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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ESPORTES

No próximo domingo, 9, a par-
tir das 8h30, no Ginásio de Esportes 
do Instituto Federal de Avaré, a Se-
cretaria Municipal de Esportes e La 

Começa neste domingo o 
1° Torneio de Futsal Feminino

zer (SEME) realizará o 1° Torneio de 
Futsal Feminino “Elson Carlota”. O 
torneio já tem a participação confir-
mada de equipes de 10 cidades da 

região, na categoria livre. 
O nome do torneio homenageia o 

desportista Elson Carlota, o popular 
professor Niquinho, que há anos se 
dedica ao futebol de salão em Avaré. 
Esse é um dos eventos programados 
pela SEME para festejar o aniversário 
da cidade, que transcorre neste mês. 

Disputas 
No grupo A estão inscritas as jo-

gadoras das equipes de Tietê, Aran-
du, Taquarituba e Itatinga. No grupo 
B, vão disputar o campeonato as me-
ninas de Capão Bonito, Espirito San-
to do Turvo e da anfitriã Avaré. Já o 
grupo C é composto pelas equipes 
femininas de Itaporanga, Taquarituba 
(Semel) e Avaré (A).

Segundo os organizadores, no 

grupo com quatro equipes duas se-
rão classificadas, enquanto que nos 
grupos com três, apenas uma equipe 
seguirá no torneio. 

Jogos
9h: Itapetininga x Taquarituba 
9h15: Tietê x Arandu 
9h30: Avaré “B” x Espírito Santo do 
Turvo 
9h45: Itaporanga x Avaré “A” 
10h: Itapetininga x Arandu 
10h15: Tietê x Taquarituba 
10h30: Avaré “B” x Capão Bonito 
10h45: Semel Taquarituba x Avaré “A” 
11h: Tietê x Itapetininga 
11h15: Taquarituba x Arandu 
11:30 Capão Bonito x Espírito Santo do 
Turvo 
11:45 Itaporanga x Semel/Taquarituba

Alvo são as crianças de 
zero a 11 anos

Começa na próxima segunda-feira, 10, o período de ca-
dastramento para a entrega de brinquedos do “Natal das 
Crianças”, que se estenderá até a sexta-feira, 28 de setem-
bro. Essa iniciativa do Fundo Social de Solidariedade visa 
contemplar as crianças de zero a 11 anos, que residem em 
Avaré, durante os festejos natalinos de 2018.

Para cadastrar os pequenos, é necessário que os pais 
ou responsáveis levem um documento de identidade da 
criança e um comprovante de residência. O trabalho será 
feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 12h30 
às 17h, no Fundo Social, que atende na Rua Rio Grande do 
Sul, 1842. 

SOCIAL

Fundo Social abre cadastro para entrega 
de brinquedos de Natal
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SOCIAL

Prefeitura divulga a programação
do “ Setembro Amarelo”

Iniciada no Brasil pelo Centro de Valorização da 
Vida (CVV), a campanha “Setembro Amarelo” bus-
ca trazer o diálogo sobre o suicídio para a socieda-
de. Desde 2015 a iniciativa visa a conscientização e 
a prevenção do suicídio.

No mundo todo, aproximadamente uma pes-
soa se mata a cada 40 segundos. Só no Brasil, o 
suicídio é a quarta causa mais comum de morte 
de jovens. O assunto é um tabu. Pouco se fala a 
respeito. A mídia evita por medo de aumentar os 
números, as pessoas evitam por medo do assunto 
em si e com isso, não existe o diálogo necessário.

A partir de domingo, 9 de setembro, começa 
uma série de atividades de conscientização da 
campanha na cidade. A iniciativa é uma parceria do 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da Secre-
taria Municipal de Desenvolvimento e Assistência 
Social em conjunto com as Secretarias de Saúde, 
Educação, Cultura e Esportes, junto com a Rede de 
Proteção à Vida de Avaré, UniFSP, Faculdade Edu-
vale, Instituto Federal (IFSP), Coletivo Batalha da 
Concha, Amigos de Corrida, Tiro de Guerra 02-003, 
Polícia Militar, Colônia Espírita Fraternidade, Igreja 
Presbiteriana Independente, Igreja Presbiteriana 
do Brasil, Rede Guma e Rotary Club de Avaré.

Programação 
09/09 - Batalha do Conhecimento - Valorização 
da Vida - 13h
Escola Matilde Vieira – Escola da Família. Praça Cel.
Edmundo Trench, 104.
10/09 - Mobilização pela Vida – 8h30
Saída: CAPS (Rua Goiás, 1642) – Chegada: Concha 
Acústica.
10/09 - Aulão de Zumba pela Vida - 10h
Concha Acústica – Finalizando a Mobilização.

10/09 - Aula de Zumba pela Vida – 18h30
Ginásio Kim Negrão.
11/09 - CRAS III pela Vida, atividades para a Co-
munidade - 13h 
Rua Nelson Evangelista do Prado, 731 (Vila Digni-
dade) – Camargo
De 10 a 25 - Circuito de Palestras aos Professo-
res da Rede Municipal de Educação.
13/09 - Treino Pela Vida – Corrida e Caminhada 
(Amigos de Corrida) – 19h30
Concha Acústica.
14/09 - CRAS II pela Vida, atividades para a Co-
munidade - 14h 
Rua Maneco Dionísio nº 318 - Vila Martins II
16/09 - Desfile Cívico dos 157 anos de Avaré – 
Setembro Amarelo – 8h30
16/09 - Batalha da Concha 26ª edição. (Valori-
zação da Vida) - 18h
Concha Acústica.
19/09 - CRAS II pela Vida. Atividades para a Co-
munidade – 13h30 
Rua Suzana Garcia Ferreira nº 399 - Vila Operária
19/09 - Cine Debate – UniFSP - 19h
Inscrições: http://gg.gg/cineDebateUniFSP
19/09 - CRAS IV pela Vida. Atividades para a 
Comunidade – 14h30 
Rua Júlio Batista n° 41 – Jardim Presidencial
20/09 - Roda de Escuta pela Vida – UniFSP - 19h 
Inscrições: http://gg.gg/RodadeEscuta-UNIFSP
21/09 - Mesa Redonda - Sofrimento psíquico e 
ideação suicida: acolhimento, tratamento e pre-
venção – UniFSP - 19h .
Inscrições: http://gg.gg/SofrimentoPsiquicoUniFSP
21/09 - Cinema no Divã – 19h15
Centro Cultural Esther Pires Novaes – Rua Ceará, 
1507

