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NOTIFICAÇÃO Nº 247/2019- U R G E N T E

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos e
Gestão de Pessoal
NOTIFICAÇÃO Nº 14/2019
1ª Via – Servidor
2ª Via – DRH/DP
Estância Turística de Avaré, 27 de dezembro de 2019.
Ilmo. Sr (a).
CARLA MARQUES
Avenida João Vitor de Maria 931
Nesta
Prezado (a) Senhor (a),
Considerando as faltas injustificadas noticiadas através das CIs
556539/19, de 19 de dezembro p.p., informadas por seu superior
imediato, do mês de novembro/19 sem qualquer justificativa legal
de sua parte, serve o presente para notificá-lo (a) a comparecer
no Departamento de Recursos Humanos/ Departamento Pessoal,
de imediado ao recebimento deste, para providências de retorno
ao trabalho, sendo que o não comparecimento e após o prazo especificado, será dado prosseguimento ao feito, conforme dispõe a
legislação em vigor.
Atenciosamente,
RONALDO ADÃO GUARDIANO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

NOTIFICAÇÃO Nº 015/2019
2ª Via – DRH/DP
Estância Turística de Avaré, 27 de dezembro de 2019
Ilmo. Sr (a).
LUIZ CARLOS CAÇÃO
Local de Trabalho : Varrição
Rua Coronel João Cruz 2388
BAIRRO: Ipiranga
Nesta
Prezado (a) Senhor (a),
Considerando as faltas injustificadas noticiadas através da CI
556540/19 ,de 19 de dezembro p.p., informadas por seu superior
imediato, do período de novembro e 2019,, sem qualquer justificativa legal de sua parte, serve o presente para notificá-lo (a) a comparecer no Departamento de Recursos Humanos/ Departamento
Pessoal, de imediado ao recebimento deste, para providências de
retorno ao trabalho, sendo que o não comparecimento e após o
prazo especificado, será dado prosseguimento ao feito, conforme
dispõe a legislação em vigor
Atenciosamente,
RONALDO ADÃO GUARDIANO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

NOTIFICAÇÃO Nº 016/2019
1ª Via – Servidor
2ª Via – DRH/DP
Avaré, 19 de DEZEMBRO de 2019.
Ilmo (a).Sr.
VINICIUS VAZ VIEIRA
Rua Sebastião Esteves, 111
Vila Martins II
Nesta
Prezado (a) Senhor (a0,
Considerando que V.Sª. está faltando habitualmente, conforme
noticiado pelo responsável do setor, através da CI nº 556546/19,
correspondente ao mês de novembro de 2019, sem qualquer
justificativa legal de sua parte; serve o presente para notificá-lo a
comparecer no Departamento de Recursos Humanos no prazo de
02 (dois) dias uteis.
O não comparecimento e após o prazo especificado, será dado
prosseguimento ao feito, conforme dispõe a legislação em vigor.
Atenciosamente,
RONALDO ADÃO GUARDIANO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

2ª Via – DRH/DP
Estância Turística de Avaré, 27 de Dezembro de 2019.
Ilmo. Sr (a).
GLAUCO ROBERTO RIBEIRO BERTOCO
RUA CARVALHO PINTO, 301- VILA JARDIM
Nesta
Prezado (a) Senhor (a),
Considerando as faltas injustificadas noticiadas através da
556547/19, de 18 de Dezembro p.p., informadas através da Secretaria Municipal de Serviços - Varrição, do período a partir 13/11/19
a atual, sem qualquer justificativa legal de sua parte, serve o presente para notificá-lo (a) a comparecer no Departamento de Recursos Humanos/ Departamento Pessoal, de imediato ao recebimento deste, sendo que o não comparecimento e após o prazo
especificado, será dado prosseguimento ao feito, conforme dispõe
a legislação em vigor
Atenciosamente,
RONALDO ADÃO GUARDIANO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2020

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº
4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas no
Ofício nº 690/2019-SME para suprir vagas decorrentes de exoneração por aposentadoria de Rita de Cassia Santana Ferreira de
Melo, CONVOCA, classificados do Concurso Publico 001/2018,
homologado através do Decreto nº 5533/2019, de 03 de Julho de
2019, publicado 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 publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal com os documentos abaixo descritos,
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs,
para orientação do procedimento admissional, nomeação, exames
médicos e entrega da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente
posterior.

