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Notifi cação - Processos/expedientes conclusos 
para ciência  

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

Requerente – Nome LOURDES DE JESUS ALVES   
   PEPE
Nº Processo  411/2022
Nº Protocolo e/ou outro  189749/2022
documento
Situação   Concluso para ciência do interessado.

Requerente – Nome HENRIQUE DA CRUZ PINTO
Nº Processo  438/2022
Nº Protocolo e/ou outro  1169/2022
documento
Situação   Concluso para ciência do interessado.

EDITAL DE RESULTADO DAS SOLICITAÇÕES DE 
ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

O Prefeito da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, 
usando de suas atribuições legais, torna público o EDITAL DE RE-
SULTADO DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DA TAXA DE INS-
CRIÇÃO do Concurso Público - Edital nº 01/2022, conforme segue:

O candidato disporá de 2 (dois) dias úteis a partir da divulgação 
deste edital, para contestar o indeferimento da isenção por meio 
de interposição de recurso, nos termos do Capítulo 13 do edital 
do concurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de re-
visão.
No dia 8 de outubro de 2022, será divulgado no quadro de avisos 
do Centro Administrativo Municipal e Paço Municipal e publicado 
no Semanário Ofi cial da Estância Turística de Avaré aos sábados 
seja na versão impressa ou no endereço eletrônico www.avare.
sp.gov.br/semanario/digital/, no site ofi cial em www.avare.sp.gov.
br, bem como no endereço eletrônico www.indepac.org.br/concur-
sos o resultado do recurso contra o indeferimento da solicitação da 
isenção do valor de inscrição
Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos, 
para efetivar a sua inscrição no Concurso Público, deverão acessar 
o site do INDEPAC - www.indepac.org.br/concursos, na área do 
Concurso Público 01/2022 da Estância Turística de Avaré, imprimir 
a segunda via do respectivo boleto bancário para pagamento da 
taxa de inscrição e pagá-lo até a data de seu vencimento.
Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção deferidos es-
tarão automaticamente inscritos no certame.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido 
o presente Edital.

Avaré, 23 de setembro de 2022.

Joselyr Benedito Costa Silvestre
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ/SP 

EDITAL DE RESULTADO DAS SOLICITAÇÕES DE 
ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

O Prefeito da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, 
usando de suas atribuições legais, torna público o EDITAL DE RE-
SULTADO DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DA TAXA DE INS-
CRIÇÃO do Concurso Público - Edital nº 02/2022, conforme segue:

NÃO HOUVE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INS-
CRIÇÃO.

O candidato disporá de 2 (dois) dias úteis a partir da divulgação 
deste edital, para contestar o indeferimento da isenção por meio 
de interposição de recurso, nos termos do Capítulo 11 do edital do 
concurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revi-
são.
No dia 8 de outubro de 2022, será divulgado no quadro de avisos 
do Centro Administrativo Municipal e Paço Municipal e publicado 
no Semanário Ofi cial da Estância Turística de Avaré aos sábados 
seja na versão impressa ou no endereço eletrônico www.avare.
sp.gov.br/semanario/digital/, no site ofi cial em www.avare.sp.gov.
br, bem como no endereço eletrônico www.indepac.org.br/concur-
sos o resultado do recurso contra o indeferimento da solicitação da 
isenção do valor de inscrição
Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos, 
para efetivar a sua inscrição no Concurso Público, deverão acessar 
o site do INDEPAC - www.indepac.org.br/concursos, na área do 
Concurso Público 02/2022 da Estância Turística de Avaré, imprimir 
a segunda via do respectivo boleto bancário para pagamento da 
taxa de inscrição e pagá-lo até a data de seu vencimento.
Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção deferidos es-
tarão automaticamente inscritos no certame.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido 
o presente Edital.

Avaré, 23 de setembro de 2022.
Joselyr Benedito Costa Silvestre

PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ/SP

EDITAL DE RESULTADO DAS SOLICITAÇÕES DE 
ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

O Prefeito da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, 
usando de suas atribuições legais, torna público o EDITAL DE RE-
SULTADO DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DA TAXA DE INS-
CRIÇÃO do Concurso Público - Edital nº 03/2022, conforme segue:

O candidato disporá de 2 (dois) dias úteis a partir da divulgação 
deste edital, para contestar o indeferimento da isenção por meio 
de interposição de recurso, nos termos do Capítulo 11 do edital 
do concurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de 
revisão.
No dia 8 de outubro de 2022, será divulgado no quadro de avisos 
do Centro Administrativo Municipal e Paço Municipal e publicado 
no Semanário Ofi cial da Estância Turística de Avaré aos sábados 
seja na versão impressa ou no endereço eletrônico www.avare.
sp.gov.br/semanario/digital/, no site ofi cial em www.avare.sp.gov.
br, bem como no endereço eletrônico www.indepac.org.br/concur-
sos o resultado do recurso contra o indeferimento da solicitação 
da isenção do valor de inscrição
Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos, 
para efetivar a sua inscrição no Concurso Público, deverão aces-
sar o site do INDEPAC - www.indepac.org.br/concursos, na área 
do Concurso Público 03/2022 da Estância Turística de Avaré, im-
primir a segunda via do respectivo boleto bancário para pagamen-
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to da taxa de inscrição e pagá-lo até a data de seu vencimento.
Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção deferidos 
estarão automaticamente inscritos no certame.

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedi-
do o presente Edital.

Avaré, 23 de setembro de 2022.

Joselyr Benedito Costa Silvestre
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ/SP

INEDITORIAIS

Despacho – Indeferimento/autorização de 
nomeação/posse/exercício

Edital de Convocação :068/2022 – publicação 02/07/2022
Interessado : MARIANA BIGLIA DE QUEIROZ

 
Examinando os autos, verifi camos que o 23ª classifi cado compa-
receu no prazo no DRHGP, porém não entregou a documentação 
exigida em atendimento ao Edital de Convocação nº 068/2022
Indefi ro autorização de nomeação/posse/exercício, smj, face óbice 
as regras do Edital do Concurso Publico 002/2018, Edital de convo-
cação nº 068/2022, cargo de Psicólogo da Prefeitura do Município 
da Estância Turística de Avaré, Artigo nº 39 da Lei nº 315/95.
Dê-se ciência ao interessado.                                                                                    
Publique-se.
Proceda-se convocação do próximo classifi cado.