22/09 - Circuito pela Vida - 15h
ESF Mário Emílio Bannwart
24/09 - Aula de Zumba pela Vida – 8h
Ginásio Municipal Kim Negrão
24/09 - Aula de Zumba pela Vida – 18h30
Ginásio Municipal Kim Negrão
29/09 - Celebração de Fé pela Vida – Encerra-
mento - 19h 
Largo São João
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GESTÃO

Dois novos veículos para 
Esportes e Turismo

Visando ampliar e melhorar a sua frota, a Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré adquiriu dois 
novos veículos para uso das Secretarias de Turismo 
e de Esportes e de Lazer (SEME). Os veículos, ex-
postos em frente ao Paço Municipal, vão auxiliar 
nos serviços das duas pastas. 

Para o Turismo, o modelo é um Renault Sande-

Prefeitura amplia e 
moderniza a frota municipal 

ro, zero-quilômetro, modelo 2018, com capacida-
de para 5 lugares, equipado com todos os aces-
sórios exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, 
que atende as características exigidas no contrato. 
O carro, avaliado em R$ 50.523,33, foi comprado 
com recursos próprios.

Já o automóvel disponibilizado à SEME tam-
bém foi adquirido com recursos próprios da 
municipalidade. Trata de outro Renault Sande-
ro, de cor branca, modelo 2018, avaliado em R$ 
50.500,00.

        

O Fundo Social de Solidariedade recebeu, na 
última terça-feira, 4, a doação de diversos livros da 
Escola Técnica Estadual (ETEC) Prefeito José Este-
ves, do Centro Estadual de Educação Tecnológica 
Paula Souza, que fica no município de Cerqueira 
César. 

Mais de 3.200 exemplares das mais diversas 
áreas acadêmicas, como biologia, filosofia, socio-
logia, arte, física, geografia, his tória, matemática, 
química, além dos títulos de inglês e espanhol. As 
obras foram entregues à presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade, que agradeceu as doações.

SOCIAL

ETEC de Cerqueira César faz doação 
de livros ao Fundo Social

NOTA PÚBLICA 

Secretaria se manifesta 
sobre acusações de 
“caos na saúde”

A Secretaria da Saúde da Prefeitura de Avaré vem a público 
prestar esclarecimentos sobre as reiteradas acusações sobre a exis-
tência de “caos” nos serviços de saúde do município, veiculadas por 
alguns órgãos de imprensa sem que a Prefeitura fosse consultada 
a se manifestar.

1) Desde o início da atual gestão, a Prefeitura tem investido 
alto na aquisição de medicamentos e insumos utilizados na rede 
de atendimento municipal, incluindo os de uso no Pronto Socorro 
que atende cerca de 21 municípios em ocorrências de urgência e 
emergência. Além disso, Avaré possui ampla rede de unidades des-
centralizadas em todas as regiões da cidade, as conhecidas UBS, 
ESF, PSF, CRAS, CAPS e Caisma, dentre outras, todas administradas 
e abastecidas satisfatoriamente pela Secretaria da Saúde.

Nos últimos meses, foram investidos mais de R$ 1 milhão na 
compra de medicamentos das mais variadas indicações: antibióti-
cos, antialérgicos e remédios de uso restrito (controlados). 

O Almoxarifado Central da Saúde atende a 96% das deman-
das oriundas em todo o Sistema Municipal de Saúde. Requisições 
pontuais para atender casos específicos passam por um processo 
legal de cotação e aquisição, seguindo os parâmetros estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde que faz um acompanhamento rigoroso 
de todo o trabalho realizado.

2) A Prefeitura de Avaré está redobrando esforços para concluir 
importantes obras como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
que vai substituir o serviço que hoje é prestado pelo Pronto Socor-
ro. O Centro de Saúde I (Postão da Rua Acre) está sendo totalmente 
reformado e, ao final, será reativado com uma nova estrutura física 
e funcional, melhorando a qualidade e o número de pessoas aten-
didas.

A atual gestão já inaugurou duas novas unidades de saúde, 
uma no Residencial Mário Bannwart e está renovando toda a fro-
ta da Secretaria da Saúde, encontrada completamente sucateada, 
com a compra de 29 (vinte e nove) veículos entre automóveis, vans 
5 (cinco) e ambulâncias. Treze já foram entregues e 16 aguardam a 
conclusão das licitações.

3) Quanto à exaustivamente propalada “debandada” de mé-
dicos, a Secretaria da Saúde informa que, em razão dos baixos sa-
lários pagos a profissionais concursados que não demonstraram 
interesse em cumprir a carga horária estipulada no edital, alguns 
médicos decidiram pedir demissão do serviço público, conhecida 
como exoneração que é, para que fique claro, um ato de vontade 
do servidor, não cabendo a Prefeitura qualquer providência para 
impedi-los. Em busca de uma resposta rápida para o problema, 
a Secretaria da Saúde promoveu a contratação de 14 (catorze) 
médicos de diferentes especialidades, através de um chamamen-
to público. Assim, as unidades não estão com seus atendimentos 
parados como induzem alguns, pelo contrário. Com o objetivo de 
atrair novos profissionais para o quadro efetivo, em abril de 2018, 
a Prefeitura enviou para a Câmara de Vereadores, um projeto de lei 
equiparando os ganhos dos médicos contratados no passado, com 
os profissionais que atuam nas unidades inauguradas nos últimos 
anos como os dos Posto de Saúde da Família (PSF). Em ato dire-
cionado a produzir repercussão política, o grupo de vereadores de 
oposição, rejeitou a proposta, confundindo a necessidade imediata 
da Prefeitura por novos médicos concursados, com pedidos de re-
posição salarial dos demais servidores da Prefeitura.