Estância Turística de Avaré, aos 03 de Janeiro de 2020
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
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INEDITORIAIS
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 Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS),
vem por meio desta convocar todos os Conselheiros Titulares e
Suplentes para Reunião Ordinária que ocorrerá no dia 10/01/2020
(sexta-feira) às 08:30 na Sala dos Conselhos na SEMADS, situada
na Rua Piauí, nº 1388 – Centro.
Pauta:
- Apreciação e Aprovação da Prestação de Contas Estadual do 2º
Semestre de 2019
- Outros assuntos.
A participação de todos é muito importante, em caso de imprevistos, favor informar por escrito. E-mail: cmas@avare.sp.gov.br
Estância Turística de Avaré, aos 30 de dezembro de 2019.
Gláucia Regina Fávero Hoffmann
Presidente do CMAS
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ
AVAREPREV
EXTRATO DE CONTRATO DE TOMADA DE
PREÇOS

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 001-PROCESSO 003.
CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARE-AVAREPREV.
CONTRATADA: ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento
de materiais,maquinas,equipamentos e mão de obra para reforma
e ampliação do prédio situado no Largo São João 134 conforme
edital de 19/12/2019.
Valor: R$756.057,06(setecentos e cinqüenta e seis mil,cinqüenta e
sete reais e seis centavos)
Data da assinatura do contrato: 30/12/2019
Plubicado no Atrio do Instituto em 30/12/2019

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 pagamentos por se tratar de fornecimento de cotas de gás, tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria
Municipal de Educação.
Fornecedor: Evelyn Cristina Torcineli Rocha EPP
Empenho(s): 19170/2019
Valor: R$ 4.918,29
Avaré, 03 de janeiro de 2020
JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Educação
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 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): 169/2019
Valor: R$ 17.101,25
Avaré, 03 de janeiro de 2020

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ
AVAREPREV
ADJUDICAÇÃO E HOMOLAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº001-PROCESSO 003
Fica ADJUDICADA e HOMOLOGADA a TOMADA DE PREÇOS
001 a empresa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÈRCIO E SERVIÇOS EIRELI,no valor total R$756.057,06(setecentos e cinqüenta e seis mil,cinqüenta e sete reais e seis centavos),objetivando a
contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais,maquinas,equipamentos e mão de obra para execução de
serviços de reforma e ampliação do PREDIO situado no LARGO
SÃO JOÃO Nº134,conforme edital de 19/11/2019.INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO
DE AVARE,30 de Dezembro de 2019-ROBERTO SURANO SIMON- PRESIDENTE.
Publicado no ATRIO do INSTITUTO EM 30/12/2019

CARLA CRISTINA MASSARO FLORES
Secretária Municipal de Comunicação
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 serviços de publicidade legal e tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária para publicação de Atos
Oficiais em jornais de grande circulação.
Fornecedor: Phabrica de Produções e Serviços de Propaganda
Publicidade Ltda Epp.
Empenho(s): 11108/2019
Valor: R$ 3.612,00
Avaré, 03 de janeiro de 2020
CARLA CRISTINA MASSARO FLORES
Secretária Municipal de Comunicação

SEC. DE FAZENDA
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SAÚDE

Em 2019, Avaré ganhou novo
Pronto Socorro Municipal

Renovação da frota, reforma
de unidades e contratação
de especialistas também
marcaram ano que terminou

Inaugurado em julho, o novo Pronto Socorro
Municipal desponta como uma das principais realizações da Secretaria Municipal da Saúde em 2019.
Com ambientes amplos e climatizados, a unidade oferece consultas, atendimento de urgência
e emergência e especialidade médica quando necessário, além de contar com aparelho de ultrassom, raio-X e eletrocardiograma.
A novidade é o aparelho móvel de raio-X,
que facilita a realização de exames em pacientes
com locomoção limitada ou em estado crítico. O
equipamento é digital e o resultado é exibido na
tela do computador segundos após a realização
do procedimento.
A contratação de médicos especialistas e funcionários para a rede básica, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e para o próprio

Pronto Socorro também foi ressaltada pela pasta.
Outro destaque foi a realização do I Curso de
Diretrizes em Saúde da Mulher. Voltado para médicos e enfermeiros, a capacitação foi ministrada por
integrantes do Hospital Pérola Byington, referência
nacional no atendimento feminino.

