
LEGISLATIVO

                
CIRCULAR N º 28/2020-DG
Avaré, 24 de setembro de 2020

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
28/09/2020 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente 
Vereador Francisco Barreto de Monte Neto designou para a Ordem do 
Dia da Sessão Ordinária de 28 de setembro do corrente ano, que tem 
seu início marcado para as 19h00min, a seguinte matéria: 
1.   PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 05/2020 - Discussão Única 
Autoria: Mesa Diretora
Assunto: Dispõe sobre alteração do artigo 2º da Resolução Munici-
pal nº 379, de 1º de abril de 2014, dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Resolução nº 05/2020 e dos Parece-
res do Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
2. PROJETO DE LEI Nº 86/2020 - Discussão Única 
Autoria: Mesa Diretora
Assunto: Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores 
para a legislatura 2021/2024.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 86/2020 e dos Pareceres do 
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (c/emendas)
3. PROJETO DE LEI Nº 87/2020 - Discussão Única 
Autoria: Mesa Diretora
Assunto Dispõe sobre a fixação dos subsídios do Prefeito e Vice-Pre-
feito Municipal, bem como dos Secretários Municipais e Chefe de Ga-
binete para a legislatura 2021/2024 e adota outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 87/2020 e dos Pareceres do 
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (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 21/09/2020, 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 Resolução nº 05/2020
Autoria: Mesa Diretora
Dispõe sobre alteração do artigo 2º da Resolução Municipal nº 379, 
de 1º de abril de 2014, dá outras providências.

Projeto de Lei nº 86/2020
Autoria: Mesa Diretora
Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores para a legis-
latura 2021/2024.

Projeto de Lei nº 87/2020
Autoria: Mesa Diretora
Dispõe sobre a fixação dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito 
Municipal, bem como dos Secretários Municipais e Chefe de Ga-
binete para a legislatura 2021/2024 e adota outras providências.

Projeto de Lei nº 88/2020
Autoria: Prefeito Municipal
Inclui área no Perímetro Urbano do Município de Avaré, e dá outras 
providências (Rancho Rio Novo).

Projeto de Lei Complementar nº 89/2020
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre alteração do Anexo III da Lei Complementar nº 126, de 
02 de junho de 2010, para fins de redenominação e redefinição das 
atribuições dos cargos de Chefe Administrativo de Gabinete, Chefe 
Administrativo do Recinto de Exposições, Chefe de Departamento Fi-
nanceiro, Chefe do PAT, Chefe do Posto de Fiscalização Tributária, 
Coordenador de Educação Ambiental, Coordenador da Habitação, 
Coordenador do Orçamento Participativo, Coordenador do Procon,  
Diretor da Casa Transitória, Diretor da Garagem Municipal, Diretor 
de Albergue, Diretor de Compras, Diretor de Museu, Diretor de Prote-
ção ao Patrimônio Histórico, Diretor Desportivo, Diretor do Abrigo do 
Menor (F), Diretor do Abrigo do Menor (M), Diretor do Centro Social 
Urbano, Diretor do Departamento de Saúde Bucal, Diretor do Departa-
mento de Alimentação Escolar, Diretor de Departamento de Vigilância 
Epidemiológica, Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária, Dire-
tor do Teatro Municipal, Médico Auditor da Gestão Plena do Sistema 
Municipal, e dá outras providências.

INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS 
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 

21 de SETEMBRO de 2020

INDICAÇÕES
Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária

- por meio do setora competente, para que realize limpeza no terreno locali-
zado na Avenida Brasília/Bairro Vila Jardim em frente ao número 940.
-por meio do setor competente, para que em conformidade a Lei Municipal 
vigente, notifique o proprietário do terreno localizado na Avenida Brasília/
Bairro Vila Jardim em frente ao número 131, para que realize limpeza e ma-
nutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a legislação vigen-
te, notifique o proprietário do terreno localizado na Avenida Brasília/Bairro 
Vila Jardim ao lado do número 241, para que realize limpeza e manutenção 
do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a Lei Municipal nº 
332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Avenida Getúlio 
Vargas/Bairro Vila Jardim ao lado do número 619, para que realize limpeza 
e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em acordo a legislação em vigor, 
notifique o proprietário do terreno existente na Avenida Gilberto Filgueiras/

Bairro Alto da Colina ao lado do número 1886, para que realize limpeza e 
manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que realize estudos sobre a possibilida-
de de restaurar os bancos das Praças Públicas.
-por meio do setor competente, para que providencie a remoção dos entu-
lhos depositados indevidamente na Avenida Brasília/Bairro Vila Jardim na 
altura do número 450.
-por meio do setor competente, para que providencie a retirada de entulhos 
depositados indevidamente na Avenida Getúlio Vargas/Bairro Vila Jardim em 
frente ao número 715.
-por meio do setor competente, para que realize estudos com o intuito de to-
mar providências para que seja realizada a devida adequação das Estradas 
Rurais do Município.
-por meio do setor competente, para que verifique a possibilidade de fazer 
avivamento nas pinturas de solo nas faixas de pedestres nos bairros e áreas 
centrais de nossa cidade.
-por meio do setor competente, para que realize recapeamento asfáltico em 
toda a extensão da Avenida Getúlio Vargas. Considerando que, esta ve-
readora passando pela referida Avenida no dia 9 de setembro e ouviu as 
reivindicações dos moradores do bairro, solicitando melhorias nas vias que 
necessitam de reparos, pois o local tem grande fluxo de veículos e pedes-
tres. Dessa maneira, necessita de reparo urgente.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a Lei Municipal, 
notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Bastílio Ovídio Tardivo/
Bairro São Judas Tadeu II ao lado do número 90, para que realize limpeza e 
manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que proceda em acordo com a Lei Mu-
nicipal nº 332/1995, notificação para o proprietário do terreno localizado na 
Rua Carvalho Pinto/Bairro Vila Jardim ao lado do número 139, para que rea-
lize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a legislação vigente, notifi-
que o proprietário do terreno localizado na Rua Carvalho Pinto/Bairro Vila Jardim ao 
lado do número 167, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a legislação vi-
gente, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Fernando Costa/
Bairro Vila Jardim ao lado do número 297, para que realize limpeza e manu-
tenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a legislação  
vigente, notifique o proprietário do terreno existente na Rua José do Patro-
cínio/Bairro Vila Jardim ao lado do número 98, para que proceda limpeza e 
manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a Lei Municipal nº 
332/1995, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua José Santos 
Callado/Bairro Vila Jardim, para que realize limpeza e manutenção.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza no terreno existente 
na Rua Marcelo Mariano/Bairro Dona Laura ao lado do número 178 .
-por meio do setor competente, para que em acordo com a Lei Municipal nº 
332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Rua Mateus Sugi-
zaki/Bairro Dona Laura ao lado do número 45, para que realize limpeza e 
manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a legislação vigen-
te, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Santa Barbara/Bairro 
Vila Jardim em frente ao número 155, para que realize limpeza e manuten-
ção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a Lei Muni-
cipal nº 332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Rua Santa 
Barbara/Bairro Vila Jardim em frente ao número 96, para que realize limpeza 
e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a Lei Municipal, 
notifique o proprietário do terreno localizado na Rua São Paulo ao lado do 
número 366, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a Lei Muni-
cipal nº 332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Rua Seme 
Jubran/Bairro Paraíso ao lado do número 981, para que realize limpeza e 
manutenção do mesmo.
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-por meio do setor competente, para que realize limpeza no terreno localiza-
do na Rua Três Marias/Bairro Vera Cruz ao lado do número 1211.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a legislação vigen-
te, notifique o proprietário do terreno existente na Rua Seme Jubran/Bairro 
Jardim Paraíso ao lado do número 161, para que realize limpeza e manu-
tenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a legislação vi-
gente, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Seme Jubran/
Bairro Jardim Paraíso ao lado do número 870, para que realize limpeza e 
manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a Lei Municipal 
em vigor, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Seme Jubran/
Bairro Jardim Paraíso ao lado do número 991, para que realize limpeza e 
manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que verifique junto ao PAT, a possibili-
dade de anunciar vagas de emprego disponíveis atualizadas nas telas dos 
terminais de ônibus da cidade e demais prédios públicos.

Flavio Eduardo Zandoná- 2º Secretário
-para que, através do setor competente, reestabeleça a linha de ônibus que 
percorria diariamente o trajeto Bairro Jardim Santa Mônica x Terminal Urbano 
às 07h20min e que a mesma parta do destino inicial (Bairro Duílio Gambini) às 
7h00, com o fim de que não passe tão tarde pelos pontos de ônibus do Jardim 
Santa Mônica. Considerando solicitação da população que, independentemente 
da situação de pandemia, não pode deixar de trabalhar, dependendo dos ônibus 
municipais para se deslocarem até seus respectivos serviços.

Ivan Carvalho de Melo
-Substituição de lâmpada queimada em poste de iluminação pública localiza-
da na Rua Acre, 675 - Bairro Jardim São Paulo.
-Substituição de lâmpada queimada em poste de iluminação pública localiza-
da na Rua Goiás, 2089 - Bairro Braz II.
-Substituição de lâmpada queimada em poste de iluminação pública loca-
lizada na Rua Sebastião Camargo Garcia, 128 - Bairro Jardim Brabância.
-Conserto de buracos localizado na Avenida Paulo Contrucci Leal, 70 - Bairro 
Vila Operária.
-Conserto de buracos localizado na Praça Danúbio - Bairro Jardim Europa II.
-Conserto de buracos localizado na Rua Dona Carmem Dias Faria, 1 - Bairro Alto.
-Conserto de buracos localizado na Rua Dona Carmem Dias Faria, 2986 - 
Bairro Alto.
-Conserto de buracos localizado na Rua Rua Josefa Amicci, 143 - Bairro 
Chácara Recanto da Vó Pepina.