4) Por fim, a Secretaria da Saúde esclarece que vem responden-
do as principais demandas da população em tempo infinitamente 
menor do que se via em anos anteriores. A contratação de empresa 
especializada para a realização de exames como a colonoscopia e a 
endoscopia são um bom exemplo. A locação de novo imóvel para 
sediar a base regional do SAMU também deve ser considerada.

Com efeito, a Prefeitura de Avaré, por meio da Secretaria da 
Saúde, continua trabalhando firme para levar a todos um serviço 
mais eficiente e rápido. Anualmente, a Prefeitura gasta cerca de 
33% de toda sua arrecadação apenas com serviços de saúde, quan-
tia muito acima do mínimo exigido pela Constituição Federal, que 
é 15%. Isso é um exemplo claro e irrefutável de que a atual gestão 
está empenhada.

Estamos e estaremos sempre disponíveis para prestar informa-
ções a todo e qualquer veículo de imprensa que tenha interesse 
em levar para o seu público informações pautadas na verdade dos 
fatos, ouvindo todos os envolvidos. Quem ganha com isso é a so-
ciedade.

Secretaria da Saúde | Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Avaré, 31 de agosto de 2018
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CULTURA

A Estância Turística de Avaré é uma das 70 cida-
des selecionadas para sediar o programa Viagem 
Literária 2018. O evento está marcado para acon-
tecer no próximo dia 20 de setembro, na Biblioteca 
Municipal Professor Francisco Rodrigues dos San-
tos, em horários diferentes. Durante o dia serão re-
alizadas duas atividades de Contação de Histórias, 
pela manhã, às 9 horas, e à tarde, às 14 horas.

Desde 2008, quando foi lançado, o Viagem 
Literária andou por 190 municípios paulistas le-
vando escritores, contadores, fábulas, histórias e 
lendas do folclore brasileiro e da literatura uni-
versal para mais de 300 mil pessoas. 

Em sua 11ª edição, o programa será dirigido 
os alunos da Rede Pública Municipal e público em 
geral, além das pessoas que desejam encontrar na 
leitura, e na sua mediação, o prazer, a motivação e 
o conhecimento para construir um mundo melhor. 

Em Avaré, os convidados do evento para este ano 
integram a Companhia Fantoccini, composta pelos 
atores e pesquisadores teatrais Ademir Apparício 
e Renan Eichel, de Ribeirão Preto. Ambos vão falar 
sobre o teatro de formas animadas, mímica, cultu-
ras populares, na linguagem do palhaço e a relação 
ator-espaço cênico, buscando uma fonte híbrida e 
criativa para seus trabalhos artísticos.

Avaré é selecionada 
para sediar o Viagem 
Literária 2018

Classificadas para a fase nacional
Adubo da Vida – Anderson Martins – Andradas/MG
Caixa Preta – Demetrius Lulu – São Paulo/SP
Complexo Céu – Banda Crazy Word – Itaquaque-
cetuba/SP
Do lado de dentro – Thiago Ka – Goiânia/GO
Fantasma – Xana Gallo – Rio de Janeiro/RJ
Fio de agadá – Bruno Kohl – Porto Belo/SC
O Brasileiro – Laerte Marques – Santo André/SP
Pode ser – Guto Heb – Lençóis Paulista/SP
Profissão Bico – George Pagacini – São Paulo/SP
Reticências – Matheus Pezzotta – São Paulo/SP
Via Crucis – Marinho San – Belo Horizonte/MG
Açucena – Fernando Moreti – Maringá/PR
O Poeta – Jacinto da Costa – Belém/PA
Os antidepressivos vão parar de funcionar – Kle-
ber Albuquerque – Mauá/SP
Um Beijo – Ademir Pedrosa – Macapá/AP
Ciranda do Tear – Myrela Nascimento – São Paulo/SP

Suplentes
Aprendiz – Guto Hueb – Lençóis Paulista/SP
Minha Concessão – Myrela Nascimento – São 
Paulo/SP

Canções classificadas para a 36ª Fampop
Festival terá concorrentes 
de 8 estados

A Comissão Organizadora da 36ª Feira Avare-
ense da Música Popular divulgou nesta terça-feira, 
4, o resultado da triagem que apontou as canções 
classificadas para a Fampop 2018, um dos mais im-
portantes festivais de MPB do interior do país. Este 
ano a feira terá a participação de músicos e com-
positores de 8 estados da federação, o que com-
prova a sua diversidade artística.

Programada para ocorrer entre as noites de 12 
e 15 de setembro, no palco do Auditório Elias de 
Almeida Ward, no Centro Cultural Esther Pires No-
vaes, a 36ª Fampop é promovida pela Prefeitura de 
Avaré desde 1983.