Estância Turística de Avaré, aos 22 de Setembro de 2022.

Ronaldo Adão Guardiano
Secretário Municipal de Administração
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SAÚDE

O Centro de Aten-
ção Psicossocial (CAPS), 
em parceria com a Se-
cretaria Municipal da 
Saúde, vem promoven-
do uma série de ações 
relacionadas à campa-
nha Setembro Amarelo.

A proposta é preve-
nir o suicídio por meio 
do diálogo e da capaci-
tação, conscientizando 
toda a sociedade sobre 
a importância da valori-
zação da vida. O dia 10 
de setembro é oficial-

Campanha Setembro Amarelo promove 
capacitação e conscientização
Mês é dedicado à prevenção ao suicídio; Saúde e CAPS desenvolvem ações sobre tema

mente o Dia Mundial de 
Prevenção ao Suicídio.

A programação teve 
continuidade na quin-
ta-feira, 22, com uma 
palestra voltada para 
profissionais da saúde.

Cuidados, manejo e 
acolhimento do pacien-
te com ideação suicida 
são alguns dos temas 
em pauta. O evento 
vai contar com a parti-
cipação do Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), que 

vai discutir a abordagem 
das emergências às ten-
tativas de suicídio. 

O objetivo é capa-
citar os profissionais 
da rede para oferecer 
o primeiro acolhimen-
to aos pacientes, bem 
como encaminhá-los 
para a continuidade do 
atendimento.

Já no dia 29 de se-
tembro será realizada 
uma mesa redonda so-
bre o tema na Câmara 
Municipal, às 10 horas, 

com profissionais de di-
versas áreas. O evento 
é aberto ao público e 
abrange todas as secre-
tarias municipais. 

Ações anteriores 
Em parceria com es-

tudantes de Psicologia 
da UniFSP e a Secretaria 
Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimen-
to Social (SEMADS), a 
equipe do CAPS rea-
lizou no dia 13 uma 
dinâmica de grupo no 
Centro de Referência 

da Assistência Social 
(CRAS) IV. A propos-
ta foi conscientizar os 
usuários atendidos no 
território. 

Outra ação ligada ao 
Setembro Amarelo foi 
desenvolvida no dia 12 
no CRAS II. O objetivo 
também foi conscienti-
zar os usuários sobre o 
tema. 

Uma capacitação 
voltada para médicos 
da rede básica foi reali-
zada ainda no dia 6 de 

setembro. Na ocasião, 
o psiquiatra João Evan-
gelista Vasconcelos fa-
lou sobre transtornos 
psiquiátricos, compor-
tamento suicidada e 
tratamento medica-
mentoso, entre outros 
assuntos. 

O foco foi orientar 
sobre o atendimento da 
demanda do compor-
tamento suicida, bem 
como aprimorar o aten-
dimento em rede em fa-
vor desses pacientes.
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EDUCAÇÃO

A Secretaria Muni-
cipal da Educação, em 
parceria com a faculda-
de UniFSP, está promo-
vendo encontros entre 
estagiárias de Psico-
logia e professores do 
Ensino Fundamental da 
Rede Municipal.

A proposta é auxiliar 
o profissional da Edu-
cação a superar situa-
ções difíceis ou proble-
máticas encontradas no 
dia a dia, controlando o 
estresse no ambiente 
de trabalho.

Professores aprendem 
técnicas para aliviar estresse
Iniciativa é uma parceria entre Educação e estudantes de Psicologia  

Alimentação saudá-
vel, atividades físicas, 
respiração correta, me-
ditação e relaxamento, 
entre outros temas liga-
dos à saúde física, men-
tal e social, são alguns 
dos tópicos abordados 
nos encontros.

Meditação 
A iniciativa conta 

com a participação do 
professor de meditação 
Zun Hong. Formado em 
meditação e budismo 
na Austrália e pós-gra-
duado em ensinamen-

to budista, ele cursa 
Psicologia na UniFSP.

No final do encontro, 
Zun conduziu um exercí-
cio de relaxamento com 
os professores. A Secre-
taria Municipal da Edu-
cação ressaltou a impor-
tância da iniciativa.

“São temas perti-
nentes nos dias de hoje. 
Conhecimento é a me-
lhor forma de garantir-
mos um ambiente de 
trabalho mais saudável 
para todos”, ressalta a 
pasta.

Teve início na terça-
-feira, 20, a pesagem de 
inscritos no Programa 
Auxílio Brasil. A infor-
mação é da Secretaria 
Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento 
Social (SEMADS). 

O procedimento é 

Pesagem de beneficiários do Auxílio Brasil é iniciada
SEMADS

Acompanhamento é obrigatório para evitar 
bloqueio do benefício

feito nas unidades de 
saúde de referência dos 
beneficiários. Confira os 
locais e horários na ta-
bela abaixo. 

Público-alvo
A pesagem é volta-

da para mulheres entre 
14 e 44 anos e crianças 

menores de 7 anos. O 
acompanhamento do 
peso é obrigatório para 
evitar o bloqueio do 
benefício, alerta a pasta.  

“Fique atento e dirija-
-se até o posto de saú-
de mais próximo de sua 
casa”, conclui a SEMADS.
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré formalizou recen-
temente o termo de 
concessão de área para 
a empresa Soupleliss 
Cosméticos Ltda.

O empreendimento 
de Taquarituba deve ge-
rar 50 empregos diretos. 
A empresa será instala-
da na Avenida Espanha, 
no Distrito Industrial do 
Bairro Camargo. 

Prefeitura de Avaré cede área para 
instalação de empresa de cosméticos
Empreendimento deve gerar 
50 empregos diretos

De acordo com o 
contrato, os respon-
sáveis têm três meses 
para iniciar as obras. Já 
o prazo para entrar em 
funcionamento é de 
um ano. 

Além de abastecer 
negócios na região, a 
empresa exporta pro-
dutos para o Paraguai, 
Argentina, Itália, EUA, 
México, entre outros 
países. 

Crianças de 1 ano 
a menores de 5 anos 
continuam receben-
do a vacina contra a 
Poliomielite (Paralisia 
Infantil) até 30 de se-
tembro.