Jairo Alves de Azevedo
-novamente peço para que o Departamento competente providencie a reti-
rada de ferragens existentes na calçada da Rua Ceará próximo ao Super-
mercado São Roque no Centro, ferragens que pode causar acidentes com 
pedestres que transitam pelo local.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora MARIA APARECIDA AGUIAR PEREIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora CLARICE APARECIDA DIAS NEGRÃO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor OSEAS BARRETO DA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor ANNIBAL DE CARVALHO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor ARY PAES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor JOSÉ DONIZETE ALVES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora HERONDINA MUNIZ.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora AMANDA FERREIRA DOS SANTOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora IRANI CONFORTI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor CLAUDINEI APARECIDO MARANHOS DE SOUZA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor JOSÉ RUBENS MIRANDA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor RENATO NUNES DA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor CARLOS ALBERTO LOTUF.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora NAIR EMILIANO DA CONCEIÇÃO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora VERA NILCE DE SOUZA BIZARRO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora MARILDA APARECIDA COSTA CORDEIRO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora VANESSA VIEIRA ALVES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora THEREZINHA DE OLIVEIRA GUERINO.

Francisco Barreto de Monte Neto- Presidente
-para que seja oficiado à CCR -SP Vias para dentro das possibilidades tome 
as seguintes providências: 1) Colocação de sinalização vertical no trevo de 

Avaré, colocando na placa vertical os acessos aos bairros Terra de São José 
e Represa Jurumirim. 2) Proteção no bueiro na saída do Bairro Terra de São 
José que dá acesso a SP255, pois muitos acidentes já aconteceram no local.
3) Limpeza e assoreamento da água que vem da pista da SP255  que cau-
sou o assoreamento  no Lago Bertha Bannwarth.
-para que seja oficiado ao Secretário Municipal do Meio Ambiente, Sr. Judé-
sio Borges para que tome providências para realizar o assoreamento do Lago 
Bertha Bannwarth, causado pelas águas pluviais que vem da pista da SP255.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor 
competente, para que informe a esta Casa de Leis, o que segue: Existe rela-
tório, estudo ou pesquisa, referente a inventário/catalogação de prédios com 
valor e/ou importância histórica, turística e cultural em Avaré? Se positivo, 
encaminhar cópia.  Se negativo, qual o óbice para realização? Como, 
quando e por quem a Municipalidade efetivou a catalogação/inventário dos 
prédios? Quando e quem fez a supervisão e fiscalização do patrimônio histó-
rico/cultural do Município no período de 2017 a 2020? Quais os prédios que 
são considerados patrimônios históricos e culturais de nossa cidade?
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que nos in-
forme sobre o Adicional de Qualificação dos profissionais da Educação da 
Rede Municipal de Ensino do nosso Município: O adicional de Qualificação 
dos Profissionais da Educação que foi suspenso por falta de entendimento 
do Poder Público?  Será realizado novo estudo para interpretar melhor a 
Lei Complementar 173 do Governo Federal e do Decreto Municipal 5.868? 
Considerando que, os professores desde 2011 recebem em seus salários 
base o Adicional de Qualificação que não é gratificação, não é benefício, é 
capacitação e se for cumprido o que determina a Lei do Plano de Carreira; 
ele terá direito a esse Adicional. Considerando que, todos os professores 
da Rede Municipal, tem direito ao Adicional de Qualificação, porque todos 
cumpriram a Lei do Plano de Carreira entregando seus certificados de cursos 
e cumprindo todas as exigências estabelecidas pelo Plano de Carreira. Con-
siderando que, houve uma interpretação equivocada da Lei Complementar 
173 do Governo Federal e do Decreto Municipal 5.868 e o pagamento do adi-
cional dos professores foi suspenso no artigo 8], que estabelece: Na hipótese 
de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2020, 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela cala-
midade pública decorrente da Pandemia COVID-19 – “Ficam proibidos até 
dezembro de 2021 conceder qualquer título vantagem, aumento, reajuste ou 
adequação de remuneração a membros de Poder ou de Órgão, servidores e 
empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judi-
cial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à Calamidade.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretaria Mu-
nicipal da Educação, para que nos informe sobre o fornecimento de cestas 
básicas aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município em razão da 
Pandemia:
Quantas cestas básicas foram distribuídas para os alunos da Rede Municipal 
de Ensino de nossa cidade em razão da Pandemia? Qual o critério estabe-
lecido para essa distribuição? Quantos alunos foram assistidos de abril até a 
presente data? Como estão sendo distribuídas essas cestas básicas durante 
o período de Pandemia? Qual o valor gasto nas cestas básicas que estão 
sendo entregues aos alunos?
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretaria Munici-
pal de Assistência e Desenvolvimento Social, para que nos informe o recurso 
do FUMCAD (Fundo Municipal da Criança e do Adolescente): Como está 
sendo utilizado o recurso do FUMCAD em nosso Município? Quais ações 
estão sendo desenvolvidas para melhoria da qualidade de vida das crian-
ças e adolescentes de nossa cidade? O Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente acompanha os Projetos das Entidades Assistên-
cias? Como está sendo repassado o Recurso do FUMCAD as Entidades As-
sistências? Considerando que, o recurso do FUMCAD tem uma significativa 
importância para garantir a qualidade de vida da criança e do adolescente. 
A importância dos projetos executados com os recursos dos fundos como 
efetiva ação de fomento à política pública na defesa dos direitos humanos 
das crianças e adolescentes, integrantes de grupos vulneráveis é de grande 
valia para o nosso Município.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que nos 
esclareça:
Qual a razão de não ter sido concluído à obra da Rua Roldão Eufrásio Leal/
Bairro Alto da Boa Vista?  Solicito sinalização no local por estar perigoso 
para população que transita pelo bairro e término da obra, conforma foto em 
anexo. Considerando que, a Prefeitura esteve arrumando à ponte, mas não 
terminou e deixou um buraco aberto e não sinalizaram o local.

Flavio Eduardo Zandoná-2º Secretário
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente para 
que informe quais a medidas de prevenção e cuidados estão sendo tomados 
nos postos de saúde com relação ao COVID-19, se está sendo realizada 
fiscalização de distanciamento social além de fornecimento de álcool para 
os pacientes. Que este requerimento seja respondido com base no artigo 11, 
§1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor 
competente para que informe se existe acompanhamento da vigilân-
cia sanitária nas feiras livres para a orientação das pessoas sobre as 
precauções necessárias quanto ao COVID-19. Que este requerimento 
seja respondido com base no artigo 11, §1º da Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011.
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-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente para 
que informe se está ocorrendo fiscalização nos locais esportivos para não 
ocorrer aglomeração, tendo em vista estar voltando este tipo de evento. 
Que este requerimento seja respondido com base no artigo 11, §1º da Lei nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente para 
que informe qual a previsão de término da obra que está sendo realizada no 
Mercado Municipal. Que este requerimento seja respondido com base no 
artigo 11, §1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
-que seja oficiado a SABESP para que explique quais os motivos que justi-
fiquem a falta de água em tantos bairros da cidade, o que ocasiona grande 
descontentamento dos munícipes que sofrem diariamente com este proble-
ma. Que este requerimento seja respondido com base no artigo 11, §1º da 
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Carlos Alberto Estati
-considerando os inúmeros requerimentos elaborados por este vereador 
acerca do tema endereçados à SABESP – Cia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo; considerando reunião realizada nesta Casa de Leis 
com representantes da ARSESP – Agência Reguladora de Saneamento Bá-
sico no Estado para também tratar do tema em questão; considerando que, 
apesar de todas as reivindicações, nenhuma providência foi tomada por par-
te da concessionária; considerando a deplorável situação em que se encon-
tra a Rua Cel Coutinho; que seja oficiado o Ministério Público do Estado de 
São Paulo para que tome as providências possíveis e cabíveis em relação ao 
vazamento de esgoto a céu aberto na supracitada rua, que vem trazendo sé-
rios transtornos aos moradores do local e adjacências, não só devido ao odor 
insuportável, mas também por uma questão de saúde pública.(com fotos). 
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que responda a esta Casa de Leis se existe a possibilidade do envio 
de um projeto de lei no sentido de criar alguma taxa ou tributo em relação às 
carretas que trafegam por nossas estradas vicinais, tal como a Estrada da 
Ponte Alta, causando sérias avarias na pavimentação asfáltica, e tal arreca-
dação poderia ser revertida no conserto e conservação das citadas vicinais, 
evitando, assim, prejuízo, tantos ao erário, quanto aos usuários das mesmas.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-para que seja oficiado a Sabesp para tome providências com relação ao 
vazamento de esgoto na Av. Armando Padredi 1400.

Ivan Carvalho de Melo
-Que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística, Jo-
selyr Benedito Costa Silvestre, para que informe esta Casa de Leis se existe 
algum projeto de Revitalização da “Praça Geraldo Quartucci - Vila Operária”.