Chorinho pra Garotada – Jacinto da Costa – Belém/PA
Dolinha de 20 – Daniel Conti – São Paulo/SP
 
Músicas instrumentais
Tango para Metrônomo – Jota Galocha – Mogi 
das Cruzes/SP
Transvesuviana – Andrea Perrone – Porto Alegre/RS
Brisa da Cuesta – Chico Almeida – Pardinho/SP
Chorinho para Pedro – José Jacinto – Belém/PA

Músicas de Avaré
Amor Infinito – Ana Luiza Carvalho
O Rei da Coroa de Lata – Paulo Ramires
Abayomi Boneca Negra – Junay Senzala
Casa de Cidadão – Adelcio Domingues (Chicão 
Nogueira)
Entre Nós – Alex Sandro Jerônimo
No Bar ou no Altar – Banda Encruzilhada
Mais uma vez – Júnior Costa
No cumprimento do dever – Perpétuo Marques
Uma Ciranda para Fausto – Géssica Dorth
Nosso Coração – Waldir Bronson
Iludido – Samuel Conrado
Cerca de Estrada – Duda Teixeira

O festival será aberto com apresentação da 
banda Uskabras du Forró. No dia 13, a Orquestra 
John Brass faz o seu espetáculo, enquanto que no 
dia 14 a atração é o trio de rock alternativo Varal 
Royal, ganhador da melhor música de Avaré no 
ano passado. No encerramento a cantora e com-

positora Márcia Cherubin, premiada com a melhor 
música em 2017, fará o show do encerramento.

Confira na sequência a lista com os nomes das 
melodias classificadas e seus autores, tanto para a 
fase nacional do festival, como para a fase avare-
ense
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Lei nº 2.228, de 04 de Setembro de 2018
Autoriza o Poder Executivo a Revogar as Leis Municipais nºs 

1.342, de 21 de setembro de 1.982 e 416, de 05 de novembro de 
1.992, e dá outras providências.                                      

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 51/2018)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas 
por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ava-
ré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º. Ficam revogadas as Leis Municipais nºs 1.342, de 21 de 
setembro de 1.982 e 416, de 05 de novembro de 1.992 que auto-
riza o Executivo Municipal a doar área de terras à ASSOCIAÇÃO 
DESPORTIVA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAU-
LO, com as seguintes medidas e confrontações:
Uma área de terras de forma irregular, situada nesta cidade, muni-
cípio e comarca de Avaré, com inicio no marco de nº 1.A, cravado 
na confrontação com área remanescente da Prefeitura Municipal 
de Avaré, seguindo deste ponto na confrontação com propriedade 
da Prefeitura Municipal de Avaré na extensão de 29,80 metros, 
atingindo o marco de nº 2; desse ponto deflete a direita e segue 
na confrontação com área da Prefeitura Municipal de Avaré na ex-
tensão de 97,00 metros, atingindo o marco de nº 3; desse ponto 
deflete a direita em ângulo agudo na extensão de 80,00 metros, na 
confrontação com propriedade da Associação Desportiva da Poli-
cia Militar do Estado de São Paulo, atingindo o marco de nº 4; des-
se ponto deflete a esquerda na confrontação com propriedade da 
Associação Desportiva da Policia Militar do Estado de São Paulo 
na extensão de 120,00 metros, atingindo  o marco de nº 5, cravado 
junto a propriedade da Prefeitura Municipal de Avaré; desse pon-
to deflete a direita na confrontação com propriedade da Prefeitura 
Municipal de Avaré, numa extensão de 24,30 metros, atingindo o 
marco de nº 5.A; desse ponto deflete a direita na confrontação com 
propriedade da Prefeitura Municipal de Avaré numa extensão de 
171,80 metros, atingindo o marco de nº 1.A, local onde teve início 
essas medidas e confrontações perfazendo uma área territorial de 
6.389,19 metros quadrados.
Uma área de terras a 162,00 metros da esquina da Rua Antonieta 
Paulucci com Avenida Espanha, medindo nessa frente 120,00 me-
tros; segue pelo direito de quem olha o imóvel da Rua Pará con-
frontando com propriedade da Prefeitura Municipal de Avaré, na ex-
tensão de 100,00 metros; nos fundos, confronta com propriedade 
da Prefeitura Municipal de Avaré, na extensão de 120,00 metros e 
do lado esquerdo confronta com propriedade da TETECO – Indús-
tria e Comércio de Confecções Ltda., na extensão de 100,00 me-
tros, perfazendo área territorial de 12.000,00 m² (doze mil metros 
quadrados).
Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de Setembro de 
2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Lei nº 2.229, de 04 de Setembro de 2018
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar que  

especifica e dá providências                                      

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 63/2018)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turísti-
ca de Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de 
Março de 1964 combinado com o artigo 167 § 2º da Constituição 
Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar no or-
çamento vigente – Lei Municipal nº 2.168 de 12/12/2017 através do 
Departamento de Contabilidade e Orçamentos da municipalidade, um 
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de R$ 5.180.915,03 
(Cinco milhões, cento e oitenta mil, novecentos e quinze reais e três 
centavos), para atendimento às despesas decorrentes da manuten-
ção do Desenvolvimento do Ensino, considerando ainda alterados 
o PPAG – Plano Plurianual de Ações de Governo 2018/2021 – Lei 
Municipal nº 2.156 de 07/11/2017  e a LDO – Lei de Diretrizes Orça-
mentárias – Lei Municipal nº 2.115 de 27/06/2017, na conformidade da 
funcional programática e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

Artigo 2º - Para cobertura das despesas com a execução desta Lei 
serão utilizados recursos provenientes de SUPERAVIT FINANCEI-
RO decorrentes de recursos financeiros não utilizados de exercí-
cios anteriores.
Artigo 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de Setembro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Lei nº 2.230, de 04 de Setembro de 2018
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifi-

ca e dá providências.