O imunizante é mi-
nistrado de forma oral, 
por meio de duas go-
tinhas. “É a campanha 
do Zé Gotinha, onde 
não há uso de agulhas. 
Pais e responsáveis de-

SAÚDE

Crianças recebem gotinhas contra a Paralisia Infantil até 30 de setembro

Vacina contra pólio é ministrada de forma 
oral

vem procurar a sala de 
vacina mais próxima de 
sua residência”, ressalta 
a Secretaria Municipal 
da Saúde.

 A vacina está dis-
ponível nos postos 
Bannwart, Bonsucesso, 
Posto Vera Cruz, Santa 
Elizabeth, Bairro Alto, 
Brabância, Flávio Negrão 
e Centro de Saúde I.

O atendimento ao 
público é das 8 às 11 

horas e das 13 às 15 
horas. É importante le-
var a carteira de vacina-
ção da criança.

A cobertura contra 
a Paralisia Infantil está 
em 49%, alerta a pas-
ta. Já para o público de 
5 anos a menores de 
15 anos está prevista 
a atualização da situa-
ção vacinal conforme o 
Calendário Estadual de 
Vacinação.
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EVENTO

A dupla Zé Neto e 
Cristiano fará a aber-
tura da 52ª Exposição 
Municipal Agropecuá-
ria e Industrial de Avaré 
(Emapa) que acontece 
entre 2 e 11 de dezem-
bro no Parque de Expo-
sições Fernando Cruz 
Pimentel. 

Considerada a maior 
festa com portões aber-
tos do país, a Emapa 
volta após dois anos de 
suspensão devido à pan-
demia do coronavírus. 

Confira a grade de 
shows da 52ª Emapa 
Edição que acontece entre 2 e 11 de dezembro traz nomes como Zé Neto e Cristiano e 
Maiara e Maraisa 

A programação se-
gue com Alok (dia 3) e 
Ana Castela (dia 4). Não 
haverá show nos dias 5 
e 6 de dezembro.  

A comissão organi-
zadora faz suspense em 
relação aos shows dos 
dias 7 e 8, mas garante 
que o público não irá se 
decepcionar. 

A grade continua 
com Barões da Pisa-
dinha (dia 9) e Wesley 
Safadão (dia 10). Já 
Maiara e Maraisa farão 

o encerramento da 52ª 
Emapa no domingo, 11.

Arena de Eventos 
Outra grande atra-

ção da 52ª Emapa é a 
Final Nacional de Ro-
deios (FNR) que será 
realizada entre 8 e 11 
de dezembro. 

Com cavalos e tou-
ros e a participação de 
atletas de nível interna-
cional, o evento marca 
a inauguração da Arena 
de Eventos Avaré. 

Essa é a primeira vez 

que a competição da 
Confederação Nacio-
nal de Rodeio (CNAR) 
será encerrada fora de 
Barretos, cidade que é 
referência mundial no 
esporte.

Avaré foi escolhida 
graças aos investimen-
tos que a Prefeitura 
vem fazendo em in-
fraestrutura. O espaço 
que será inaugurado na 
ocasião tem capacida-
de para 40 mil pessoas. 

A título de compara-

ção: o famoso Estádio 
de Rodeios de Barretos 
tem capacidade para 35 
mil pessoas.

Mais atrações  
Além de uma ampla 

praça de alimentação 
e parque de diversões, 
a 52ª vai contar ainda 
com cavalgada, exposi-
ções e leilões das mais 
variadas raças, além 
de estandes com im-
plementos e produtos 
ligados ao setor agro-
pecuário.

Camarote, venda de 
produtos e 

estacionamento
A edição também 

vai disponibilizar ao pú-
blico estacionamento 
com seguro no valor de 
R$ 30. Interessados em 
adquirir camarotes de-
vem entrar em contato 
pelo (14) 9 9759-1712.

Já quem deseja pa-
trocinar ou vender pro-
dutos na festa deve li-
gar para o telefone (19) 
9 9779-6647.
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AGRICULTURA

Avaré acaba de 
receber um trator do 
Programa Patrulha 
Rural, gerido pelo 
Governo Estadual. O 
objetivo é auxiliar no 
atendimento ao pe-
queno produtor rural. 

Com cabine fecha-
da e outros itens de 
série, o modelo 4410 
da Massey Ferguson 

Avaré recebe trator e implementos 
do Programa Patrulha Rural

Equipamento será utilizado no auxílio ao pe-
queno produtor

é considerado um dos 
modelos mais versá-
teis da categoria. 

Implementos 
O convênio assi-

nado entre a Secre-
taria de Agricultura 
e Abastecimento e a 
Prefeitura de Avaré 
também garantiu a 
vinda de um pulveri-
zador, grade aradora, 

arador subsolador e 
distribuidor de calcá-
rio e sementes. 

Os implementos fo-
ram enviados ao mu-
nicípio anteriormente, 
informou a Secretaria 
Municipal de Agricul-
tura e Abastecimento. 
O valor dos itens obti-
dos por meio do con-
vênio soma R$ 418 mil.

Teve início na sex-
ta-feira, 23, a inscrição 
para o concurso Rainha 
da Emapa 2022. Podem 
se inscrever candidatas 
entre 18 e 30 anos.

A postulante deve 
ser natural de Avaré ou 
residir no município há 
pelo menos um ano. As 
candidatas podem se 
inscrever até 23 de ou-
tubro.

A triagem virtual e a 
pré-seleção acontecem 
em outubro. As eleitas 
para a função de rainha, 

CULTURA

Concurso Rainha da Emapa está com inscrições abertas
Candidatas podem se inscrever até 23 de 
outubro  

1ª princesa e 2ª prince-
sa serão anunciadas 
oficialmente em no-
vembro, em data ainda 
a ser definida pela Co-
missão Organizadora.

Inscrição 
As inscrições devem 

ser feitas pelo e-mail 
concursogarotaema-
pa2022@gmail.com.

A ficha de inscrição 
e o regulamento tam-
bém pode ser retira-
dos na Secretaria Mu-
nicipal de Cultura. 

O endereço é Rua 

Minas Gerais, nº 279.
O atendimento ao 

público é de segunda 
a sexta feira, das 9 às 
12 horas e das 13 às 17 
horas.