Jairo Alves de Azevedo
- que seja consignado em Ata de nossos trabalhos “VOTOS DE APLAUSOS E PA-
RABENIZAÇÕES” Aos organizadores do 1º Campeonato Intermunicipal “ADEMIR 
LOPES DA FONSECA” que foi realizado na manhã desse último domingo 20-09-
2020 no Campo Sport Clube Anhumas em Arandu-SP. Parabenizo os diretores Rei-
naldo Silvério e Caio Zandoná, e também toda Diretoria: Fabio, Nilton, Maria, Julia, 
Carlos, Marcos, Leonardo, Reinaldo e Caio, pelo Grande evento realizado apesar 
de todas as dificuldades conseguiram o término com grande sucesso.
-que seja consignado em Ata de nossos trabalhos “VOTOS DE APLAUSOS 
E PARABENIZAÇÕES” AO TIME ESPOTE CLUBE PAINEIRAS, que foi o 
campeão da final do 1º Campeonato Intermunicipal “ADEMIR LOPES DA 
FONSECA” que foi realizado na manhã desse último domingo 20-09-2020 
no Campo Sport Clube Anhumas em Arandu-SP, onde 12 equipes participa-
ram da disputa e o mesmo teve a felicidade de comemorar o título de cam-
peão. Que sejam oficiados os técnicos Carlos Alexandre (XANDÃO) e Bruno 
(XICÃO). Endereço: Rua Dico Mercadante nº 225 Bairro Jardim Paineiras.
-seja oficiado a Cia. de Saneamento Básico do Est. S. Paulo (SABESP), 
localizada na Rua: Anacleto Pires, 1655 - Vila Três Maria, Avaré SP. Para que 
providencie a adequação do bueiro, pois a manutenção da rua sem pavimen-
tação foi feita e o bueiro ficou com elevação acima do nível da rua causando 
insatisfação aos moradores e pessoas que utilizam dessa via. Localizado na 
Av. João Silvestre, bairro Distrito Industrial. (FOTOS).
-que seja consignado em Ata de nossos trabalhos “VOTOS DE APLAUSOS 
E PARABENIZAÇÕES” aos organizadores do Torneio Relâmpago que foi 
realizado na manhã de domingo dia 13-09-2020 no Campo Fluminense em 
Avaré-SP. Parabenizo o diretor Fabio (Faberma), o Tesoureiro Eduardo e 
o Presidente Leonardo (Leo Boi), pelo Grande evento realizado, apesar de 
todas as dificuldades conseguiram o termino com grande sucesso, onde o 
Time Plimec Futebol Clube foi o campeão.

Marialva Araujo de Souza Biazon
-que seja oficiado o Ministério Público do Estado de São Paulo para que 
informe esta Casa de Leis se foram tomadas as providências legais cabí-
veis em relação às famílias as quais se fixaram às margens da linha férrea, 
principalmente no Bairro Vila Martins e adjacências, bem como na estrada 
no sentido à cidade de Itatinga/SP, posto que o número de moradias vêm 
crescendo significativamente nos citados locais, o que vem causando preo-
cupações aos moradores dos arredores, principalmente devido à situação de 
vulnerabilidade dessas famílias fixadas.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que encaminhe a esta Casa de Leis a cópia da legislação na qual Vossa 
Excelência baseou-se para retirar dos professores e demais profissionais da 
Educação Municipal, os 13% (treze por cento) devidos através da progres-
são funcional vertical, à qual todos os que vinham recebendo fazem jus, pos-
to ter preenchidos os requisitos necessários elencados na Lei Complementar 
nº 216/2016 e Lei Ordinária nº 2007/2016.

Roberto Araujo
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora HERONDINA LEAL DA PAIXÃO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor PAULO CAETANO DOS SANTOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora TEREZINHA DOS SANTOS ANGELO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora VANIA MARIA APARECIDA DE ALMEIDA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA.

CMPD – Conselho Municipal do Plano Diretor
Ata de Reunião Ordinária do CMPD de 05 de março 

de 2020

Às dezoito horas e trinta minutos do dia 05 de março de 2020, à 
Rua dos Engenheiros, 26 – Colina da Boa Vista, no salão de even-
tos, por cessão gratuita da Associação Regional dos Engenheiros 
Arquitetos e Agrônomos de Avaré – AREA, teve início a primeira 
Reunião Ordinária do ano corrente, coordenada pelo Conselho Mu-
nicipal do Plano Diretor, constatando a presença dos seguintes 
conselheiros titulares e/ou seus suplentes: Cesar Piagentini Cruz, 
Cirene Gomes de Moraes, Francisco Fernandes Pinto Neto, Home-
ro Pazzini Filho, João José Dalcim, João Paulo Pereira Tristão, 
Lauro de Toledo Russo, Marcelo Bannwart, Paulo Henrique Cicco-
ne, Sandra de Fátima Theodoro, Valderi da Silva e a presença da 
população Eduardo A. Zanella Jr., Paulo Ricardo Durço, Marcelo 
Alves, Érika Filonzi Menk, José Carlos Camargo, Cristiano Porto 
Ferreira, Claudia da Silva Martiker, Janayna Martins da Costa, con-
forme lista de presença (João Edgard Kamada esteve presente, 
mas não assinou a lista). Abrindo a reunião o Presidente do CMPD, 
Sr. Paulo Henrique Ciccone, agradeceu a presença de todos, e co-
locou em votação o envio de ofício à Secretaria de Planejamento e 
Transportes, para esclarecer fatos sobre um empreendimento que 
está sendo veiculado e comercializado, referente ao Processo 
CMPD n.º 195/2014 - MFMT Empreendimentos, foi esclarecido que 
o envio do ofício tem como propósito, preservar os munícipes em 
relação à compra de imóveis que não estejam devidamente apro-
vados, uma vez que haviam diversas restrições ao empreendimen-
to em questão, principalmente em relação aos efluentes produzi-
dos, após a leitura do ofício, o plenário foi unânime pelo envio do 
mesmo. Também foi esclarecido que o empreendimento está sen-
do comercializado na forma de condomínio e foi autorizado lotea-
mento, pois a lei de parcelamento de solo, encontra-se até o pre-
sente momento parada na Secretaria de Planejamento e 
Transportes. O Presidente também informou ao Plenário, que foi 
reencaminhado ao Sr. Prefeito o ofício que havia sido encaminhado 
há exatamente um ano e ainda não havia sido respondido, referen-
te à Lei de Anistia. Outro ofício enviado ao Sr. Prefeito, se trata do 
pedido de informação quanto à qualificação técnica dos membros 
do GTA. Foi esclarecido ainda pelo Sr. Paulo Ciccone o Processo 
CMPD n.º 337/2019 – Bella Paris Cosméticos Artesanais, acerca 
das atividades constantes do Anexo 6, pois a atividade já encontra-
-se enquadrada no mesmo e portanto o relatório já aprovado pelo 
Conselho, está correto, ao deliberar que a atividade pode ser exer-
cida, caso contrário seria necessário incluir uma nova atividade no 
Anexo 6, o que poderia ser feito somente na alteração ou revisão 
do Plano Diretor. Ainda fazendo o uso da palavra, o Presidente fa-
lou sobre o Projeto da AREA - Arborizar é Preciso, e que haverá 
uma Mesa Redonda no dia 26 de maio, além da Corrida e Cami-
nhada para arrecadar fundos para o projeto em questão. Para fina-
lizar os ofícios recebidos, informou sobre o convite para a Audiên-
cia Pública na Câmara Municipal sobre a frente parlamentar de 
combate a enchentes, que havia sido comunicada via grupo aos 
Conselheiros, a qual o Conselho foi representado pelo Vice Presi-
dente, Sr. Marcelo Bannwart. Foi informado pelo secretário que 
havia sido protocolado na data atual um requerimento do Colégio 
Portinari, o qual foi lido pelo Presidente. Após a leitura do requeri-
mento, o Presidente fez um esclarecimento acerca da cronologia 
do processo e informou que ele havia sido encaminhado pela Se-
cretaria de Planejamento à Procuradoria Geral do Município, algo 
inédito, e que justamente por este fato, entende que o assunto não 
é de baixa complexidade e portanto não poderia ser apreciado na 
mesma reunião, pois haveria ainda a necessidade de montar uma 
comissão para a distribuição do mesmo, para posterior análise e 
somente então deliberação sobre a matéria. Neste instante o advo-
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gado Sr. Cristiano Porto, pediu que fosse lido o parecer da Procu-
radoria, ao mesmo tempo em que o Sr. João Kamada, disse que 
morava próximo ao local onde a quadra estaria sendo construída e 
que representava todos os moradores do loteamento em questão e 
que eles haviam assinado concordando com a quadra no local, 
feito o comentário o Presidente procedeu com a leitura integral do 
parecer, encerrada a leitura, foi indagado pelo Sr. Paulo Durço, a 
demora na tramitação do processo e justificado pelo Presidente 
que o mesmo havia sido encaminhado para a Secretaria de Plane-
jamento no mês de novembro do ano anterior (12 dias após ter sido 
protocolado pelo interessado), e que havia retornado completo em 
março deste ano, não havendo então morosidade por parte do con-
selho. Neste instante o Sr. Paulo Durço, questionou o Presidente 
do Conselho sobre a competência do mesmo para fiscalizar obras, 
sendo esclarecido que esteve no local para verificar o cumprimento 
da legislação, momento em que foi interrompido pelo Sr. Paulo Dur-
ço, quanto pelo Sr. João Kamada, os quais fizeram acusações so-
bre perseguição (52 min grav.), para restabelecer o nível de conver-
sação durante a reunião, a Sra. Érica Menk tentou fazer o uso da 
palavra, mas foi interrompida pelo Sr. João Kamada, que a sobre-
pôs, novamente fazendo acusações, obstruindo o diálogo e impe-
dindo um nível de conversação civilizado, de modo em que as falas 
não puderam ser relatadas, pois uma fala se sobrepunha à outra. 
Ao se restabelecer o nível de conversação a Sra. Érika Menk, pôde 
fazer o uso da palavra, justificando que o pedido anterior que fora 
negado, tratava-se da alteração do zoneamento do loteamento 
como um todo e que o atual pedido, trata-se apenas de dois lotes, 
e que provavelmente por este fato, é que houve uma mudança de 
entendimento do GTA, e que para evitar prejuízos, que fosse mar-
cada uma reunião extraordinária para a deliberação do processo. 
Neste instante, a advogada Sra. Janayna Costa, juntamente com o 
advogado Sr. Cristiano Porto, se dispuseram a fornecer todo o ma-
terial de abaixo assinado que havia sido produzido e não havia sido 
anexado ao processo, bem como demais informações relevantes. 
Neste instante, o advogado Sr. José Carlos Camargo, elencou os 
aspectos positivos do Colégio Portinari, citou fundamentações jurí-
dicas, e ainda esclarecendo que os membros do Conselho são 
equiparados a funcionários públicos, embora não recebam remu-
neração, e que podem ser responsabilizados por abuso de autori-
dade. Após as explanações, o Presidente perguntou aos advoga-
dos por que a Prefeitura Municipal, não aprovaria essa questão, 
diante da robustez das fundamentações jurídicas, já que a questão 
tem mais natureza jurídica que técnica, porém foi interrompido pelo 
Sr. Paulo Durço, que novamente questionou a celeridade do pro-
cesso, e neste instante o Secretário do Conselho mostrou a crono-
logia do processo, mas o mesmo insistia em deturpar as informa-
ções, as quais foram comprovadas, mostrando fisicamente o 
processo ao interessado, dirimindo quaisquer dúvidas que por ven-
tura surgissem a partir de afirmações infundadas. Esclarecido os 
fatos, o Sr. João Kamada, novamente fez acusações ao Presidente 
do Conselho sobre perseguição de forma bastante alterada, com 
elevado tom, sendo rebatido pelo Presidente que a obra em ques-
tão é ilegal, pois está sendo executada sem projeto aprovado e 
justificou que a intenção da pergunta formulada, no sentido de 
se resolver o imbróglio de forma jurídica era a de acelerar a re-
solução do problema, sem ter que alterar a lei, do mesmo modo 
que o Processo da Bella Paris, pois a alteração da lei, é de na-
tureza lenta. Encerrado esta etapa procedeu-se a leitura da ata 
da última reunião, a qual foi aprovada por unanimidade. Dando 
sequência à pauta, foi feita a leitura do relatório referente ao 
Processo 321/2019 (Interessado: R. de A. Pena Gomes Comér-
cio de Gás -ME), o qual seguiu integralmente o parecer do GTA, 
pelo indeferimento do pedido, o Sr. Cesar P. Cruz se absteve da 
votação, em protesto ao relatório, e após discussões acerca do 
tema em relação às tentativas de burlar a lei, e de que o cidadão 
deve se calar diante das irregularidades para não ser taxado de 
perseguidor, o relatório foi aprovado. Para finalizar a reunião 
houve a distribuição do processo 336/2019 (Centro Educacional 
Portinari), tendo a comissão formada pelos seguintes Conselhei-
ros(as): Cirene Gomes, João Paulo Tristão, Silmara Rodrigues, 
Lauro Russo, Homero P. Filho, Maria José Cunha, Sandra The-
odoro, João José Dalcin, Franciso F. Pinto e Cesar P. Cruz, sen-
do marcada a reunião de análise de processos para a próxima 
segunda-feira (09 de março) às 18:00 na AREA. Encerrado a 
pauta do dia, e sendo que ninguém mais quis fazer o uso da 
palavra, o Presidente agradeceu a presença de todos, encerrou 
os trabalhos às 20h09 em conjunto com o 1º Secretário João 
Paulo Pereira Tristão, que relato, subscrevo e assino, em con-
junto com o Presidente.