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 64/2018)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turísti-
ca de Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de 
Março de 1964 combinado com o artigo 167 § 2º da Constituição 
Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar no or-
çamento vigente – Lei Municipal nº 2.168 de 12/12/2017 através do 
Departamento de Contabilidade e Orçamentos da municipalidade, 
um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de R$ 165.000,00 
(Cento e sessenta e cinco mil reais), para atendimento às despe-
sas decorrentes da manutenção da divisão de alimentação escolar, 
considerando ainda alterados o PPAG – Plano Plurianual de Ações 
de Governo 2018/2021 – Lei Municipal nº 2.156 de 07/11/2017  e a 
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei Municipal nº 2.115 de 
27/06/2017, na conformidade da funcional programática e modali-
dade de aplicação detalhada abaixo:

Artigo 2º - Para cobertura das despesas com a execução desta 
Lei serão utilizados  recursos provenientes de EXCESSO DE AR-
RECADAÇÃO decorrentes de aumento do valor per capita aluno 
– convênio com o Governo do Estado de São Paulo.
Artigo 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de Setembro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Lei nº 2.231, de 04 de Setembro de 2018
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que  especifi-

ca e dá providências.

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 67/2018)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turísti-
ca de Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º – Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 
de Março de 1964 combinado com o artigo 167, § 2º da Constitui-
ção Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar 
no Departamento de Contabilidade e Orçamentos da Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL 
no valor de R$ 802.000,00 (oitocentos e dois mil reais) para atendi-
mento de despesas de custeio e manutenção da rede de atenção 
básica de saúde, oriundas de Repasses Vinculados de Recursos 
Financeiros Federais, considerando ainda alterados o PPAG – Pla-
no Plurianual de Ações de Governo 2018/2021 – Lei Municipal nº 
2.156 de 07/11/2017  e a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 
– Lei Municipal nº 2.115 de 27/06/2017, na conformidade da fun-
cional programática e modalidade de aplicação detalhada abaixo:
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Artigo 2º – Os recursos para atender a abertura de crédito especial de 
que trata o artigo anterior são provenientes de excesso de arrecada-
ção conforme art. 43 da lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.
Artigo 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e 
terá vigência até 31 de dezembro de 2018.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de Setembro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Lei nº 2.232, de 04 de Setembro de 2018
Autoriza o Executivo Municipal a efetuar adiantamento de recur-
sos financeiros destinados a realização da XXXVI FAMPOP – 

Feira Avareense da Música Popular.

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 88/2018)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turísti-
ca de Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar adianta-
mento de recursos financeiros, no valor de R$ 39.000,00 (trinta e 
nove mil reais), para realização da XXXVI FAMPOP – Feira Avare-
ense da Música Popular.
Parágrafo Único – O valor a ser desembolsado será repassado a co-
missão organizadora designada por Decreto do Chefe do Executivo.
Art. 2º - A prestação de contas deverá ser apresentada, em até 30 
(trinta) dias após o término do evento e deverá observar rigorosa-
mente o disposto na Lei Municipal nº 1283, de 17 de novembro de 
2009 e seu regulamento.
Parágrafo Único – Em igual prazo será remetida cópia da presta-
ção de contas ao Poder Legislativo para apreciação.
Art. 3º – As despesas decorrentes da execução desta Lei, a cargo 
do Município, onerarão as dotações consignadas no Orçamento 
vigente: 11.02.00 13.392.3002.2090 – Ficha de Despesa 1234.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de Setembro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Lei nº 2.233, de 04 de Setembro de 2018
Altera o Artigo 3º e seu parágrafo 1º, da Lei nº 2.034/2016 e dá 

outras providências.
                                      
Autoria: Vereador Roberto Araújo (Projeto de Lei nº 77/2018)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turísti-
ca de Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - O artigo 3º passará a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 3º- A ausência do Vereador às Sessões Ordinárias e Extraor-
dinárias implicará no desconto do valor correspondente a 1/30 (um 
trinta avos) por sessão.
Art. 2º- O parágrafo 1º do Artigo 3º passará a vigorar com a seguin-
te redação:
§1º Considera-se o valor da Sessão a ser descontado o resultado 
da fração indicada no caput deste artigo.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de setembro de 
2018, revogadas eventuais antinomias.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de Setembro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

DECRETOS
DECRETO n.º 5.273, de 03 de Setembro de 2018.

(Reorganiza o Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solida-
riedade do Município de Avaré)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando das suas atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
DECRETA:
Artigo 1º – Fica REORGANIZADO, na forma abaixo, nos termos da 
Lei n.º 1.405 de 25 de outubro de 1.983, alterada pela Lei n.º 1.669, 
de 23 de abril de 2013, o Conselho Deliberativo do “Fundo Social 
de Solidariedade de Avaré”:
Presidente
Bruna Maria Costa Silvestre
Representante das Pastorais
Vera Lúcia Bartolomeu de Oliveira
Representantes de Entidade de Assistência Social
Titular: Wagner Aparecido Estevão Soares
Suplente: Patrícia Cristina Alves Oliveira
Representante dos Rotary Clubes de Avaré
Marcelo Sabuguinho de Castro
Representante da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvol-
vimento Social
Titular: Marcia Cristina Pereira Vendramini
Suplente: Cecilia Rodrigues Guimarães Siqueira
Representante da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária 
de Avaré
Sandra Ferreira Viana Silio
Representante da Secretaria Municipal de Educação
Maria Isabel Teodoro Neves Antunes
Representante do Conselho Tutelar
Titular: Andréia Carvalheira
Suplente: Márcia Regina Braga de A. Prado 
Representante da Secretaria Municipal de Direitos da Pessoa com 
Deficiência
Josana Souza Carlos
Representante da Ordem dos Advogados do Brasil
Ademir Santos Rosa
Artigo 2º – Fica revogado o Decreto n.º 5.027 de 27 de Novembro 
de 2017.
Artigo 3º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de Setembro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito
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CONCURSO PÚBLICO

CONCURSO PÚBLICO 006/2016
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 2ª FASE – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA –TAF  