Regulamento
O regulamento e a 

ficha de inscrição tam-
bém estão disponíveis 
no site avare.sp.gov.
br. Basta se dirigir até 
a área “Acesso Rápido”, 
na parte inferior da pá-
gina eletrônica, e clicar 
no botão “Rainha da 
Emapa 2022”. 
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ESPORTE

A equipe de vôlei 
de Avaré conquistou 
o vice-campeonato 
no 8º Torneio Misto 
de Voleibol de Taqua-
rituba.

A competição foi 
realizada no domin-
go, 18, no ginásio 
municipal Juvenal 

Avaré conquista vice-campeonato 
em torneio misto de vôlei

Equipe disputou final com Riversul na com-
petição realizada em Taquarituba

Rodrigues. Os repre-
sentantes da estância 
turística disputaram 
a final com Riversul, 
vencedora do tor-
neio.

A equipe avareen-
se é composta pelos 
atletas Lucas Cer-
queira, Andreia Pi-

colo, Paulo Marcelo, 
Alessandra, Nathália, 
João Vítor, Fernanda, 
Jonas, Juliana e Lucas 
Amâncio.

A Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e 
Lazer parabenizou a 
equipe e a comissão 
técnica pela conquista.

Professores da 
Rede Municipal de 
Ensino participaram 
de capacitação sobre 
Consciência Fonoló-
gica, conjunto de ha-
bilidades pelo qual a 
criança percebe o ta-
manho das palavras, 
as semelhanças fono-
lógicas entre elas, as 

EDUCAÇÃO

Professores recebem capacitação sobre alfabetização infantil
Objetivo é preparar equipe para auxiliar no 
desenvolvimento dos alunos

sílabas e os fonemas.
A exposição volta-

da para docentes de 
alunos de 4 a 5 anos 
foi ministrada pelo 
professor Anderson 
Antonio Vieira, repre-
sentante do Sistema 
Gênese, utilizado na 
Educação Infantil.

“Para que a criança 

aprenda a ler e escrever, 
ela precisa ter consciên-
cia de alguns processos 
fonológicos da nossa 
língua. Daí a importân-
cia de toda a equipe 
pedagógica refletir ou 
adquirir conhecimento 
sobre o assunto”, ressal-
tou a Secretaria Munici-
pal de Educação.
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO

O Centro de Atendi-
mento ao Trabalhador e 
Empreendedor (CATE) 
divulgou a existência de 
nove vagas de emprego 
disponíveis em Avaré.

São elas:
Auxiliar de Marcena-

ria: Ensino Médio Com-
pleto. Auxílio em todos 
os processos de monta-
gem e acabamento de 
peças

Vendedor Interno: 
Loja de Material de 

CATE anuncia nove vagas 
em diversos setores
Órgão localizado na Casa do Cidadão faz ponte entre empresas e trabalhadores

Construção (Masculino)
Vendedor Externo: 

Loja de Material de 
Construção (Masculino)

Auxiliar Adminis-
trativo: Ensino Médio 
Completo/ Experiência 
em CTPS/ Conheci-
mento em Informática

Auxiliar de Serviços 
Gerais: Limpeza

Auxiliar de Serviços 
Gerais: Ensino Funda-
mental Completo/ Ex-
periência com jardim, 

roçadeira, trabalhos 
braçais e em altura 
(Masculino)

Vendedor Interno: 
Vendas por meio de 
ligação, WhatsApp e 
e-mail (Masculino/ Fe-
minino)

Consultora de Ven-
das de Cosméticos, 
produtos de perfumaria 
e higiene pessoal: Dis-
ponibiliza treinamento 
e capacitação/ Oferece 
condições de vendas 

no cartão de crédito 
sem a necessidade de 
máquina/ Benefício 
Saúde e Educação.

Costureira (o) In-
dustrial: Costura de 
caneleiras, escadas de 
agilidade, colchone-
te/ Auxiliar na linha de 
produção desses ma-
teriais.

Candidatos
As ofertas estão su-

jeitas à alteração sem 
qualquer aviso prévio. 

O candidato deverá 
comparecer ao CATE, 
situado na Casa do Ci-
dadão, para entrega de 
currículo.

O endereço é Rua 
Bahia, nº 1.580, cen-
tro. O atendimento ao 
público é de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 
16h30.

É importante que o 
candidato mantenha 
o cadastro atualizado 
junto ao CATE, o que 

pode ser decisivo no 
processo de contrata-
ção.

Serviço
Ligado à Secretaria 

Municipal de Indústria, 
Comércio, Ciência e 
Tecnologia, o CATE faz 
a ponte entre empresas 
e trabalhadores.

Outras informações 
podem ser obtidas pe-
los telefones (14) 3731-
7303 e (14) 9 8204-
0788.

EMPREGO

PAT divulga vagas de emprego disponíveis em Avaré

O Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador 
(PAT) divulgou na quin-
ta-feira, 22 de setem-
bro, as vagas de em-
prego disponíveis em 
Avaré. 

São elas:
Assistente adminis-

trativo - 01
Assistente de vendas 

- 01
Auxiliar de cozinha 

- 02
Auxiliar de enferma-

gem - 01

Ofertas estão sujeitas à alteração sem qualquer aviso prévio
Auxiliar de limpeza 

- 01
Auxiliar de manu-

tenção predial - 01
Auxiliar de mecânico 

de autos - 01
Auxiliar de pintor de 

automóveis - 01
Caseiro - 02
Consultor de vendas 

- 01
Costureira em geral 

- 01
Eletricista - 01
Eletricista auxiliar - 

01

Empregada domés-
tica - 01

Funileiro - 01
Garçom - 01
Jardineiro - 01
Leiturista (ilumina-

ção pública) - 01
Mecânico de ma-

nutenção de máquinas 
agrícolas  - 02

Mecânico de auto-
móvel - 02

Motorista de ônibus 
urbano - 01

Motorista de ônibus 
rodoviário - 01

Panfleteiro - 01
Psicólogo hospitalar 

- 01
Salva-vidas - 01
Trabalhador rural – 

02
Sujeitas à alteração

As vagas estão sujei-
tas à alteração sem avi-
so prévio conforme o 
preenchimento ou reti-
rada das mesmas pelas 
empresas.

