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CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO 
MEIO AMBIENTE DE AVARÉ (COMDEMA)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA

  Nº 01-18
 

A Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO 
MEIO AMBIENTE DE AVARÉ - COMDEMA, no uso das atri-
buições que lhe confere a Lei N.º 1434/1984, em atendimen-
to ao Regimento Interno, CONVOCA seus Conselheiros para 
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 01-18, a ser realizada no dia SEIS 
DE FEVEREIRO DE 2018 (terça-feira), na sede da Associa-
ção Regional dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de 
Avaré (AREA), Rua dos Engenheiros, 26, Colina da Boa Vista, 
Avaré-SP, às 19h00 com a presença mínima de um terço dos 
membros. Os conselheiros titulares que não puderem compa-
recer deverão acionar o respectivo suplente. A reunião é aberta 
a qualquer interessado que poderá utilizar a palavra mediante 
autorização do presidente.
1) Abertura 
1.1) Comunicação do Presidente; 
1.2) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária nº. 11/2017 do dia 
seis de dezembro de 2017;
2) Ordem do dia (Pauta)
2.1) Aprovação do Calendário Anual 2018 de Reuniões Ordiná-
rias do COMDEMA;
2.2) Distribuição de novos processos, discussão, análise e de-
liberação;
2.2.1) Processo nº. 34/2017 – Interessado SMMA, Destinação 
de recursos do FMMA para o projeto “Quem ama cuida”, objeti-
vo – aprovação da Resolução Comdema nº. 15/2018;
2.2.2) Processo nº. 37/2017 – Interessado COMDEMA, defi-
nição de procedimentos de utilização de defensivos em áreas 
confrontantes com o perímetro urbano, objetivo – agendamen-
to da reunião de trabalho proposta para o dia 19/02/2018 ou 
22/02/2018.
2.2.3) Processo nº. 38/2017 – Interessado – Thiago Andreatta; 
objeto – Denuncia de erosão no Jardim Europa II.
2.2.4) Processo nº. 39/2017 – Invasão das Áreas Verdes – in-
teressado – Comdema. Objetivo – Levantamento do trabalho 
desenvolvido pela SMMA nos anos de 2014, 2015 e 2016.
2.2.5) Processo 40/2017 - Convênio da Prefeitura de Avaré com 
o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) de Botu-
catu/SP.
2.3) Informes da Secretaria Executiva;
2.3.1) Correspondências Recebidas (planilha);
2.3.2) Correspondências Enviadas (planilha); 
2.4) Palavra livre – assuntos diversos e comunicações;
Decreto nº. 5036 de 12/12/2017 – Regulamenta o prazo para a 
publicação das Atas dos Conselhos Municipais.
Estância Turística de Avaré, 23 de janeiro de 2018.1

Silmara Rodrigues
Presidente-COMDEMA

Luiz Gustavo Gomes
Secretário Executivo

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

RESOLUÇAO CMPD N.º 155/2017
Dispõe sobre inclusão de área Rural em Perímetro.

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 extraor-
dinária realizada em 18 de dezembro de 2017, ao que se refere 
o Processo CMPD n.º 281/2017,
CONSIDERANDO o art. artigo 11, § 3º e 4° da LC n.º 213/2016;
CONSIDERANDO que a área do empreendimento situa-se em 
área rural à sudeste do perímetro urbano, contiguo ao bairro 
Sta.Elizabeth, junto ao leito da antiga FEPASA;
CONSIDERANDO que o processo foi analisado pelo Grupo 
Técnico da Prefeitura e teve parecer favorável;
CONSIDERANDO que foi realizada Audiência Pública no dia 18 
de dezembro p.p.;
CONSIDERANDO que compete ao CMPD dispor sobre a inclu-
são de área em perímetro urbano e somente após a apresenta-
ção dos projetos deliberar sobre a classificação de uso,
RESOLVE:
Art. 1º.  Dar parecer favorável a inclusão da área de 18,2967 
hectares (matricula 20.305), denominada Fazenda Maria Caro-
lina, em perímetro urbano, desde que cumpridos os dispositivos 
legais;
Art. 2°. Por se tratar de área de restrição, os órgãos de aprova-
ção deverão se certificar que o empreendimento não aumen-
tará demasiadamente a carga de águas pluviais na bacia do 
Córrego Lageado, exigindo o cumprimento dos dispostos no 
artigo 11, inciso XIII e artigo 13, inciso X;
Art. 3º.  A presente Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Avaré, 19 de dezembro de 2017.