INCLUSÃO

A renovação da frota da Saúde, a reforma do
Centro de Saúde I, conhecido como Postão da Rua
Acre, e da UBS Bairro Alto, bem como o início da
revitalização da unidade situada no Jardim Brasil,
também foram destaque durante o ano, além de
dezenas de outras realizações.

Pessoas com deficiência ganham protagonismo em 2019

Ações do município
ampliaram participação
dessa parcela da população
na sociedade avareense

Pela primeira vez, pessoas com deficiência visual, física, intelectual e auditiva participaram ativamente do Desfile Cívico que celebrou o aniversário
da Estância Turística de Avaré.
Além disso, a cidade passou a contar com o Coral Municipal de Libras, que já se apresentou em
diversos eventos. Já o Moda Eficiente, desfile adaptado para pessoas com deficiência, contou com a
participação da indústria local e do comércio.

Essas são algumas das ações de 2019 comemoradas pela Secretaria Municipal da Pessoa com
Deficiência (SMDPD).
A pasta também investiu na capacitação de servidores municipais para o atendimento à pessoa
com deficiência. Mais de 400 profissionais receberam o treinamento.
Outro destaque foi a Oficina de Libras, projeto
inédito no município que já formou mais de 100 alunos. Comunidade, servidores e funcionários da Santa
Casa de Misericórdia passaram pela capacitação.
A SMDPD também ressalta a realização de
eventos como o Simpósio Multidisciplinar sobre
Autismo, A Comunidade e a Pessoa com Deficiência e o Simpósio Multidisciplinar sobre Surdez, entre outras ações e serviços promovidos pela pasta.
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EDUCAÇÃO

Eventos pedagógicos e
nova creche marcam ano
Renovação de bibliotecas e
implantação da Casa da
Leitura também foram
destaque em 2019
O ano da Secretaria Municipal de Educação foi
marcado por eventos que atraíram grande público. O primeiro deles foi o 1º Fórum Regional de
Educação Inclusiva, que reuniu mais de mil pessoas
em maio. A edição recebeu representantes de 18
municípios, distribuídos entre 4 estados.
Em junho, foi a vez da 7ª Passeada pelo Meio Ambiente agrupar cerca de 800 alunos. Além disso, cerca
de 1500 pessoas estiveram na 2ª Mostra de Educação
Infantil realizada em novembro no Largo São João.
A pasta também destaca como conquista a conclusão do projeto do currículo municipal, conforme determina a Base Nacional Comum Curricular,
a aquisição de material didático para a educação
ambiental e para a Prova Brasil, o investimento na
renovação de bibliotecas de creches e escolas e a
implantação da Casa da Leitura no Horto Florestal,
espaço preparado para receber visitas diárias de
alunos da rede municipal.

A Educação destaca ainda a disponibilização de
uniforme e kits escolares a alunos da rede municipal, a instalação de câmeras em parte das escolas e
creches e aquisição de brinquedos para creches e
educação infantil, entre diversas outras realizações.
Entres as obras estão a inauguração do Centro

de Educação Infantil "Prof. Nadine Chibani Marques”,
no São Rogério, com capacidade para 150 crianças,
o início da reforma da EMEB “Salim Antônio Curiati” e a conclusão da revitalização da EMEB “Maneco
Dionísio”, entre outras melhorias implementadas em
unidades municipais, incluindo acessibilidade.

ESPORTES

Competições em várias modalidades são destaque em Avaré
Secretaria ressalta ainda a
participação avareense em
competições e melhoria em
praças esportivas
Copas e campeonatos em várias modalidades
realizados em solo avareense marcaram o ano
esportivo da Estância Turística de Avaré.
A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
(SEME) destaca as etapas da Federação Paulista
de Maratonas Aquáticas e do Campeonato Pau-

lista de Judô, a Copa Avaré de Karatê promovida
em parceria com a Federação Paulista de Karatê e
as semifinais da Copa de Basquete, esta parceria
com a Federação Paulista de Basquete.
A pasta também ressalta a realização da etapa
do Circuito Cidades Paulistas de Corrida e Caminhada. Parceria com o Governo do Estado, a edição contou com a participação de mais de 2 mil
pessoas.
Para a SEME, a programação marcou a retomada da
realização de grandes competições em Avaré. Destaque
ainda para a Copa Bugrinho de Futsal de Base, Copa Escolar de Futsal Sub-18 e Copa Handebol Avaré.