Empregador
É necessário o ca-

dastro da empresa ou 

pessoa física no en-
dereço eletrônico em-
pregabrasil.mte.gov.br 
ou diretamente no PAT 
para a disponibilização 
de vagas e processo se-
letivo.

Candidatos
Já o candidato deve 

se cadastrar no site em-
pregabrasil.mte.gov.br 
ou por meio do PAT. Os 
documentos necessá-
rios são o PIS, NIT, PA-
SEP, Bolsa família, Car-
tão Cidadão, Carteira 

de Trabalho, RG, CPF e 
CNH.

É importante ainda 
que o candidato man-
tenha seu cadastro atu-
alizado junto ao PAT, o 
que pode ser decisivo 
no processo de contra-
tação.

Serviço
O PAT fica na Casa 

do Cidadão (Rua Bahia, 
nº 1.580, centro). 

Outras informações 
pelo telefone (14) 3732-
1414.
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AVISO DE EDITAL

III REPETIÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 005/2022 – 
PROCESSO Nº.143/2022
Objeto: Credenciamento de empresa para prestação de serviços 
de consultas médicas na área de psiquiatria (200 consultas/mês), 
com base na Lei Municipal n° 2.435 de 03 de março de 2.021.
Data de Encerramento: 26 de outubro de 2022 às 09:30 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 26 de outubro de 2022 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 21 de setembro de 2.022 – Olga Mi-
tiko Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento 
de Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 143/22 – PROCESSO Nº. 270/22
COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de soluções espe-
cíficas para todas as Unidades de Saúde
Recebimento das Propostas: 11 de outubro de 2.022 das 08 horas 
até 24 de outubro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 24 de outubro de 2.022 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 26 de outubro de 2.022 
às 09 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 19 de setembro de 2.022 – Ca-
rolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 145/2022 – PROCESSO Nº. 272/2022
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Aquisição de veículos para os serviços e acolhimentos SAI 
I, II, Casa de Passagem, serviços do CREAS e serviços de prote-
ção social básica CRAS I, II, III e IV
Recebimento das Propostas: 19 de outubro de 2.022 das 08 horas 
até 01 de novembro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 01 de novembro de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 01 de novembro de 2.022 
às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 23 de setembro de 2.022 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2022 – PROCESSO Nº. 273/2022
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de 
empresa para serviços de análise de exames anatomopatológicos 
(biópsia) em atendimento aos pacientes do SUS do Município
Recebimento das Propostas: 05 de outubro de 2.022 das 08 horas 
até 18 de outubro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 18 de outubro de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 18 de outubro de 2.022 às 
09 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 23 de setembro de 2.022 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 147/2022 – PROCESSO Nº. 274/2022
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Aquisição de ambulância de suporte avançado tipo D des-
tinada ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em 
emergências pré-hospitalares e/ou transporte inter-hospitalar que 
necessitam de cuidados médicos intensivos
Recebimento das Propostas: 20 de outubro de 2.022 das 08 horas 
até 03 de novembro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 03 de novembro de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 03 de novembro de 2.022 
às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com –Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 23 de setembro de 2.022 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 148/2022 – PROCESSO Nº. 275/2022
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de lumi-
nárias decorativas
Recebimento das Propostas: 11 de outubro de 2.022 das 08 horas 
até 24 de outubro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 24 de outubro de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 24 de outubro de 2.022 às 
10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 23 de setembro de 2.022 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 149/2022 – PROCESSO Nº. 276/2022
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de lixeira 
hospitalar para as Unidades de Saúde
Recebimento das Propostas: 18 de outubro de 2.022 das 08 horas 
até 31 de outubro de 2.022 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 31 de outubro de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 31 de outubro de 2.022 às 
14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 23 de setembro de 2.022 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 150/2022 – PROCESSO Nº. 277/2022
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de ma-
teriais de limpeza para todas as Unidades de Saúde e Pronto So-
corro Municipal
Recebimento das Propostas: 24 de outubro de 2.022 das 08 horas 
até 07 de novembro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 07 de novembro de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 07 de novembro de 2.022 
às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 23 de setembro de 2.022 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 157/2022 – PROCESSO Nº. 285/2022
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de pernil 
suíno e peito de frango para a Merenda Escolar
Recebimento das Propostas: 06 de outubro de 2.022 das 08 horas 
até 19 de outubro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 19 de outubro de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 19 de outubro de 2.022 às 
14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 23 de setembro de 2.022 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 158/2022 – PROCESSO Nº. 286/2022
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição contratação 
futura de empresa para serviços de acolhimento institucional de 
longa permanência para pacientes com grau III
Recebimento das Propostas: 14 de outubro de 2.022 das 08 horas 
até 26 de outubro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 26 de outubro de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 26 de outubro de 2.022 às 
09 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 23 de setembro de 2.022 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2022 – PROCESSO Nº 258/2022
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 03 (três) 
clínico geral para o Programa Saúde da Família com carga horária 
de 40 horas semanais cada profissional, de segunda a sexta-feira, 
das 07:00 às 17:00 horas.
Data de Encerramento: 07 de outubro de 2.022 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 07 de outubro de 2.022 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-

ra da Estância Turística de Avaré, 19 de setembro de 2.022 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2022 – PROCESSO Nº 260/2022
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de recar-
ga de cotas de gás P13 para a Residência Terapêutica.
Data de Encerramento: 06 de outubro de 2.022 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 06 de outubro de 2.022 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 19 de setembro de 2.022 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO
Dispensa Eletrônica nº. 050/2022 – Processo nº. 250/2022
Fica adjudicado a empresa AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA, no valor global de R$ 269.222,16 
(duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e de-
zesseis centavos), relativa a contratação de empresa especializada 
especializada para o fornecimento de medicamentos para atender 
a mandado judicial. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 14 
de setembro de 2.022 – Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Dispensa Eletrônica nº. 051/2022 – Processo nº. 264/2022
Fica adjudicado a empresa KOLUNNA SECURITY VIGILÂNCIA E 
SEGURANÇA LTDA, no valor global de R$ 12.650,00 (doze mil, 
seiscentos e cinquenta reais), relativa a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de seguranças/brigadis-
tas para o 39º Festival Avareense de Música Popular – FAMPOP 
2022. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de setembro de 
2.022. Isabel Cristina Cardoso – Secretária Municipal de Cultura da 
Estância Turística de Avaré.