(CARÁTER ELIMINATÓRIO) 
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos aprova-
dos e classificados em ordem decrescente de notas, conforme abaixo discriminado, da prova objetiva 
do Concurso Público realizado no dia 17 de abril de 2016, do resultado publicado em 07 de maio de 
2016,  para o emprego público: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – SAMU,  nos termos do subitem  
10.1.2 do Edital do Concurso Público nº 006/2016, publicado em 20 de fevereiro de 2016, a saber:a

OS CANDIDATOS DEVERÃO APRESENTAR-SE MUNIDOS DOS DOCUMENTOS ELENCADOS NO 
SUBITEM 10.1.7, OBSERVANDO OS SUBITENS 10.1.8 e 10.1.9, do EDITAL DO CONCURSO PÚ-
BLICO 006/2016, NÃO SENDO ADMITIDOS RETARDATÁRIOS, SOB PRETEXTO ALGUM, SENDO 
QUE  APÓS O FECHAMENTO DOS PORTÕES NÃO HAVERÁ SEGUNDA CHAMADA, SEJA QUAL 
FOR O MOTIVO ALEGADO, PARA JUSTIFICAR O ATRASO OU AUSÊNCIA DO CANDIDATO, NOS 
TERMOS DO SUBITEM 10.1.6 DO REFERIDO EDITAL.
PARA A REALIZAÇÃO DO TAF, O CANDIDATO CONVOCADO DEVERÁ APRESENTAR ATESTA-
DO MÉDICO(ORIGINAL), CONFORME DISPOSTO NOS SUBITENS:10.1.10 – 10.1.11 – 10.1.12, DO 
EDITAL DO CONCURSO PUBLICO Nº 006/2016, PUBLICADO EM 20/02/2016.
OS RECURSOS DO TAF- TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DEVERÃO OBEDECER AS REGRAS CONTI-
DAS NO ITEM 10.6- RECURSOS – TESTE APTIDÃO FÍSICA, DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 
Nº 006/2016, PUBLICADO NO SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ EM 20 
DE FEVEREIRO DE 2016.
RECOMENDAÇÕES (SUBITENS 10.2.3- 10.2.4- 10.2.5)
a) fazer sua refeição com antecedência mínima de 02 (duas) horas;
b) não fumar 02 (duas) horas antes da realização das avaliações; e
c) não interromper o uso de medicamentos, caso esteja em tratamento médico.
d) apresentar-se com trajes e calçados apropriados, que não restrinjam os movimentos, ou seja, basi-
camente calção ou shorts ou bermuda ou agasalho e camiseta, meias e calçando algum tipo de tênis.
e) conforme disposto no subitem 10.2.6, os suprimentos tais como água e alimentos, serão de respon-
sabilidade do próprio candidato, durante o tempo de espera para as avaliações.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Estância Turística de  Avaré, (SP), 06 de Setembro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

CONCURSO PÚBLICO 007/2016
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 2ª FASE – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA –TAF  

(CARÁTER ELIMINATÓRIO) 
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos aprova-
dos e classificados em ordem decrescente de notas, conforme abaixo discriminado, da prova objetiva 
do Concurso Público realizado no dia 17 de abril de 2016, do resultado publicado em 07 de maio de 
2016, para o cargo público: Eletricista, nos termos do subitem 10.1.2 do Edital do Concurso Público nº 
007/2016,  publicado em 20 de fevereiro de 2016, a saber: a

OS CANDIDATOS DEVERÃO APRESENTAR-SE MUNIDOS DOS DOCUMENTOS ELENCADOS NO 
SUBITEM 10.1.7, OBSERVANDO OS SUBITENS 10.1.8 e 10.1.9, do EDITAL DO CONCURSO PÚ-
BLICO 007/2016, NÃO SENDO ADMITIDOS RETARDATÁRIOS, SOB PRETEXTO ALGUM, SENDO 
QUE  APÓS O FECHAMENTO DOS PORTÕES NÃO HAVERÁ SEGUNDA CHAMADA, SEJA QUAL 
FOR O MOTIVO ALEGADO, PARA JUSTIFICAR O ATRASO OU AUSÊNCIA DO CANDIDATO, NOS 
TERMOS DO SUBITEM 10.1.6 DO REFERIDO EDITAL.
PARA A REALIZAÇÃO DO TAF, O CANDIDATO CONVOCADO DEVERÁ APRESENTAR ATESTA-
DO MÉDICO(ORIGINAL), CONFORME DISPOSTO NOS SUBITENS:10.1.10 – 10.1.11 – 10.1.12, DO 
EDITAL DO CONCURSO PUBLICO Nº 007/2016, PUBLICADO EM 20/02/2016.
OS RECURSOS DO TAF- TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DEVERÃO OBEDECER AS REGRAS CONTI-
DAS NO ITEM 10.5- RECURSOS – TESTE APTIDÃO FÍSICA, DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 
Nº 007/2016, PUBLICADO NO SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ EM 20 
DE FEVEREIRO DE 2016.
RECOMENDAÇÕES (SUBITENS 10.2.3- 10.2.4- 10.2.5)
a) fazer sua refeição com antecedência mínima de 02 (duas) horas;
b) não fumar 02 (duas) horas antes da realização das avaliações; e
c) não interromper o uso de medicamentos, caso esteja em tratamento médico.
d) apresentar-se com trajes e calçados apropriados, que não restrinjam os movimentos, ou seja, basi-
camente calção ou shorts ou bermuda ou agasalho e camiseta, meias e calçando algum tipo de tênis.
e) conforme disposto no subitem 10.2.6, os suprimentos tais como água e alimentos, serão de respon-
sabilidade do próprio candidato, durante o tempo de espera para as avaliações.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Estância Turística de  Avaré, (SP), 06 de Setembro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

OBRAS
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LICITAÇÃO

AVISOS DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 151/18 – PROCESSO Nº. 415/18