O setor aponta ainda como conquista a atuação avareense nos mais variados torneios e campeonatos, incluindo a participação inédita na Copa
Sul-americana de Basquete Masculino e na Copa
Paulista de Futsal. Avareenses também obtiveram
bons resultados na modalidade paralímpica.
Além da ampliação de escolinhas mantidas
pelo município, a SEME destaca as melhorias
estruturais implementadas em praças esportivas
durante 2019, entre elas a pintura do Campo,
Pista Municipal e Pista Municipal de Skate, a revitalização do Centro Social Urbano e da Piscina
Municipal.
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OBRAS

Prefeitura amplia investimento
em infraestrutura em 2019
Operação tapa-buraco,
limpeza urbana e
substituição de iluminação
também marcaram ano
Durante 2019, a Prefeitura da Estância Turística
de Avaré ampliou o investimento em infraestrutura. Os resultados podem ser vistos em vários setores da cidade.
O ano teve início com a intensificação das obras
para conter erosões no Jardim Europa e o início da
nova etapa da construção e reparo de muros de
arrimo no Bairro Camargo.
Também foram destaque no primeiro semestre
a revitalização do Paço Municipal e a pavimentação
na Rua Albânia, também no Jardim Europa. A via
liga a Avenida “Professor Celso Ferreira” às avenidas “Benedito Carlos D’Agostini” e Espanha, importantes artérias da cidade.
Foram inauguradas a cobertura metálica da

Quadra Poliesportiva da Vila Esperança e o anel viário na Avenida “Tininho Negrão”. A via também
recebeu calçamento e iluminação.
Os novos sanitários na Praça “Monsenhor Celso
Ferreira”, no Centro Avareense de Integração Cultural (CAIC), e os novos quiosques da Praça “Prefeito Romeu Bretas” (Concha Acústica) também
foram inaugurados durante o ano, bem como os
novos sanitários do espaço.
Paralelamente, foram intensificadas a manutenção de estradas rurais, a operação tapa-buraco e a
limpeza urbana. Estas duas últimas foram levadas
para vários bairros pela Secretaria de Serviços.
A iluminação pública também foi beneficiada.
Além da manutenção de rotina, a pasta deu início à
substituição de lâmpadas antigas por luminárias de
LED, procedimento que será realizado por etapas.
Viabilizado com recursos federais, o “Túnel Milton Monti” - transposição da linha férrea na extremidade da Rua Alagoas que liga o centro à zona sul
da cidade - foi inaugurado em julho, bem como a

pavimentação da Avenida Santa Bárbara, principal
acesso ao Residencial “Terras de São José”.
O mês de agosto foi marcado pela conclusão da
pavimentação na Rua “Abrahim Dabus”, no Bairro
Ipiranga. A benfeitoria facilitou o acesso à UBS “Antônio Luiz Soares de Noronha”, unidade de saúde
localizada numa das extremidades da via.
A Prefeitura também deu início às obras para
o asfaltamento de ruas do Jardim Califórnia, outra
reivindicação antiga dos moradores.
O empreendimento orçado em R$ 1.605.103,21
milhão é um convênio entre município e o Ministério do Desenvolvimento Regional. A obra está sendo implementada por etapas.
Entre outras melhorias, o município concluiu
ainda a modificação na rotatória que dá acesso
aos bairros Green Village e Porto Seguro. Foi implantado um dispositivo de retorno que facilitou o
tráfego na região.
Ainda se tratando de estrutura viária, uma nova passagem na extremidade da Avenida “Donguinha Mercadante” garantiu o acesso rápido do condutor à SP-255.
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SOLIDARIEDADE

Eventos natalinos marcam
encerramento do ano para
o Fundo Social
Outro destaque de 2019 foi a
Campanha do Agasalho, que
arrecadou mais de 20 mil
peças
A chegada do Papai Noel de paraquedas no
Parque “Fernando Cruz Pimentel” (recinto da Emapa) no Natal das Crianças foi destaque entre os
eventos promovidos pelo Fundo Social de Solidariedade em 2019.
As crianças cadastradas pelo órgão tiraram fotos e ganharam presentes do Papai Noel aventureiro. O evento contou ainda com a distribuição
de cachorro-quente, refrigerante, sorvete, pipoca e
algodão-doce.
Também foi destaque a entrega de aproximadamente 2 mil cestas de Natal a famílias cadastradas.