Pregão Presencial nº. 031/22 – Processo nº. 244/22
Fica ADJUDICADO o Pregão Presencial 031/22 à empresa PISCI-
CULTURA PEIXE BRAVO LTDA ME, referente à Contratação de 
empresa para fornecimento de 3.000 (três mil) quilos de tilápias 
vivas e saudáveis variando de 800 gramas a 01 quilo, para o Even-
to Semana da Pesca, no valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e 
quinhentos reais). Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 14 de 
setembro de 2.022 – Marcio Danilo dos Santos – Secretário Muni-
cipal de Turismo da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA ELETRÔNICA
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto na Lei 
Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, HOMOLOGA a em-
presa AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA, objetivando contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de medicamentos para atender a mandado judicial, 
da Dispensa Eletrônica nº.050/2022 – Processo nº.250/2022. Ho-
mologado em: 14/09/2.022.

Isabel Cristina Cardoso – Secretária Municipal de Cultura da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto na Lei Federal 
nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, HOMOLOGA a empresa KOLUN-
NA SECURITY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, objetivando 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de seguranças/brigadistas para o 39º Festival Avareense de Músi-
ca Popular – FAMPOP 2022, da Dispensa Eletrônica nº.051/2022 
– Processo nº.264/2022. Homologado em: 14/09/2.022.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empre-
sa SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES 
LTDA EPP, referente ao registro de preços para eventual contrata-
ção futura de empresa para locação de aparelho BIPAP, relativa ao 
Pregão Eletrônico nº. 117/2022 – Processo nº. 210/2022. Homolo-
gado em: 19/09/2022.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 031/2022 – Processo nº. 244/2022
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 021/2022 à empresa 
PISCICULTURA PEIXE BRAVO LTDA ME, referente à Contratação 
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de empresa para fornecimento de 3.000 (três mil) quilos de tilápias 
vivas e saudáveis variando de 800 gramas a 01 quilo, para o Even-
to Semana da Pesca. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
14 de setembro de 2.022 – Márcio Danilo dos Santos – Secretário 
Municipal de Turismo da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 117/2022 – Processo nº. 
210/2022
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPI-
TALARES LTDA EPP
Valor Global: R$ 74.998,80 (setenta e quatro mil novecentos e no-
venta e oito reais e oitenta centavos)
Objeto: registro de preços para eventual contratação futura de em-
presa para locação de aparelho BIPAP
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 19/09/2022

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO 
ELETRÔNICO

Modalidade: Dispensa Eletrônica nº. 050/2022 – Processo nº. 
250/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimen-
to de medicamentos para atender a mandado judicial
Valor Global do Contrato: R$ 269.222,16 (duzentos e sessenta e 
nove mil, duzentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 14/09/2.022

Modalidade: Dispensa Eletrônica nº. 051/2022 – Processo nº. 
264/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: KOLUNNA SECURITY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 
LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de seguranças/brigadistas para o 39º Festival Avareense 
de Música Popular – FAMPOP 2022
Valor Global do Contrato: R$ 12.650,00 (doze mil, seiscentos e cin-
quenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 14/09/2.022

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO 
PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 031/2022 – Processo nº. 
244/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: PISCICULTURA PEIXE BRAVO LTDA ME
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 3.000 (três 
mil) quilos de tilápias vivas e saudáveis variando de 800 gramas a 
01 quilo, para o Evento Semana da Pesca
Valor: R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 14/09/2.022

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 016/2.020 – PROCESSO Nº 280/2.020 
(Contrato n° 138/2.020)
Considerando COMUNICAÇÃO INTERNA n° 695998, enviada pela 
Contabilidade, na qual solicita da rerratificação da Cláusula Tercei-
ra – Do Valor, após verificar divergência entre o Contrato e o Termo 
Referencial, portanto os atos praticados por este setor deverão ser 
rerratificados e assinados pelas partes, conforme segue:
Onde se lia:
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
O valor Global da prorrogação é de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois 
mil e oitocentos reais).
Agora se leia:
CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR
O valor Global da prorrogação é de R$ 56.927,67  (cinquenta e seis 
mil e novecentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos).
Ficam ratificados os demais termos do referido Contrato.
Assinatura do Termo de Rerratificação em: 05/09/2.022.

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO UNILATERALMENTE  a Ata de Registro de 
Preços n° 173/22 do PREGÃO PRESENCIAL N° 018/22 – PRO-
CESSO Nº 144/22, que objetiva o fornecimento de mão de obra 
para pintura de guias, postes e bancos, de acordo com o artigo 9°, 
inciso IIII da Lei 8.666/93. Assinatura do Termo de Rescisão em: 

12/09/2.022.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 – PROCESSO Nº 141/2022, 
objetivando a Concessão de espaço público para uso e exploração 
remunerada do quiosque 02 da Praça Romeu Bretas, conforme 
preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93. Revogado em: 
21/09/2.022. Márcio Danilo dos Santos – Secretário Municipal de 
Turismo da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 039/2022 – PROCESSO Nº 269/2022, ob-
jetivando o Registro de Preços para eventual contratação de em-
presa especializada para prestação de serviços de arbitragem de 
futebol de campo e futebol de salão, conforme preceitua o “caput” 
do artigo 49 da Lei 8.666/93. Revogado em: 21/09/2.022. Carlos 
Roberto dos Santos – Secretário Municipal de Esportes da Estân-
cia Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO

Dispensa de Chamamento Público nº. 053/2022 – Processo nº. 
266/2022
Fica ratificada a Dispensa de Chamamento Público à SANTA CASA 
DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ, no valor total de repasse de R$ 
900.000,00 (novecentos mil reais), objetivando a realização de 
parceria estabelecida pela Administração Pública com a Entidade 
Beneficente de Assistência Social – Instituição Filantrópica sem 
Fins Lucrativos – Santa Casa de Misericórdia de Avaré, para con-
secução de finalidade de interesse público e recíproco, proposta 
pela Entidade, que envolva a transferência de recursos financeiros 
advindos de repasses de emenda parlamentar, com fulcro no artigo 
30 da Lei Federal 13.019/2014. Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 21 de setembro de 2.022. Joselyr Benedito Costa Silvestre 
– Prefeito da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO

Modalidade: Dispensa de Chamamento Público nº. 053/2022 – 
Processo nº. 266/2022
Município: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Entidade Beneficente: Santa Casa de Misericórdia de Avaré
Objeto: Realização de parceria estabelecida pela Administração 
Pública com a Entidade Beneficente para consecução de finalidade 
de interesse público e recíproco, proposta pela Instituição, que en-
volva a transferência de recursos financeiros advindos de repasses 
de emenda parlamentar
Valor Global de Repasse: R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)
Data da Assinatura do Termo de Parceria (Fomento): 21/09/2.022

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO

Celebração de Parceria – Termo de Fomento
Considerando que a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVA-
RÉ é um hospital filantrópico, de caráter privado, único na cidade, 
que tem como objetivo cuidar da saúde das pessoas por meio de 
uma assistência médica e hospitalar, de maneira segura, humana 
e eficiente, tem os seus princípios delineados em sua missão, visão 
e valores.
Considerando que o repasse de recursos advindos de emenda par-
lamentar, conforme Resolução n° 083 de 30/06/2022, destina-se a 
custar recursos ao SUS para incremento de Média e Alta Comple-
xidade – MAC, para auxiliar no custeio para aquisição de materiais 
de consumo, medicamentos e materiais hospitalares. Esse aporte 
de recursos terá por objetivo melhorar o equilíbrio financeiro, vi-
sando à manutenção da qualidade do atendimento dos pacientes 
ambulatoriais e internados na instituição.
Considerando que, de acordo com a Lei nº 13.019/2014 e suas 
alterações e pela Lei nº 13.204/15 art.30 inciso VI, que a admi-
nistração pública poderá dispensar a realização de Chamamento 
Público no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços 
de educação, saúde e assistência Social, desde que executadas 
por organizações da sociedade civil previamente credenciada pelo 
órgão gestor da respectiva politica;
Com as justificativas acima elencadas, a escassez de instituições 
no município e a urgência na oferta de serviços, a realização do 
Chamamento Público, com todos prazos legais a serem respeita-
dos representaria paralisação de tais serviços, causando prejuízos 
ao interesse público.
Justificamos, assim sendo a dispensa de Chamamento Público 

para a celebração de Termo de Fomento, para transferência de 
recursos advindos de emendas parlamentares, entre o Município 
da Estância Turística de Avaré e a Entidade “SANTA CASA DE MI-
SERICÓRDIA DE AVARÉ”, uma vez que os serviços em questão 
por ser de extrema importância, merecem ser tratados de forma 
continuada e ininterrupta, proporcionando a população municipal 
e regional usuária dos sistemas públicos e privados serviços de 
saúde com qualidade, de forma integral e humanizada.

Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito da Estância Turística de Avaré.

LEGISLATIVO

Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência

Ata n°009/2022

Aos 11 dias do mês de Agosto do ano de 2022, às 09 h 15 minutos, 
inicia-se a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência. Estavam presentes, Hilton Charles M. 
Pedro, João Baptista Neto, Vilma Zanluchi,  Adalberto Nascimento 
dos Santos, Martha Angélica Sossai, Neusania Ap. Nunes Martins, 
Regina de Fátima Leôncio, Fabrício Alves, Tiago Lopes da Rocha 
,Sílvia Barrile. A reunião foi aberta pelo Presidente Hilton, que pas-
sou a palavra para a secretária  onde foi lida a ata da reunião an-
terior e que foi aprovada por todos. O presidente Hilton pede para 
que os conselheiros se unam e assumam responsabilidades ,este 
pedido foi ressaltado para que todos os conselheiros estejam pre-
sentes e atuantes no evento do dia 27 de Agosto “ A Comunidade 
e a pessoa com Deficiência” que ocorrerá no Largo São João , se 
faz necessário a colaboração de todos  no evento. O presidente 
ressaltou  que o CMDPD precisa se unir e ter  organização  para 
também realizar seus  próprios eventos ,que neste mês em espe-
cífico acontecerá a semana da pessoa com deficiência em todas 
as instituições e o Conselho não está sendo lembrado. Foi pas-
sado para os conselheiros sobre o evento na cidade de Fartura, 
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dos conselheiros os que prestigiarão a Secretária do Conselho ,o 
presidente e o Vice-presidente. Foi passado  aos conselheiros re-
ferente ao inquérito civil do ano de 2017 dos prédios do turismo 
onde o promotor pediu para que o conselho fiscalizasse as obras 
para que pudesse arquivar o inquérito ,o conselheiro João Neto 
disse ficar indignado em  ter que inspecionar obras da Prefeitura 
posto que a mesma possui técnicos para isso, Adalberto explicou 
que neste caso o CMDPD entra como órgão fiscalizador, e que o 
MP solicitou ao conselho pois na outra inspeção faltavam rampas e 
outras normas de acessibilidade assim sendo o conselho consegue 
plenamente responder as indagações do Ministério público mesmo 
não possuindo técnicos. Foi passado para o CMDPD que o próxi-
mo evento será o desfile do Aniversário da Cidade que ocorrerá no 
dia 15 de Setembro e foi solicitado para que os conselheiros tragam  
sugestões e participem do evento. A última vez que o CMDPD par-
ticipou foi no ano de 2019 junto com a SEDPD  logo após foram 02 
(dois) anos de pandemia. Foi dada a palavra a Daiane que veio ao 
conselho solicitar ajuda ,pois tem enfrentado problemas na Escola 
onde sua filha cursa o ensino médio. Lara sua filha tem baixa visão 
uma deficiência congênita  e a escola não está conseguindo dar o 
suporte necessário, Regina Leôncio conselheira e representante 
da Diretoria de Ensino estava presente para solucionar as dúvidas 
de Daiane ,Regina e Daiane marcaram uma reunião na Diretoria 
de Ensino para chegarem a um consenso ,pois todas as vezes em 
que visitou a escola a questão não lhe fora passada e Daiane disse 
que está tentando os meios “normais” se não conseguir resolver 
irá buscar auxílio da Justiça onde ela representará a menor (sua fi-
lha).Foi passado ao conselho referente ao Semáforos audiovisuais 
(sonoros) que a empresa está solicitando um alto valor para fazer 
a manutenção, o problema em questão é que desde a sua instala-
ção no ano de 2017 eles nunca funcionaram plenamente ,saindo 
inclusive matéria na TV Tem assim sendo eles não podem cobrar 
por um serviço que não forneceram. E quanto aos comerciantes 
que colocam cola nas botoeiras (botões) todos os locais possuem 
câmeras ,o CMDPD acordou em fazer Boletim de Ocorrência  de 
vandalismo para as pessoas que cometerem tal ato. Quanto a lei 
2.709 de 12 de Agosto de 2022 foi unânime que se tenha na Câma-
ra tradutor intérprete de libras para as sessões ordinárias e extra-
ordinárias da casa para que se tenha acessibilidade para quem os 
assiste já que estamos falando de inclusão e também foi unânime 
a votação para alteração de artigos na lei  2.663 de 07 de Junho de 
2022 adequando-a de acordo com o Decreto n.º 6.736, de 22 de 
março de 2022 ( Plano Setorial de transporte e Mobilidade Urbana).  
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10 horas e 
43 minutos  a ata foi lavrada por mim, Priscila Amicci na qualidade 
de Secretária  que será lida e assinada por todos os presentes 
acima nominados e referenciados.