Objeto: Aquisição de material (informática) para infraestrutura de 
rede para SEME, Gabinete e dependências.
Recebimento das Propostas: 14 de setembro de 2.018 das 14 ho-
ras até 26 de setembro de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 26 de setembro de 2.018 das 08h30 min 
às 09h30min.
Início da Sessão: 26 de setembro de 2018 às 10h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 06 de setembro de 2018 – Olga 
Mitiko Hata – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 140/18 – PROCESSO N° 392/18

Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências 
referente ao Pregão em epígrafe, a Senhora ANDRÉIA DE FATIMA 
FRAGOSO, Pregoeira Oficial, no uso de suas atribuições legais, 
DETERMINA a rerratificação do edital em epígrafe, nos termos a 
serem conferidos nos sites: www.avare.sp.gov.br e www.bllcom-
pras.org.br
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se:
Recebimento das Propostas: 03/10/2018 das 10 horas até 
16/10/2018 às 08 horas
Abertura das Propostas: 16/10/2018 das 08h30min às 11 horas
Início da Sessão de Disputa de Preços: 16/10/2018 às 14 horas
Prefeitura da Estância Turística de Avaré,06 de Setembro de 2.018.

PREGÃO PRESENCIAL N° 091/18 – PROCESSO N° 283/18
Considerando as impugnações das empresas USINA DO VALE 
CONSTRUTORA LTDA e PRIME ASFALTOS LTDA EPP, o Senhor 
ABELARDO FERREIRA MENDES, Secretário Municipal de Ser-
viços, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a rerratifi-
cação do edital em epígrafe a ser conferido no site: www.avare.
sp.gov.br
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 25 de setembro de 
2018, às 15 horas para início da sessão. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 04 de setembro de 2018.

ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº 115/18 – Processo nº. 365/18

Fica adjudicado a empresa FERNANDO CEZAR RABELO DE OLI-
VEIRA EIRELI EPP, com valor global de R$ 23.499,00 (vinte e três 
mil quatrocentos e noventa e nove reais), objetivando a aquisição 
de uniformes completos para a Banda Marcial Municipal – adjudi-
cado em: 29/08/2018.

Pregão Presencial nº 117/18 – Processo nº. 367/18
Fica adjudicado a empresa ALEXANDRE TURQUETTI LOPES 
ME, com valor global de R$ 8.933,00 (oito mil novecentos e trinta 
e três reais),  objetivando a contratação de empresa para forneci-
mento de equipamentos e sonorização e iluminação para a FAM-
POP 2018 – adjudicado em: 04/09/2018.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 
e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOLOGA a empresa TREND COMERCIAL – EIRELI 
– EPP, responsável pela aquisição de armários de aço para a uni-
dade do Samu, relativo ao Pregão Eletrônico n° 124/18 – Processo 
n° 350/18. Homologado em: 04/09/2.018.

Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA a empresa ZUB DISTRIBUIDORA LTDA – ME, responsável 
pelo fornecimento de material de construção para a Secretaria de 
Serviços, Educação, Semads e Saúde, relativa ao Pregão Eletrôni-
co nº. 131/18 – Processo nº. 381/18. Homologado em: 05/09/2018.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Diego Beraldo – Secretário Municipal de Cultura da Estância Turís-
tica 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 FERNANDO 
CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI EPP, referente a aquisição 
de uniformes completos para a Banda Marcial Municipal, relativa 
ao Pregão Presencial nº. 115/18 – Processo nº. 365/18. Homolo-
gado em: 29/08/2018.

Diego Beraldo – Secretário Municipal de Cultura da Estância Turís-
tica 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 ALEXANDRE 
TURQUETTI LOPES ME, referente a contratação de empresa para 
fornecimento de equipamentos de sonorização e iluminação para a 
FAMPOP 2018, relativa ao Pregão Presencial nº. 117/18 – Proces-
so nº. 367/18. Homologado em: 04/09/2018.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade de Licitação nº. 026/18 – Processo nº. 369/18

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à JOÃO MATEUS RU-
BIO ARRUDA 39247859883, no valor global de R$ 5.000,00 (Cinco 
mil reais), objetivando a realização de show artístico musical JOHN 
BRASS ORCHESTRA, no dia 13 de setembro de 2.018, no Festi-
val Avareense de Música Popular – FAMPOP 2.018, com fulcro no 
artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré, 06 de setembro de 2.018 – Diego Beraldo – Secretário 
Municipal da Cultura da Estância Turística de Avaré.

Inexigibilidade de Licitação nº. 029/18 – Processo nº. 386/18
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à LUIZ FERNANDO 
LOPES 33161819896, no valor global de R$ 4.000,00 (Quatro mil 
reais), objetivando a realização de show artístico musical GRUPO 
VARAL ROYAL, no dia 14 de setembro de 2.018, no Festival Avare-
ense de Música Popular – FAMPOP 2.018, com fulcro no artigo 25 
da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
06 de setembro de 2.018 – Diego Beraldo – Secretário Municipal da 
Cultura da Estância Turística de Avaré.