Em outubro, o órgão já havia promovido mais uma
edição da Festa das Crianças no Centro Avareense
de Integração Cultural (CAIC).
Além disso, o Fundo Social fez a doação de fraldas geriátricas e cobertores a famílias assistidas
pelo órgão. Brinquedos também foram doados a
diversas instituições. Já os alimentos arrecadados
foram repassados a assistidos emergenciais.
Entre as ações, estão ainda o empréstimo de cadeiras de rodas, cadeiras para banho, muletas e andador, a doação de roupas para recém-nascidos e
de fraldas para crianças especiais, além da disponibilização de cestas básicas em casos que cumprem
critérios específicos.
Outro destaque foi a Campanha do Agasalho, que
arrecadou mais de 20 mil peças. As roupas também
foram revertidas para pessoas cadastradas. A campanha para a arrecadação de móveis e materiais de
construção também foi desenvolvida em 2019.

CULTURA

Papai Noel finaliza ano marcado por extensa programação

Pasta também promoveu a
revitalização dos imóveis
públicos localizados no CAIC

Uma série de eventos para todos os gostos foi
desenvolvida no decorrer de 2019 pela Secretaria
Municipal da Cultura, uma média de quase um
evento por dia.
São exemplos o carnaval na Concha Acústica, o
Cultura no Horto, o 1º de Maio com Arte, a tradicional Festa das Mães do Jardim Brasil, o Circuito SESC
de Artes, a Feira do Livro e a Quinzena do Folclore,
além de diversas mostras e exposições temáticas.

Eventos que fazem parte da história local também ganharam novas edições, como o Arraiá do
Nhô Musa, a Feira Avareense de Música Popular
(Fampop) e a Exposição Municipal Agropecuária e
Industrial de Avaré (Emapa).
A grade incluiu oficinas culturais (dança e ritmos) e oficinas do Pontos MIS, parceria com o Museu da Imagem e do Som (MIS), além do concurso
da Rainha da Emapa e várias outras atividades.
Em 2019, a pasta também ainda deu início à estruturação do Corpo Coreógrafo da Banda Marcial Municipal.
Encerrando a programação anual, o Papai Noel fez
uma descida de tirolesa da torre do Santuário Nossa
Senhora das Dores. Em sua segunda edição, o evento

é uma parceria com o Corpo de Bombeiros de Avaré.
A Secretaria Municipal da Cultura comandou
ainda a revitalização dos imóveis localizados no
Centro Avareense de Integração Cultural (CAIC).
A Biblioteca Municipal “Francisco Rodrigues dos
Santos”, o Museu Municipal “Anita Ferreira De Maria” e o Memorial Djanira ganharam nova pintura.
O banheiro público e a Casa de Cultura “Escritor
José Pires Carvalho”, sede da pasta, também tiveram as paredes pintadas.
Em julho, a Cultura ainda inaugurou um novo
playground no bosque da CAIC. Outra novidade é
a rampa de acesso que liga a Rua Paraíba até o
Espaço Poético “Cláudio Cortez”.
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AGRICULTURA

Avaré recebe certificado por
incentivo à Agricultura Familiar
Estância foi destaque em
premiação promovida pelo
SEBRAE em 2019
As ações de estímulo à inovação e ao empreendedorismo na Agricultura Familiar desenvolvidas
pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento garantiram à Estância Turística de Avaré
o certificado na categoria “Pequenos Negócios
no Campo” durante a entrega do Prêmio SEBRAE
Prefeito Empreendedor, realizado em maio do ano
passado na capital paulista.
O projeto em questão, “Avaré no Campo”, foi
desenvolvido por técnicos da Prefeitura que atuam
na Casa da Agricultura.
Além disso, a partir de janeiro, o Mercado Municipal vai contar com um box voltado exclusivamente para o setor, iniciativa inédita no município.
O espaço será ocupado pela Associação Orgânicos Avaré (AOA) e Associação dos Apicultores e
Meliponicultores de Avaré e Região (AAMARE).
Em 2019, produtores rurais de Avaré também

puderam contar com a orientação gratuita de
agrônomos, veterinários, técnicos agrícolas e biólogos fornecidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

Além de aspectos técnicos, são oferecidas orientações sobre a comercialização de produtos agrícolas
e apoio na inserção de produtores rurais no Cadastro
Ambiental Rural, entre outras informações.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria reestrutura serviço que orienta e encaminha moradores de rua
Abordagem é feita por uma
equipe própria que faz a
prevenção, orientação e o
encaminhamento
Em 2019, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SEMADS) reestruturou o Serviço Especializado em Abordagem
Social (SEAS).
Vinculado ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), o órgão tem por
objetivo assegurar o atendimento de pessoas submetidas à vulnerabilidade social em situação de rua.