 
Hilton Charles M. Pedro

 Presidente do C.M.D.P.D.
Priscila Amicci

Secretária do C.M.D.P.D
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CULTURA

A canção “Muiraqui-
tã” (Gui Silveiras/Valéria 
Pisauro), de Tatuí, foi a 
vencedora da 39ª Feira 
Avareense da Música 
Popular (Fampop) que 
terminou no domingo, 
18 de setembro. 

Os intérpretes Gui 
Silveiras, Karen Almeida 
e Danielle Domingos, 
além da composito-
ra Valéria, receberam 
o troféu das mãos da 
cantora Paula Fernan-
des, artista homenage-
ada da edição. O prê-
mio é de R$ 6 mil. 

Interpretada por 
Bruna Moraes, “Encar-
nada” (Sandro Dornel-
les, Ritinha Carvalho) fi-
cou em segundo lugar. 
A canção de São Paulo 
ganhou R$ 4 mil. 

Já “Solicitudes” (Kiko 
Zamarian), interpretada 
por Zé Renato Fressato 
e Kiko Zamarian, ficou 
com a terceira posição. 

A canção que repre-
senta a cidade de Pa-
raguaçu (MG) levou R$ 
2500 pra casa. Confira 
no box os vencedores 
das categorias Me-
lhor Música Avareense, 
Melhor Letra, Melhor 
Intérprete, Música Ins-

Canção de Tatuí leva o 
prêmio da 39ª Fampop
Festival avareense que terminou no domingo, 18, integrou comemorações do aniversário 
de Avaré

trumental e Aclamação 
Popular. 

Considerado um dos 
festivais mais importan-
tes do país, a Fampop 
é uma realização da 
Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, por 
meio da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura. 

O evento integrou 
as comemorações dos 
161 anos da cidade. 
Além da patrona Pau-
la Fernandes, a edição 
teve como atrações 
a sambista avareense 
Chris Tayná e a banda 
RPM. Confira as ima-
gens no Facebook da 
Prefeitura de Avaré. 

Rafael Hoyos e Ma-
riana Campideli Hoyos, 
vencedores da 1ª Fam-
popinha Estudantil reali-
zada em agosto, fizeram 
a abertura do festival. 

Já a cantora Vanessa 
Reis interpretou “Avaré”, 
canção de Juca Novaes 
que é tema da feira. O 
artista Juliano Amaral, 
por sua vez, fez a apre-
sentação do evento de 
maneira performática, 
além de ter contado a 
história da Fampop du-
rante suas intervenções 
com o público.    

O júri foi compos-
to pelo cantor Tonio 
Chaccon, pelo maestro 
Fernando Ortiz, pelos 
músicos Osni Ribeiro e 
Kléber Silveira, e pelo 
produtor cultural Sér-
gio Augusto.

Social
Além da importân-

cia cultural, a 39ª Fam-
pop teve um caráter 
social. A cantora Paula 
Fernandes autografou 
um violão para uma rifa 
que será realizada em 
prol da APAE de Avaré. 

A renda obtida com 
as vendas no bar tam-
bém foi destinada para 
entidade que dá apoio 
a pessoas excepcionais. 

O público foi con-
vidado ainda a doar 
alimentos no encerra-
mento da edição. De 
acordo com o Fundo 
Social de Solidariedade, 
para quem os manti-
mentos foram reverti-
dos, as doações soma-
ram 1038 quilos. 

“Fampop está viva”
A Cultura comemo-

rou o resultado da edi-
ção realizada no Espaço 
Palazzo Garibaldi. “Os 
três shows foram muito 
elogiados pelo público 

e verificamos o resga-
te do público da Fam-
pop, nossa meta desde 
o princípio. O festival 
recebeu concorrentes 
de Bahia, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, Goiás 
e Santa Catarina, além 
de várias partes de São 
Paulo, o que reforça sua 
importância. A estrutu-
ra, por sua vez, também 
foi um ponto favorável 
por conta do frio. O ba-
lanço não poderia ser 
mais positivo. A Fam-
pop está viva”, ressaltou 
a pasta.

Melhor Música 
Avareense 

Música: Metalingua-
gem (Gabriel Reis) 

Intérprete: Matheus 
Reis e Gabriel 

Melhor Letra 
Falta de Ar (Eduardo 
Santhana/Manoel 

Gandra)
Intérprete: Ruth Glória 
Cidade: Formiga (MG)

Melhor intérprete: 
Selma Fernands 

Confira os vencedores de cada categoria

Música: Encantamento 
(Edson D’aísa, Matheus Pe-
zzotta)

Cidade: São Paulo (SP)
Música instrumental 

Canto pra Ogum 
(Pedro Canuto) 

Intérprete: O Grito 
Cidade: Rio de Janeiro

Aclamação Popular 
Música: Contramão 

(Bilora)
Intérprete: Bilora 
Cidade: Contagem (MG)