PAULO H. CICCONE              JOÃO PAULO P. TRISTÃO
PRESIDENTE CMPD 1º SECRETÁRIO CMPD

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O CMPD – CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR de 
Avaré, em conformidade com a LC 213/2016, art.158 – inciso XI, 
no uso de suas atribuições, vem pelo presente convocar os Con-
selheiros do CMPD, os interessados nos processos abaixo nume-
rados, e a população em geral, para a AUDIÊNCIA PÚBLICA que 
se realizará no próximo dia 14 de outubro de 2020 (quarta-feira), 
às 18h45 em primeira chamada ou às 19h00 em segunda chama-
da, de maneira online, em decorrência da pandemia do COVID-19, 
para que se cumpra a pauta abaixo designada:
I. Apresentação e esclarecimentos do Processo nº 334/2019, Reque-
rente: BAGUASSU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – Assun-
to: Alteração de zoneamento de área classificada como “Áreas ins-
titucionais, APPs, Verdes e de Lazer”, para ZM2, objeto da matrícula 
74.028 CRI, localizada no loteamento Terras de São José;
II. Apresentação e esclarecimentos do Processo nº 336/2019, Re-
querente: CENTRO EDUCACIONAL PORTINARI – Assunto: Soli-
citação de reclassificação de 02 lotes no Jardim América II;
III. Apresentação e esclarecimentos do Processo nº 337/2019, Re-
querente: ISABELLA DE OLIVEIRA PAES DE ALMEIDA MARTI-
NEZ ME – BELLA PARIS COSMÉTICOS ARTESANAIS – Assunto: 
Solicitação de inclusão de atividade no Anexo 6;
É responsabilidade do interessado/solicitante explanar os moti-
vos e justificativas do requerimento, para os quais será concedido 
prazo de 05 (cinco) minutos. Na ausência do interessado ou seu 
representante, autor da solicitação, que originou a demanda a ser 
apresentada na Audiência Pública, o processo poderá ser retirado 
da pauta.
Após a audiência pública, ocorrerá uma reunião extraordinária do 
CMPD para deliberação do exposto, a ser convocada.
Para melhor participação da população, será disponibilizado um 
formulário, além de link do canal do YouTube do CMPD Avaré para 
acompanhamento da transmissão ao vivo e participação via chat.
Formulário: https://forms.gle/mGPgdFsBL8oS536YA (disponível 
até dia 12/10/2020 às 17:00)
Transmissão ao vivo: https://www.youtube.com/channel/UCgUYV-
cPhccSX6S8_FEUPDZw (dia 14/10/2020 às 18:45)
A audiência pública é a oportunidade para que qualquer pessoa 
apresente opiniões, dúvidas e sugestões a respeito das solicita-
ções objeto dos processos pautados, no momento oportuno, as 
quais serão apreciadas posteriormente pelo Conselho Municipal 
do Plano Diretor – CMPD.
Avaré, 24 de setembro de 2020.

Paulo Ciccone
Presidente do CMPD

João Paulo P. Tristão
1º Secretário CMPD

AMVAVE – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO 
VALE VERDE

Praça Juca Novaes 1169 – 18705-900-Avaré SP
CNPJ 03.633.604/0001-63

e-mail: secretariadegabinete@avare.sp.gov.br
Fone – (14) 3711.2507

EXTRATO DE CONTRATO
Processo Administrativo nº 002/2020
Objeto: Aditamento ao Contrato de ASSESSORIA CONTÁBIL
Contratante: AMVAVE – Associação dos Municípios do Vale Verde
Contratada: CENATI – Assessoria e Consultoria Contábil Ltda., 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.127.576/0001-01, com sede na 
Praça Jesus Gusman nº 11, Bairro Jardim Santa Cruz, CEP 
18700-380, nesta cidade de Avaré.
Valor do contrato: pagamento do valor mensal de R$ 1.200,00 
inalterado
Objeto: alteração da cláusula de responsabilidades para indicação 
de novo profissional responsável pela escrituração contábil da 
AMVAVE e inclusão do LABORAMVAVE relativamente ao exercí-
cio de 2020.
Prazo: a contar de 03/08/2020 e até 31/12/2020.
Avaré, 10 de agosto de 2020.

José Carlos Gerdullo
Presidente do Conselho de Municípios da AMVAVE

RESOLUÇÃO CMPD N.º 183/2020 
Dispõe sobre a prorrogação de mandato de membros e diretoria e 

realização de reuniões e audiências públicas virtuais 

O Conselho Municipal do Plano Diretor, usando as atribuições 
que lhe confere o artigo 158, inciso XI, da Lei Complementar n.º 
213/2016, em consonância com o aprovado na reunião ordinária 
realizada em 22 de setembro de 2020, ao que se refere aos man-
datos dos membros e da diretoria e realização virtual de reuniões 
e audiências públicas, 
CONSIDERANDO o artigo 157 e artigo 158, §4 da LC n.º 213/2016;
CONSIDERANDO o artigo 3º, inciso XX e artigo 47 do Regimento 
Interno do CMPD;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 5774 de 17 de março 
de 2020;
CONSIDERANDO O período emergencial ocasionado pela pande-
mia do COVID 19;
CONSIDERANDO as recomendações dos Órgãos de Saúde;
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade dos trabalhos 
do Colegiado para manutenção do desenvolvimento da Política Ur-
bana do Município de Avaré;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a publicidade e trans-
parência dos atos, bem como, a segurança sanitária dos integran-
tes do Colegiado;
CONSIDERANDO a proximidade das eleições municipais;
RESOLVE:
Art. 1º.  Prorrogar para 31/12/20 o mandato dos membros do Con-
selho Municipal do Plano Diretor nomeados pelo Decreto Municipal 
n.º 5774 de 17 de março de 2020;
Art. 2º.  Prorrogar para 31/12/20 o mandato da atual Diretoria do 
Conselho Municipal do Plano Diretor, eleita em 18/06/2018;
Art. 3º.  Implantar a modalidade virtual para as reuniões ordinárias e 
extraordinárias e de audiências públicas, mantendo-se as presen-
ciais, sempre que possível.
Art. 4º.  A presente Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Avaré, 22 de setembro de 2020.