A abordagem é feita por uma equipe própria que
faz a prevenção, orientação e o encaminhamento do
público-alvo para outros serviços públicos.
O trabalho é desenvolvido durante todo o ano.
O objetivo é criar condições para que essas pessoas não retornem à situação anterior.
Ainda dentro desse tema, foi assinado um Termo de Colaboração com a Defensoria Pública a
fim de agilizar o fluxo e necessidades emergenciais
desse grupo social.
A pasta ainda promoveu palestras conjuntamente com as equipes de CRAS e CREAS sobre
abuso e exploração de crianças e adolescentes,
violência contra a pessoa idosa, pessoa com deficiência e mulheres, além de ter composto equipe de

referência nos serviços de Assistência Social por
meio de concurso público.
Além de dar continuidade a projetos e
ações que já estavam em andamento, a SEMADS desenvolveu uma ampla programação
durante o Setembro Amarelo, período em
que acontece a campanha nacional de prevenção ao suicídio.
Já a Casa de Passagem, órgão que presta assistência a pessoas em situação de rua, promoveu uma festa para aniversariantes em agosto.
O objetivo foi aprofundar os vínculos sociais
entre os assistidos. Outras comemorações alusivas também foram realizadas durante o ano que
terminou.
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Casa do Cidadão intensifica
prestação de serviços em 2019
Ano terminou com edição de decretos que permitem instalação de empresas
A Casa do Cidadão intensificou a prestação de
serviços durante 2019. Além de concentrar toda a
estrutura da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia, o local abriga o Procon, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT),
Banco do Povo Paulista, Sala do Empreendedor,
Junta do Serviço Militar e posto do SEBRAE Aqui,
entre outros setores voltados ao atendimento de
moradores de Avaré e região.
Só o Banco do Povo liberou aproximadamente
R$ 1 milhão para o desenvolvimento de pequenos
empreendimentos locais.
Além disso, o ano terminou com a edição de
decretos que garantem a diversas empresas a permissão de uso de imóveis do município, o que na
prática representa o primeiro passo para a instalação de novos empreendimentos no distrito industrial da Estância Turística de Avaré.
De acordo com a Secretaria de Indústria e Comércio, cerca de dez firmas foram beneficiadas
com os atos expedidos pelo Executivo. A expectativa é que elas gerem centenas de empregos a
partir de 2020.
Cursos e capacitações voltadas ao fomento do
empreendedorismo também foram realizados na
Casa do Cidadão em 2019, entre outras ações.

FAZENDA

Funcionalismo teve reajuste de 5% em 2019
Novo sistema para emissão
de nota fiscal também
entrou em vigor
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré concedeu
reajuste de 5% ao funcionalismo municipal em 2019.
Outro projeto da municipalidade elevou para R$

250 o vale-alimentação. O índice foi estabelecido
após a conclusão do estudo de impacto orçamentário-financeiro conduzido pela Secretaria da Fazenda.
Na época, o Executivo afirmou que a porcentagem
estava de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e
com o índice estabelecido pelo Tribunal de Contas.
Em abril do ano passado, entrou em operação
o novo software para a emissão de nota fiscal eletrônica e outros serviços utilizados por empresas,

bancos e cartórios em atividade no município. A
Fazenda promoveu capacitações para servidores e
usuários durante a transição de sistemas.
Várias opções estão disponíveis ao munícipe
no site avare.sp.gov.br. Clicando no ícone “Serviços
Online”, localizado no cabeçalho da página eletrônica, é possível ter acesso ao Portal da Transparência, solicitar documentos e pesquisar informações
sobre a administração municipal.
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MEIO AMBIENTE