Inexigibilidade de Licitação nº. 030/18 – Processo nº. 393/18
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à MULT MED EQUIPA-
MENTOS HOSPITALARES LTDA, no valor global de R$ 9.869,94 
(Nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro 
centavos), objetivando o serviço de manutenção e substituição de 
peças do cardioversor do Pronto Socorro, com fulcro no artigo 25 
da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
31 de agosto de 2.018 – Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 026/18 – Processo nº. 
369/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: JOÃO MATEUS RUBIO ARRUDA 39247859883
Objeto: Contratação de empresa para a realização de show artísti-
co musical JOHN BRASS ORCHESTRA, no dia 13 de setembro de 
2.018, no Festival Avareense de Música Popular – FAMPOP 2.018, 
conforme solicitação da Secretaria Municipal da Cultura
Valor Global: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 06/09/2.018

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 029/18 – Processo nº. 
386/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: LUIZ FERNANDO LOPES 33161819896
Objeto: Contratação de empresa para a realização de show artís-
tico musical GRUPO VARAL ROYAL, no dia 14 de setembro de 
2.018, no Festival Avareense de Música Popular – FAMPOP 2.018, 
conforme solicitação da Secretaria Municipal da Cultura
Valor Global: R$ 4.000,00 (Quatro mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 06/09/2.018

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 030/18 – Processo nº. 393/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto: Contratação de empresa para serviço de manutenção e 
substituição de peças do cardioversor do Pronto Socorro, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 9.869,94 (Nove mil, oitocentos e sessenta e nove 
reais e noventa e quatro centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2.018

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 124/18 – Processo n° 350/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: TREND COMERCIAL – EIRELI – EPP
Objeto: Aquisição de armários de aço para a unidade do Samu 
Valor global: R$ 5.089,20 (Cinco mil oitenta e nove reais e vinte centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 04/09/2018

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 131/18 – Processo nº. 381/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ZUB DISTRIBUIDORA LTDA – ME.
Objeto: Aquisição de material de construção para Secretaria de 
Serviços, Educação, Semads e Saúde.
Valor Global: R$ 43.865,00 (quarenta e três mil, oitocentos e ses-
senta e cinco  reais).
Data da Assinatura do Contrato: 05/09/2018

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 115/18 – Processo nº. 365/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI EPP
Objeto: Aquisição de uniformes completos para a Banda Marcial Municipal.
Valor Global: R$ 23.499,00 (vinte e três mil quatrocentos e noventa 
e nove reais)
Data da Assinatura do Contrato: 29/08/2018

Modalidade: Pregão Presencial nº. 117/18 – Processo nº. 367/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ALEXANDRE TURQUETTI LOPES ME
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamen-
tos de sonorização e iluminação para a FAMPOP 2018
Valor Global: R$ 8.933,00 (oito mil novecentos e trinta e três reais)
Data da Assinatura do Contrato: 04/09/2018

TERMO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 066/18 – PROCESSO N° 177/18 

(Ata de Registro de Preços n° 307/18)
Considerando a desistência do item da primeira colocada e convo-
cação da empresa que apresentou o lance subsequente, os atos 
praticados por este setor assinado pelo Secretário, conforme De-
creto 4.813/17 e pela empresa deverão ser rerratificados, a serem 
conferidos no Portal de Transparência de Avaré/SP.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 066/18 – PROCESSO N° 177/18 
(Ata de Registro de Preços n° 309/18)

Considerando a desistência do item da primeira colocada e convo-
cação da empresa que apresentou o lance subsequente, os atos 
praticados por este setor assinado pelo Secretário, conforme De-
creto 4.813/17 e pela empresa deverão ser rerratificados, a serem 
conferidos no Portal de Transparência de Avaré/SP.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 066/18 – PROCESSO N° 177/18 
(Ata de Registro de Preços n° 310/18)

Considerando a desistência dos itens, pela detentora, os atos pra-
ticados por este setor assinado pelo Secretário, conforme Decreto 
4.813/17 e pela empresa deverão ser rerratificados, a serem confe-
ridos no Portal de Transparência de Avaré/SP.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 104/18 – PROCESSO N° 275/18 
(Contrato nº 281/18)

Considerando a Comunicação Interna 482966, encaminhada pela 
Secretaria de Turismo, solicitando a alteração da vigência contratu-
al, os atos praticados por este setor assinado pelo Secretário, con-
forme Decreto 4.813/17 e pela empresa deverão ser rerratificados, 
a serem conferidos no Portal de Transparência de Avaré/SP.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 021/18 – PROCESSO N° 147/18 (Contrato n° 134/18), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa 
EVELYN CRISTINA TORCINELI ROCHA EPP, objetivando o forne-
cimento de botijões de gás P-45 e P-13, com prorrogação do prazo 
até 04 de novembro de 2.018. Josiane Aparecida Lopes de Medeiros 
– Secretária Municipal da Educação da Estância Turística de Avaré.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO o lote 03 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 131/18 
– PROCESSO Nº. 381/18, objetivando aquisição de material de cons-
trução para Secretaria de Serviços, Educação, Semads e Saúde, 
conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a 
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 05/09/2018. 
Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços.
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Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº. 132/18 – PROCESSO Nº. 382/18, objetivando aquisição 
de material (informática) para infraestrutura de rede para SEME, 
Gabinete e dependências, conforme preceitua o artigo 49, primeira 
parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Fede-
ral. Revogado em: 03/09/2018. Leonardo Pires Rípoli – Secretário 
Municipal de Esportes.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ-AVAREPREV  
SERVIDORES AFASTADOS DE AUXÍLIO DOENÇA - SETEMBRO DE 2018

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS
Lei Federal nº 8.742/93 – Lei de Criação 237/98 alterada pela Lei 

Municipal nº 1.695/13

CONVOCAÇÃO 
A Secretária Executiva do Conselho Municipal da Assistência So-
cial (CMAS), vem por meio desta convocar todos os Conselheiros 
Titulares e Suplentes para Reunião Extraordinária que ocorrerá no 
dia 11/09/2018 (terça-feira) às 08:30 na Sala dos Conselhos na SE-
MADS, situada na Rua Piauí, nº 1388 – Centro.
Pauta:
- Eleição do Presidente, Vice-Presidente e Reorganização do Con-
selho;
- Outros Assuntos.
A participação de todos é muito importante, em caso de imprevis-
tos, favor informar por escrito. E-mail: cmas@avare.sp.gov.br
Estância Turística de Avaré, aos 04 de Setembro de 2018.

Márcia C. Pereira Vendramini
Secretária Executiva dos Conselhos

INEDITORIAIS