Paulo Henrique Ciccone
Presidente

Conselho Municipal do Plano Diretor
Lei Complementar n° 213, de 29 de março de 2016

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente        

Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º 5.456/Abr/2019

RESOLUÇÃO CMDCA n.º 003/2020. 
(Dispõe sobre a utilização de recursos do Fumcad para ações de 
proteção integral à criança e adolescentes durante a Pandemia do 

Covid-19)

CLÓVIS RODRIGUES FELIPE, Presidente do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, usando das suas atribui-
ções que lhe são conferidas na Lei Complementar n.º 150/2011, 
conforme decisão adotada em consulta formulada via E-mail, re-
alizada entre os dias 25 e 31 de agosto de 2020, após a reunião 
online do dia 25ago2020 e,
Considerando que as atividades das entidades cadastradas no 
CMDCA foram suspensas em razão da Pandemia – Covid-19, in-
terrompendo dessa forma as ações de orientação e apoio socio-
familiar;
Considerando que a Recomendação do CONANDA para proteção 
integral às Crianças e  Adolescentes durante a pandemia orienta 
que as ações em relação a elas reconheça também o direito de 
seus cuidadores primários no sentido de propiciar ambiente do-
méstico seguro tanto no aspecto de saúde física e emocional, su-
gerindo apoio governamental em serviços e subsídios que incluem: 
a) distribuição de produtos de higiene, como sabonetes e álcool em 
gel, principalmente para os mais vulneráveis;
b) aquisição de produtos e serviços indispensáveis à saúde (más-
caras, itens de higiene, medicamentos, vestuários) nos serviços de 
acolhimento institucional (públicos ou conveniados).
Considerando o Orientação do Conanda sobre a utilização de re-
cursos do Fundo da Criança e do Adolescente em ações de pre-
venção ao impacto social decorrente do Covid-19 onde reitera que: 
a) “É permitido, excepcionalmente, o uso de recursos do Fundo 
dos Direitos das Crianças e Adolescentes para despesas que não 
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SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

LICITAÇÃO
se identifiquem diretamente com a realização de seus objetivos ou 
serviços determinados pela lei que o instituiu, quando ... da situ-
ação emergencial ou de calamidade pública amparado em lei, o 
qual já foi reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6 de 2020, e 
aprovação do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente 
e.... o processo de liberação por meio de projeto deve atender aos 
princípios da transparência, legalidade, moralidade, ...para ao final 
ser publicada a resolução com a decisão que autorizou a utilização 
do recurso em situações emergenciais”;
b) É necessário demonstrar a restrição em relação a outras hipó-
teses e fontes de recursos, para não haver dúvida que a utilização 
dos recursos do FIA constitui a derradeira hipótese para a garan-
tia de proteção integral da infância e adolescência, de modo que, 
no processo decisório, o Conselho deve ter por base a análise de 
elementos que demonstrem a incapacidade do ente público de fi-
nanciar as ações propostas com outras fontes e, especialmente, o 
melhor interesse de crianças e adolescentes.
c) Seja dada atenção especial a crianças e adolescentes institucio-
nalizados (acolhimento ou socio educação), crianças e adolescen-
tes em situação de rua que se encontram em situação de vulnera-
bilidade em função do atual momento...”;
Considerando que as organizações da sociedade civil cadastradas 
no CMDCA estão com as atividades presenciais suspensas, porém 
estão dando suporte e atendendo às necessidades dos assistidos 
dentro do princípio de proteção integral à criança e adolescente 
durante a pandemia;
Considerando a necessidade de atender, suplementarmente, as 
necessidades de atendimento das entidades relativos as ativida-
des de proteção integral dos assistidos durante a pandemia do 
COVID-19;
Considerando o art. 30, incisos II e VI da Lei 13.019/2014 onde está 
previsto que “ A administração pública poderá dispensar a realização 
do chamamento público nos casos de ... calamidade pública..e  no 
caso de atividades ... vinculadas a serviços de ... assistência social, 
desde que executadas por organizações da sociedade civil previa-
mente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política.”;
Considerando o art. 32 da Lei 13.019/2014 onde determina seja justifi-
cado a não realização de chamamento público na hipótese do art. 30 e 
no seu § 4º que a dispensa e a inexigibilidade de chamamento público 
não afastam a aplicação dos demais dispositivos da Lei;
Considerando o § Único do art. 1º e art. 116 da lei 8.666/1993 onde 
está previsto que “Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos 
órgãos da administração direta, os fundos especiais e Aplicam-se 
as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, 
ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e 
entidades da Administração.”
Considerando o Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 
2020, onde é reconhecido o Estado de calamidade pública decor-
rente da pandemia do COVID-19;
Considerando o Decreto Municipal  nº 5.835, de 20 de Maio de 
2.020 que declara estado de calamidade pública no Município de 
Avaré para enfrentamento da pandemia decorrente do novo Coro-
navírus – COVID-19;
Considerando que na Lei Municipal n° 2.351/2020 está previsto a 
utilização de recurso para subvenção social: 

CAT.ECONOMICA   3.3.50.43.00   SUBVENÇÕES SOCIAIS   900.000,00

Resolve:
Artigo 1º - A utilização dos recursos do FUMCAD, para o enfrenta-
mento da pandemia decorrente do novo corona vírus – COVID-19 
poderá ser solicitada pelas entidades registradas e os órgãos pú-
blicos com  programas de atendimento cadastrados  no CMDCA, 
mediante apresentação de  planos de trabalho, nos termos do art 
22 da lei 13.019/2014 (descrição da realidade existente, descrição 
das metas a serem atingidas, previsão de receita e despesas, for-
ma de execução das atividades e  parâmetros para aferição do 
cumprimento das metas) ou nos termos do§ 1º do art 116 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993,  exclusivamente para atender 
necessidades originadas pela pandemia do Covid-19, observados 
os seguintes critérios:
I - Demonstração de não recebimento de verba ou a insuficiência 
de verba para atender o objeto do plano apresentado;
II - Limite de valor solicitado em função da quantidade de assistidos: 
1. Até 50 assistidos: máximo de R$3.000,00 (três mil reais);
2. De 51 a 100 assistidos: máximo de R$6.000,00 (seis mil reais) e
3. Acima de 100 assistidos ou com acolhimento institucional: máxi-
mo de R$8.000,00 (oito mil reais).
III – Apresentação de 3 orçamentos atualizados para aquisição de kits:
1. produtos de higiene, como sabonetes e álcool em gel;
2. produtos e serviços indispensáveis à saúde (máscaras, itens de 
higiene, medicamentos, vestuários) nos serviços de acolhimento 
institucional;

3. Equipamento de proteção individual (EPI).
IV – Apresentação de relação dos assistidos a serem beneficiados 
pelo projeto, especificando como os kits propostos no plano serão 
entregues/utilizados.
V – Prazo final para apresentação do plano de Trabalho: 30 de 
setembro de 2010, na secretaria executiva do CMDCA, durante o 
horário comercial, 
VI – Plano de Trabalho deverá ser apresentado em duas vias assi-
nadas pelo responsável legal da entidade e pelo responsável técni-
co do projeto, junto com cópia em PDF num pendrive.
Artigo 2º - Os Planos de Trabalhos apresentados ao CMDCA serão 
encaminhado ao setor técnico da Semads para emissão de parecer 
técnico, os quais, após apresentados, serão analisados em reunião 
plenária do CMDCA.
Artigo 3º - Publicar no semanário oficial: 
I – Justificativa da não realização do chamamento público;
II – A relação dos planos aprovados; 
III – Extratos dos Termos de Fomento/Convênio assinados pelas 
OSC/Órgão Público;
IV – Designação da Comissão de Monitoramento.
Artigo 4º - Os gastos dos planos de trabalho aprovados deverão 
ser efetivados até o dia 10 de dezembro de 2020 e as prestações 
de contas dos recursos liberados em 2020 deverão ser apresen-
tadas dentro do exercício de 2020, obedecido o prescrito na lei 
13.019/2014;
Artigo 5º - A Câmara Municipal deverá ser cientificada dos Termos 
de Convenio com órgão público, após serem assinados, se houver.
Artigo 6º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Estância Turística de Avaré, 08 de setembro de 2020.

CLOVIS RODRIGUES FELIPE
Presidente do CMDCA
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AVISOS DE EDITAIS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 018/2020 – PROCESSO Nº. 331/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento 
de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execu-
ção de recapeamento asfáltico na Rua Lineu Prestes e Rua Jango 
Pires, Avaré/SP, conforme edital
Data de Encerramento: 28 de outubro de 2020 às 09:30 horas, 
Dep. Licitação
Data de abertura: 28 de outubro de 2020 às 10:00 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, 25 de setembro de 2.020 – Olga Mi-
tiko Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento 
de Licitações.

II REPETIÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 006/2020 – 
PROCESSO Nº. 233/2020

Objeto: Credenciamento de empresa para prestação de serviços 
de médicos da especialidade de endocrinologia, conforme edital
Data de Encerramento: 30 de outubro de 2020 às 09:30 horas, 
Dep. Licitação
Data de abertura: 30 de outubro de 2020 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, 24 de setembro de 2.020 – Olga Mi-
tiko Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento 
de Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 158/2.020 – PROCESSO Nº. 311/2.020
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, MEI, EPP

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de toalha descar-
tável para composição do kit de material para higienização corporal 
para banho descartável e higienização de equipamentos médicos 
hospitalares para o setor Pronto Socorro Municipal
Recebimento das Propostas: 28 de setembro de 2.020 das 10 ho-
ras até 09 de outubro de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 09 de outubro de 2.020 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 13 de outubro de 2.020 
às 09 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2508 – ww w.bllcompras.com – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 18 de setembro de 2.020 – Eliana da Silva 
Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 163/2.020 – PROCESSO Nº. 319/2.020
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, MEI, EPP

Objeto: Aquisição de materiais para reparos hidráulicos da Unidade 
Básica de Saúde – UBS Vila Jardim
Recebimento das Propostas: 28 de setembro de 2.020 das 10 ho-
ras até 08 de outubro de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 08 de outubro de 2.020 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 08 de outubro de 2.020 
às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2508 – ww w.bllcompras.com – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 18 de setembro de 2.020 – Eliana da Silva 
Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 166/2020 – PROCESSO Nº. 324/2020
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de filé de 
merluza para equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social
Recebimento das Propostas: 28 de setembro de 2.020 das 08 ho-
ras até 08 de outubro de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 08 de outubro de 2.020 às 08h30 min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 08 de outubro de 2.020 
às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.com – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 25 de setembro de 2.020 
– Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 171/2020 – PROCESSO Nº. 332/2020
Objeto: Aquisição de mata burro metálico
Recebimento das Propostas: 28 de setembro de 2.020 das 10 ho-
ras até 08 de outubro de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 08 de outubro de 2.020 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 08 de outubro de 2.020 às 
10h30min
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, 21 de setembro de 2.020 – Ca-
rolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 172/2020 – PROCESSO Nº. 333/2020
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP, MEI

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Câmaras de 
Vacina para Vigilância Epidemiológica e Almoxarifado da Saúde 
(Redes Básicas e Farmácias)
Recebimento das Propostas: 15 de outubro de 2.020 das 10 horas 
até 27 de outubro de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 27 de outubro de 2.020 às 08h10min
Início da Sessão e Disputa de Preços: 27 de outubro de 2.020 às 
10h30min
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, 25 de setembro de 2.020 – Ca-
rolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 173/2020 – PROCESSO Nº. 337/2020
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Aquisição de materiais de construção para a Secretaria Mu-
nicipal de Serviços
Recebimento das Propostas: 01 de outubro de 2.020 das 08 horas 
até 14 de outubro de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 14 de outubro de 2.020 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 14 de outubro de 2.020 
às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.com – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 25 de setembro de 2.020 
– Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/2.020 – PROCESSO Nº 339/2.020
EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI

Objeto: Aquisição de termômetros laser digital para as Unidades 
Escolares
Recebimento das Propostas: 01 de Outubro de 2.020 das 10 horas 
até 14 de Outubro de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 14 de Outubro de 2.020 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 14 de Outubro de 2.020 
às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 25 de Setembro de 2.020 
– Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2.020 – PROCESSO Nº 340/2.020
EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI

Objeto: Aquisição de módulo de sirene para ambulância para o 
SAMU
Recebimento das Propostas: 02 de Outubro de 2.020 das 10 horas 
até 15 de Outubro de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 15 de Outubro de 2.020 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 15 de Outubro de 2.020 
às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 25 de Setembro de 2.020 
– Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2.020 – PROCESSO Nº 341/2.020
COM COTA EXCLUSIVA PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais 
para Sinalização Viária
Recebimento das Propostas: 07 de Outubro de 2.020 das 10 horas 
até 20 de Outubro de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 20 de Outubro de 2.020 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 20 de Outubro de 2.020 
às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 
1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bll-
compras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
25 de Setembro de 2.020 – Andréia de Fátima Fragoso 
– Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 178/2020 – PROCESSO Nº. 342/2020
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de gê-
neros alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social
Recebimento das Propostas: 30 de setembro de 2.020 das 08 ho-
ras até 13 de outubro de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 13 de outubro de 2.020 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 15 de outubro de 2.020 
às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.com – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 25 de setembro de 2.020 
– Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2020 – PROCESSO Nº 334/2020
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Contratação de empresa para fretamento diário de 01 (um) 
veículos tipo convencional para o transporte de pacientes para Jaú 
e Bauru
Data de Encerramento: 13 de outubro de 2.020 das 08h30min às 
09 horas, Dep. Licitação
Data de abertura: 13 de outubro de 2.020 às 09 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, 25 de setembro de 2.020 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO Nº 526/2020
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 016/2020 – PROCESSO 317/2020

Considerando que, nesta data, foi verificado a falta da publicação 
do edital no Diário Oficial da União;
Considerando os moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c 
Lei 10.520 de 17 de julho de 2002;
Fica alterada a data de abertura da sessão de Concorrência Públi-
ca 016/2020 para o dia 29/10/2020 às 10:00 horas.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 016/2020 – PROCESSO Nº. 
317/2020
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais, 
máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução da conclu-
são da reforma e ampliação da EMEB “Maria Theresa de Oliveira 
Picalho – Dondoca”, conforme edital
Data de Encerramento: 29 de outubro de 2020 às 09:30 horas, 
Dep. Licitação
Data de abertura: 29 de outubro de 2020 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, 25 de setembro de 2.020 – Olga Mi-
tiko Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento 
de Licitações da Prefeitura da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SIMPLIFICADO – COVID-19 N° 170/2020 

– PROCESSO N° 330/2020
Considerando a necessidade de readequação no descritivo, o Se-
nhor ROSLINDO WILSON MACHADO, Secretário Municipal de 
Saúde, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a rerratifi-
cação do edital nos termos a serem conferidos 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 02 de outubro de 2020, 
às 14 horas para início da sessão. Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré, 25 de setembro de 2.020.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde 
da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Munici-
pal nº 4.813/17 e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei 
nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as empresas 
NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS 
E HOSPITALARES LTDA – EPP,  MEDIMPORT COMÉR-
CIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, PRIORITTÁ 
PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI, EXEMPLARMED 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, 
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, LACRE HAHNEMANN COMER-
CIAL EIRELI e FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI, 
responsáveis pelo registro de preços para eventual aquisi-
ção de material descartável para proteção individual para 
o setor de Pronto Socorro e Unidades de Saúde, relativa 
ao Pregão Eletrônico n° 124/2020 – Processo n° 258/2020. 
Homologado em: 25/09/2.020.

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 AMC SAÚDE COMERCIAL 
HOSPITALAR EIRELI ME, responsável pelo registro de preços 
para eventual aquisição de dieta enteral e oral hipercalórica e hi-
perproteica para o Setor/Unidade Programa Municipal de Nutrição 
e Case, relativa ao Pregão Eletrônico n° 133/2020 – Processo n° 
269/2020. Homologado  em: 14/09/2.020.

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 as empresas PRIORITTÁ PRODUTOS 
HOSPITALARES – EIRELI e FORCE MEDICAL DISTRIBUIDO-
RA EIRELI., responsáveis pelo registro de preços para eventual 
aquisição de acessórios médico hospitalares para as Unidades de 
Saúde Pronto Socorro e do SAMU, relativa ao Pregão Eletrônico n° 
134/2020 – Processo n° 270/2020. Homologado em: 24/09/2.020.

Itamar de Araújo – Secretário Municipal da Fazenda da Estância 
Turística de Avaré – Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 
HOMOLOGA a empresa BETHEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
INFORMÁTICA EIRELI, responsável pela aquisição de estante 
de aço, relativa ao Pregão Eletrônico n° 147/2.020 – Processo n° 
292/2.020. Homologado em: 18/09/2.020.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 069/2020 – Processo nº. 320/2020

Fica ratificada a Dispensa de Licitação à MEDIMPORT COMÉR-
CIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, com valor total de 
R$ 8.250,00 (Oito mil e duzentos e cinquenta reais), objetivando 
o fornecimento de sonda tipo sengstaken-blakemore para uso no 
Pronto Socorro, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal n° 8.666/93. 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de setembro de 2.020. 
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Es-
tância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 120/2020 – Processo nº. 
250/2020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento da Ata de 
Registro de Preços para futura aquisição de acessórios médico/
hospitalar para o setor/unidade do Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência – SAMU
Valor Global: R$ 3.483,68 (três mil, quatrocentos e oitenta e três 
reais e sessenta e oito centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 25/08/2020