Em 2019, Avaré ganhou novo
sistema de coleta de lixo
Município também tomou
a frente na luta contra baixo
nível na Represa Jurumirim
Em fevereiro de 2019, entrou em vigor o novo
sistema de coleta de lixo. O setor agora está sob a
responsabilidade da empresa Consita.
Para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
o novo modelo garante mais eficiência na prestação do serviço.
A pasta também tomou a frente na luta contra o
baixo nível na Represa Jurumirim, cujo reservatório
é administrado pela CTG Brasil.
A municipalidade defende que a situação crítica
prejudica não só o turismo, mas também o Meio
Ambiente. Várias reuniões entre lideranças regionais, órgãos governamentais e representantes da
concessionária foram realizadas na tentativa de se
chegar a um acordo.
Em 2019, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente também colocou em prática as diretrizes
do Programa Município VerdeAzul, desenvolveu
diversas ações educativas com alunos da rede municipal, intensificou parcerias na busca pelo desenvolvimento sustentável, distribuiu ecopontos em

escolas municipais para a coleta de óleo usado e
implantou um corredor verde em uma avenida de
Avaré, entre outras iniciativas.
Também foram destaque a disponibilização da
cartilha online sobre arborização urbana e a realização da capacitação sobre compras sustentáveis
(voltada para servidores) e compostagem.
Além disso, a pasta adquiriu recentemente um

triturador móvel de resíduo vegetal para suprir a
grande demanda gerada no município.
O equipamento tem capacidade para processar
galhos, folhas, ramagens e troncos com até 25 centímetros de diâmetro.
O produto final será encaminhado para um espaço específico no aterro sanitário, onde poderá ser
retirado para uso em jardinagem e outras finalidades.

ADMINISTRAÇÃO

Município implanta Política de Gestão Documental
Secretaria afirma que
proposta vai resultar no
melhor atendimento ao
cidadão
Em 2019, a Secretaria Municipal de Administração, por meio do Departamento de Arquivo Público
Municipal, deu início aos trabalhos para a implanta-

ção da Política Municipal de Gestão Documental.
A gestão documental ou gestão de documentos é
definida como o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação,
uso, avaliação e arquivamento de documentos em
fase corrente e intermediária, visando sua eliminação,
recolhimento ou preservação permanente.
Secretarias, setores e departamentos estão criando comissões para cuidar do assunto. A proposta, no

entanto, é ir além do aspecto organizacional.
“A implementação da Política Municipal
de Gestão Documental vai resultar no melhor
atendimento ao cidadão, através da Lei de
Acesso à Informação, passando pela preservação do patrimônio histórico da cidade, chegando até o melhor desempenho de todos os
serviços públicos”, avalia a Secretaria Municipal de Administração.
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SERVIÇOS

Ampliação da frota beneficia
manutenção de vias públicas
Corpo de Bombeiros e
Saúde também receberam
novos veículos em 2019

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré investiu na ampliação da Frota Municipal durante 2019,
beneficiando vários setores.
Entres as aquisições está um caminhão que é
utilizado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento para o resgate de animais abandonados em
vias públicas.
O Corpo de Bombeiros também foi beneficiado
com uma unidade para o resgate de vítimas que
exigem atendimento emergencial na fase pré-hospitalar. Além disso, vários veículos foram adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.
Já um caminhão com caçamba basculante passou a auxiliar a Secretaria de Serviços na manutenção de vias públicas, bem como dois caminhões
de grande porte que foram adquiridos no período.
Uma caminhonete que integra a frota da pasta,

por sua vez, recebeu uma carroceria de alumínio
que contém acessórios como escada e caixa de

ferramentas. O conjunto é aplicado em demandas
relacionadas à iluminação pública.

TURISMO

Avaré sobe no ranking do Mapa do Turismo Brasileiro
Restaurante do Camping Municipal entrou em atividade em 2019
A Estância Turística de Avaré passou para a categoria B no novo Mapa do Turismo Brasileiro divulgado recentemente pelo Ministério do Turismo.
No levantamento anterior, o município figurava no
grupo C.
A classificação, que vai de A a E, é um instrumento de acompanhamento do desempenho das
economias turísticas locais.
A certificação é uma maneira de comprovar que
o município está inserido no Mapa e faz parte do
rol de 2.694 destinos brasileiros que trabalham o
turismo como política de desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda.
Ela subsidia ainda a priorização de investimentos
por programas do Ministério do Turismo, incluindo

ações de infraestrutura turística, qualificação profissional e promoção dos destinos, observando
características peculiares de demanda e vocação
turística.
O restaurante do Camping Municipal, situado
às margens da Represa Jurumirim, entrou em funcionamento em 2019.
Com isso, o importante cartão-postal da estância ganhou um importante reforço, atendendo
a uma das principais reivindicações de turistas que
passam pela região.
A pasta ainda promoveu edições do Pescaria
no Lago da Brabância, evento aberto ao público
no açude Bertha Bannwart que é voltado para
toda a família, entre outras realizações.