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 124/2.020 – Processo n° 
258/2.020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI-
COS E HOSPITALARES LTDA – EPP
Valor Global: R$ 224.000,00 (Duzentos e vinte e quatro mil reais)
Detentora: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES EIRELI
Valor Global: R$ 660.562,50 (Seiscentos e sessenta mil, quinhen-
tos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
Detentora: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI
Valor Global: R$ 119.462,50 (Cento e dezenove mil, quatrocentos e 
sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
Detentora: EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS-
PITALARES LTDA ME
Valor Global: R$ 6.975,00 (Seis mil, novecentos e setenta e cinco reais)
Detentora: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
Valor Global: R$ 5.697,00 (Cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais)
Detentora: LACRE HAHNEMANN COMERCIAL EIRELI
Valor Global: R$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais)
Detentora: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI
Valor Global: R$ 137.701,00 (Cento e trinta e sete mil, setecentos 
e um reais)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material 
descartável para proteção individual para o setor de Pronto Socorro 
e Unidades de Saúde
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Data da Assinatura Ata de Registro de Preços: 25/09/2.020
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 133/2.020 – Processo n° 
269/2.020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de dieta enteral 
e oral hipercalórica e hiperproteica para o Setor/Unidade Programa 
Municipal de Nutrição e Case
Valor Global: R$ 54.600,00 (Cinquenta e quatro mil e seiscentos 
reais)
Data da Assinatura Ata de Registro de Preços: 24/09/2.020

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 134/2.020 – Processo n° 
270/2.020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI
Valor Global: R$ 42.221,10 (Quarenta e dois mil, duzentos e vinte 
e um reais)
Detentora: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI
Valor global: R$ 3.543,20 (Três mil, quinhentos e quarenta e três 
reais e vinte centavos)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de acessórios 
médico hospitalares para as Unidades de Saúde Pronto Socorro e 
do SAMU
Data da Assinatura Ata de Registro de Preços: 24/09/2.020

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 069/2020 – Processo nº. 320/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI-
TALARES EIRELI
Objeto: Aquisição de sonda tipo sengstaken-blakemore para uso 
no Pronto Socorro, conforme solicitação da Secretária Municipal 
da Saúde
Valor Global: R$ 8.250,00 (Oito mil e duzentos e cinquenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 22/09/2020

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 147/2.020 – Processo n° 
292/2.020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: BETHEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO INFORMÁTICA 
EIRELI
Objeto: Aquisição de estante de aço
Valor Global: R$ 3.000,00 (Três mil reais)
Data da Assinatura do contrato: 18/09/2.020

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA Nº 010/14 – PROCESSO N° 362/14 (Contrato n° 
070/15), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e empresa IFS – DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA EPP, objeti-
vando a realização de plantões médicos de urgência e emergência 
no Pronto Socorro Municipal e/ou UPA (Unidade de Pronto Atendi-
mento), com prorrogação do prazo de vigência contratual até 23 de 
outubro de 2.020, no valor global de R$ 517.802,57 (Quinhentos e 
dezessete mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e sete centavos). 
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA N° 009/19 – PROCESSO N° 152/19 (Contrato n° 
241/19), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e empresa VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA ME, objetivando o for-
necimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra 
para execução da pavimentação asfáltica em diversas ruas do bair-
ro Jardim Califórnia, com prorrogação de prazo de vigência contra-
tual até 22 de novembro de 2.020. Alexandre Leal Nigro – Secretá-
rio Municipal de Obras e Serviços da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o Contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 141/16  – Processo n° 374/16 (Contrato n° 380/16), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e os 
Senhores MARIA CRISTINA LEMOS CURIATI e PAULO SALIM 
ANTÔNIO CURIATI, objetivando a locação de imóvel situado a 
rua Santa Catarina, nº 781 para instalação do Cartório Eleitoral da 
17ª Zona Eleitoral de Avaré, com prorrogação do prazo de vigên-
cia contratual até 16 de outubro de 2.021, no valor global de R$ 
37.077,84 (Trinta e sete mil, setenta e sete reais e oitenta e quatro 
centavos). Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal da Ad-
ministração da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 079/18 – PROCESSO N° 414/18 (Contrato n° 
391/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a empresa AGÊNCIA 6 SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA IN-
TERNET LTDA ME, objetivando a prestação de serviços de desen-
volvimento e suporte na área de programação de web sites para o 
Município, com a prorrogação de prazo de vigência contratual até 
24 de setembro de 2.021, no valor global de R$ 7.654,80 (Sete mil, 
seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos). Joselyr 
Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 082/15 – PROCESSO Nº 436/15 (Contrato nº 
445/15), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a empresa MALUF & TINÓS LTDA EPP, objetivando a presta-
ção de serviços de locação de equipamentos multifuncionais de 
impressão, cópias e digitalização, com o fornecimento e instalação 
de equipamentos com tecnologia laser, com prorrogação do prazo 
de vigência contratual até 25 de novembro de 2.020, no valor global 
de R$ 34.900,00 (Trinta e quatro mil e novecentos reais). Ronaldo 
Adão Guardiano – Secretário Municipal da Administração da Estân-
cia Turística de Avaré.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2020 – PROCESSO Nº 122/2020
Considerando a solicitação do Departamento de Convênios de 
adequação na Cláusula Segunda do Contrato n° 082/2020 os atos 
praticados por este setor deverão ser rerratificados e assinados pe-
las partes, conforme segue:
Onde se lia:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas de contratação da presente obra serão empenhadas 
através das seguintes dotações orçamentárias:
R$ 2.242.603,57:
33.03.4.4.90.51.00.26.451.5003.1038-2066
R$ 1.000.000,00 – CONVENIO N 940/2019 Processo SDR 
3383894/2019 (...)
R$ 250.000,00 – CONVENIO N 442/2019 Processo SDR 
2804273/2019 (...)
R$ 992.603,57 – CONVENIO Nº 627/2019 Processo SDR 
2007208/2019 (...)
R$ 380.506,40:
33.03.4.4.90.51.00.26.451.5003.1038-2063
(...)
R$ 10.951,03:
33.04.4.4.90..39.00.15.451.5003.2174-2165
(...)
R$ 7.396,43:
33.04.4.4.90.39.00.15.451.5003.2174-2166
(...)
Agora se leia: 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas de contratação da presente obra serão empenhadas 
através das seguintes dotações orçamentárias:
R$ 2.242.603,57:
33.03.4.4.90.51.00.26.451.5003.1038-2066 – Pavimentação Asfáltica
R$ 1.000.000,00 – CONVENIO N 940/2019 Processo SDR 
3383894/2019 (...)
R$ 242.603,57 – CONVENIO N 442/2019 Processo SDR 
2804273/2019 (...)
R$ 1.000.000,00 – CONVENIO Nº 627/2019 Processo SDR 
2007208/2019 (...)
R$ 380.506,40:
33.03.4.4.90.51.00.26.451.5003.1038-2063 – Pavimentação Asfáltica
(...)
R$ 10.951,03:
33.04.4.4.90.39.00.15.451.5003.2174-2165 – Recapeamento Asfáltico
(…)
R$ 7.396,43:
33.04.4.4.90.39.00.15.451.5003.2174-2166 – Recapeamento As-
fáltico
(...)
Ficam ratificados os demais termos do referido Contrato.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO os itens 03 e 06 do PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 127/2020 – PROCESSO Nº. 261/2020, objetivando registro de 
preço para futura aquisição de material para higienização corpo-
ral para banho descartável para o setor Pronto Socorro Municipal, 
conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 
04/09/2.020. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da 
Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADO o item 06 do PREGÃO ELETRÔNICO N° 
134/2020 – PROCESSO N° 270/2020, que tem por objeto o regis-
tro de preços para eventual aquisição de acessórios médico hos-
pitalares para as Unidades de Saúde Pronto Socorro e do SAMU, 
conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 
17/09/2.020. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da 
Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 142/2020 – PROCESSO Nº. 287/2020, objetivando aquisi-
ção de 08 conectores derivação perfurante – cdp para cabo 95 mm 
e 120 metros cabos 95 mm cobre flexível, para o Auditório do Cen-
tro Cultural “Esther Pires Novaes”, conforme preceitua o artigo 49, 
primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tri-
bunal Federal. Revogada em: 21/09/2.020. Thaís Francini Christino 
– Secretária Municipal de Cultura da Estância Turística de Avaré.

NOTIFICAÇÃO Nº 168/2.020
À Empresa ANTÔNIO PRADO GAMA ME

Ref. Concorrência Pública n° 014/18 – Processo n° 298/18 (Con-
trato nº 524/18)
Considerando a Comunicação Interna nº 587886, enviada pela 
Secretaria Municipal de Turismo, onde solicita a quitação dos alu-
guéis e contas de energia elétrica que constam no Departamento 
Tributário.
Caso o pagamento já tenha acontecido, que apresente os compro-
vantes a esta Secretaria.
Fica a empresa supracitada NOTIFICADA para que nos próximos 
07 (sete) dias quitem os débitos junto a Prefeitura Municipal de 
Avaré do imóvel concedidos, e que no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar desta, informe a este Departamento de Licitações, 
as medidas adotadas, sob pena das medidas cabíveis previstas 
em contrato.
Observação: A via desta notificação está disponível para retirada 
da empresa no Departamento de Licitação, sito na Praça Juca No-
vaes, n° 1.169 – Avaré/SP, até a data estabelecida para apresen-
tação de defesa.

Departamento de Fiscalização/ISS
 

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE 
FISCALIZAÇÃO/ISS

MULTA:
0153/20 – R JOAO DE FREITAS – 5.017.009-000 – MAM - ROÇADA
0154/20 – R RIO GRANDE DO SUL – 1.632 – ALTCP – SOM                            
0155/20 – R SEVILHA – 4.293.007-000 - MURO/CALÇADA/LIMPEZA
NOTIFICAÇÕES:
1090/20 – R ANANIAS PIRES – 5.126.009-000 – TRO – DEPÓSI-
TO MATERIAL
1100/20 – R JOSÉ SALGADO DE SOUZA – 5.284.015-000 – OFR 
– SOM
1103/20 – AV TRÊS MARIAS – 26.127 – RDFC – SOM 
1105/20 – AV GETULIO VARGAS – 5.368.003-000 – RJT – SOM 
1107/20 – R PRESIDENTE COSTA E SILVA – 3.090.002-000 – 
OLO – SOM 
1108/20 – PRAÇA PADRE PAULO ROBERTO JUSTINO – 
4.478.018-000 – MJO – SOM 
1114/20 – R MATO GROSSO – 3.140.014-000 – ERCS – ENTU-
LHO
1117/20 – R PROF. DANUZIA D SANT – 4.636.001-000 – RAE – 
LIMPEZA
1121/20 – R RIO GRANDE DO NORTE – 1.065.008-000 – AM – 
CALÇADA
OFÍCIOS:
095/20 – R WALDEMAR LOPES PERES – CJR                           
100/20 – R MANECO AMÂNCIO – CJNM                                               
105/20 – R MUNTAHA BARCHETTI URREA LOPES – VSC            
106/20 – AV MANOEL TEIXEIRA SAMPAIO – AAFF

SECRETARIA DA FAZENDA
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JUSTIFIC ATIVAS 

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 locação de equipamento com operador, 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: A3 Terraplenagem e Engenharia Eireli
Empenho(s): 466/2020
Valor: R$ 7.250,00
Avaré, 25 de setembro de 2020

ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Obras e Serviços

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 locação de basculante truck, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento.
Fornecedor: A3 Terraplenagem e Engenharia Eireli
Empenho(s): 13957/2020
Valor: R$ 36.000,00
Avaré, 25 de setembro de 2020

RONALDO SOUZA VILLAS BOAS
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento

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 de mecânica, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.
Fornecedor: Arpoador Comércio de produtos Automotivos Manut. 
e Serviços Ltda 
Empenho(s): 16325, 16326, 16328/2020
Valor: R$ 2.073,90
Avaré, 25 de setembro de 2020

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde

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 medicamentos, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde.
Fornecedor: Avaremed Distribuidora de Medicamentos Eireli
Empenho(s): 12876/2019; 4290, 6279, 8250, 7591, 9680, 9811, 
12381/2020
Valor: R$ 41.432,51
Avaré, 25 de setembro de 2020

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde

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 medicamentos e tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: DMC Distribuidoras, Comércio de Medicamentos Eireli Epp
Empenho(s): 8205/2020
Valor: R$ 1.965,60
Avaré, 25 de setembro de 2020

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde

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 locação de  multifuncional, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.
Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp
Empenho(s): 647, 648, 649/2020
Valor: R$ 450,00
Avaré, 25 de setembro de 2020

ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Obras e Serviços 

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 locação de  multifuncional, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.
Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp
Empenho(s): 656, 657/2020
Valor: R$ 350,00
Avaré, 25 de setembro de 2020

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

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 locação de  multifuncional, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.
Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp
Empenho(s): 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639/2020
Valor: R$ 1.575,00
Avaré, 25 de setembro de 2020

ADRIANA MOREIRA GOMES
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

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 locação de  multifuncional, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.
Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp
Empenho(s): 654, 655/2020
Valor: R$ 175,00
Avaré, 25 de setembro de 2020

ALEXANDRE LEAL NIGRO
Secretário Municipal de Plan. E Transportes

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 locação de  multifuncional, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.
Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp
Empenho(s): 640, 641, 642/2020
Valor: R$ 200,00
Avaré, 25 de setembro de 2020

THAÍS FRANCINI CHRISTINO
Secretária Municipal da Cultura

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 locação de  multifuncional, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.
Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp
Empenho(s): 646/2020
Valor: R$ 200,00
Avaré, 25 de setembro de 2020

GLAUCO FABIANO FAVERO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Habitação

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 locação de  multifuncional, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.
Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp
Empenho(s): 650/2020
Valor: R$ 2.325,00
Avaré, 25 de setembro de 2020

ITAMAR DE ARAUJO
Secretário Municipal da Fazenda

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 locação de  multifuncional, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.
Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp
Empenho(s): 658/2020
Valor: R$ 75,00
Avaré, 25 de setembro de 2020

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

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 locação de  multifuncional, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.
Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp
Empenho(s): 659, 660, 661, 663, 664, 665, 666, 653/2020
Valor: R$ 2.200,00
Avaré, 25 de setembro de 2020

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

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 locação de multifuncional, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.
Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp
Empenho(s): 652/2020
Valor: R$ 150,00
Avaré, 25 de setembro de 2020

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS
Secretária Municipal da Educação
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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 pagamentos por se tratar de locação de  multi-
funcional, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para a bom funcionamento dos serviços administrativos da 
municipalidade.
Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp
Empenho(s): 643/2020
Valor: R$ 125,00
Avaré, 25 de setembro de 2020

JUDÉSIO BORGES
Secretário Municipal do Meio Ambiente

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 locação de  multifuncional, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.
Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp
Empenho(s): 645/2020
Valor: R$ 75,00
Avaré, 25 de setembro de 2020

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

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 locação de multifuncional, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.
Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp
Empenho(s): 667, 668/2020
Valor: R$ 50,00
Avaré, 25 de setembro de 2020

PATRÍCIA DE CÁSSIA FURNO OLINDO FRANZOLIN
Secretária Municipal de Governo

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 locação de multi-
funcional, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para a bom funcionamento dos serviços administrativos da 
municipalidade.
Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp
Empenho(s): 662/2020
Valor: R$ 75,00
Avaré, 25 de setembro de 2020

REGINA CÉLIA POMPIANI LOPES ARCA
Presidente do Fundo Social de Solidariedade

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 locação de  multifuncional, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.
Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp
Empenho(s): 625, 627, 628, 629/2020
Valor: R$ 1.025,00
Avaré, 25 de setembro de 2020

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal da Administração

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 locação de  multifuncional, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.
Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp
Empenho(s): 644/2020
Valor: R$ 50,00
Avaré, 25 de setembro de 2020

RONALDO SOUZA VILAS BOAS
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento

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 locação de  multifuncional, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.
Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp
Empenho(s): 626, 669, 670, 674, 675, 1637, 673, 672, 671/2020
Valor: R$ 7.900,00
Avaré, 25 de setembro de 2020

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal da Saúde

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 locação de  multifuncional, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.
Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp
Empenho(s): 651/2020
Valor: R$ 450,00
Avaré, 25 de setembro de 2020

SANDRA FÁTIMA THEODORO
Secretária Municipal Indústria, Com. Ciência e Tecnologia 

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 aquisição de brita graduada simples e tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.
Fornecedor: Pedreira Granada Ltda
Empenho(s): 14229/2020
Valor: R$ 54.000,00
Avaré, 25 de setembro de 2020

RONALDO SOUZA VILLAS BOAS
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento

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 e emulsão asfáltica RR 2C 
e massa asfáltica usinada a quente, tal quebra de ordem se faz ne-
cessária para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: Semam Terraplenagem e Pavimentação Ltda
Empenho(s): 7649, 15735/2020
Valor: R$ 36.962,50
Avaré, 25 de setembro de 2020

ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Obras e Serviços

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 fornecimento de carne bovina (patinho moído e 
isca), tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender 
a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social.
Fornecedor: Spoljaric Comercial do Brasil Eireli
Empenho(s): 14495, 12001/2020
Valor: R$ 15.617,00
Avaré, 25 de setembro de 2020

ADRIANA MOREIRA GOMES
Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

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 manutenção preventiva e corretiva de 
equipamento de telecomunicações no SAMU e tal quebra de or-
dem cronológica se faz necessária para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli
Empenho(s): 8419/2019; 411, 9800/2020
Valor: R$ 19.000,02
Avaré, 25 de setembro de 2020

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde

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 contratação de empresa especializada 
em capacitação de profissionais para melhor desempenho dos 
condutores, controle de utilização e monitoramento de bens móveis 
motorizados e seus condutores, apresentação de resultados, aná-
lises e apontamentos de toda utilização dos veículos, com forneci-
mento de sistema e aparelhos em comodato, tal quebra de ordem 
se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Web Sim Tecnologia Eireli
Empenho(s): 16787/2020
Valor: R$ 11.958,30
Avaré, 25 de setembro de 2020

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde

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 gases medicinais 
(oxigênio e ar medicinal) em cilindros de alta pressão, bem como 
locação dos cilindros para atendimento da demanda de pacientes 
de HOME CARE, bem como ambulâncias, Pronto Socorro/UPA, 
SAMU e todas as Unidades de Saúde, tal quebra de ordem cro-
nológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de 
Saúde.
Fornecedor: White Martins Gases Medicinais Ltda
Empenho(s): 3366/2020
Valor: R$ 10.307,43
Avaré, 25 de setembro de 2020

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde

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 brita graduada simples e 
fornecimento de macadame seco e tal quebra de ordem cronológi-
ca se faz necessária para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento.
Fornecedor: Humberto Ayres Dias Neto Me
Empenho(s): 14230, 14517/2020
Valor: R$ 75.000,00
Avaré, 25 de setembro de 2020

RONALDO SOUZA VILLAS BOAS
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento
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DEMONSTRATIVOS
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