Angela Golin
Presidente
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010/2018 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato repre-
sentado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do De-
creto nº 4984/2017 de 17/10/2017, considerando as justificati-
vas contidas no Ofício nº 031/2018-SME, objetivando atender 
deficiência do quadro de especialistas da educação decorrente 
de licença saúde (indeterminado) da servidora de matrícula 
(3628) desde 14/02/2012 (P.E. 127/2013); dessa forma aten-
der demanda existente do quadro de discentes da Educação 
Infantil, Educação Básica e EJA, CONVOCA, classificados no 
Concurso Público 004/2016, para o cargo/função de SUPERVI-
SOR DE ENSINO, homologado através do Decreto nº 4493, de 
20 de maio de 2016, publicado na mesma data, a comparecer 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da 
publicação deste Edital no Semanário Oficial Eletrônico, no De-
partamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal com 
os documentos abaixo descritos, situado a Rua Rio Grande do 
Sul nº 1810, as 8:00 as 17:00 hs, com os documentos abaixo 
descritos, para orientação do procedimento admissional, nome-
ação, exames médicos.  O não comparecimento no prazo aci-
ma implicará na desistência da vaga, podendo a Municipalidade 
convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação  Nome 
02º   MARTHA ANGELICA SOSSAI
Local de trabalho  Secretaria Municipal da Educação
Jornada de Trabalho 40 horas semanais/08 horas diárias
Estância Turística de Avaré, aos 26 de JANEIRO de 2018.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração 

Jornada - 40 horas semanais/ 8 horas diárias
(alterada através da LC 216, de 03 maio de 2016, publicada em 
07/05/2016 – artigo 4º)
DESCRIÇÃO DO CARGO - Compete ao Supervisor de Ensino: 
Lei 2007/2016
Viabilizar a política educacional da Secretaria Municipal de Edu-
cação, visando um melhor fluxo de informações ascendentes 
e descendentes; Favorecer o intercâmbio e o aprimoramento 
das relações intra e extra - escolares, possibilitando que as 
unidades de ensino atinjam sua autonomia, tendo a legislação 
vigente como base e o aluno como essência de todo o proces-
so; Propor melhoria das relações interpessoais nas escolas, 
promovendo a colaboração, a solidariedade, o respeito mútuo 
e o respeito às diferenças dentro dos princípios éticos univer-
sais; Fortalecer a participação da comunidade, acompanhando 
e assistindo programas de integração; Detectar as necessida-
des dos estabelecimentos de ensino do decorrer do ano letivo, 
oferecendo subsídios administrativos e pedagógicos; Analisar, 
acompanhar e aprovar o projeto político pedagógico, os proje-
tos especiais, o calendário escolar, o horário dos professores e 
demais profissionais que prestam serviços nas unidades de en-
sino, redimensionando o processo quando necessário; Acom-
panhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando 
pelo cumprimento da legislação, normas educacionais e pelo 
padrão de qualidade de ensino; Sugerir medidas para melhoria 
da produtividade escolar e orientar encaminhamentos a serem 
adotados; Oferecer alternativas para superação dos problemas 
enfrentados pelas unidades de ensino, sempre através de de-
cisões coletivas; Integrar e acompanhar o trabalho desenvolvi-
do pelos profissionais ligados a Administração e coordenação, 
promovendo eventos que ensejem a formação permanente dos 
educadores da Secretaria Municipal de Educação;
Realizar ações referentes aos processos de autorização e fun-
cionamento das escolas particulares de educação infantil; Exe-
cutar demais atribuições afins;
REQUISITO - Graduação em curso superior de licenciatura ple-
na em Pedagogia ou Pós-graduação na área de Gestão Escolar 
e 8 (oito) anos de efetivo exercício no magistério
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias - Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e Certidão de quitação eletoral
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade -Graduação em curso 

superior de licenciatura plena em Pedagogia ou Pós-graduação 
na área de Gestão Escolar e 8 (oito) anos de efetivo exercício 
no magistério
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salá-
rio-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet)
Certidão de ações cíveis e criminais (site TJ ou fórum)
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá 
apresentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de 
contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de 
cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 011/2018 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 4984/2017 de 17/10/2017, considerando as justificativas con-
tidas no ofício nº 003/2018/Secretaria Municipal da Educação, 
bem como para suprir exoneração por aposentadoria de Vera 
Maria Felix Conforti e exoneração de Elenilzo de Jesus Bonfim 
e não comparecimento do 13º e 14º classificados, CONVOCA, 
classificados no Concurso Público 004/2016, para o cargo/fun-
ção de DIRETOR DE ESCOLA,  (redenominado para Diretor 
de Unidade Educacional) , homologado através do Decreto nº 
4493, de 20 de maio de 2016, , publicado na mesma data, a 
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir 
da data da publicação deste Edital no Semanário Oficial ele-
trônico, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de 
Pessoal com os documentos abaixo descritos, situado a Rua 
Rio Grande do Sul nº 1810, as 8:00 as 17:00 hs, para orientação 
do procedimento admissional, nomeação, exames médicos.  O 
não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga, podendo a Municipalidade convocar o candidato ime-
diatamente posterior.
Classificação - Nome
15º CAMILO BOSCOLO GAMA CORREA
Jornada de Trabalho - 40 horas semanais/08 horas diárias
Estância Turística de Avaré, aos 26 de JANEIRO de 2018.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração 

Jornada - 40 horas semanais/ 8 horas diárias
(alterada através da LC 216, de 03 maio de 2016, publicada em 
07/05/2016 – artigo 4º)
DESCRIÇÃO DO CARGO - Compete ao Diretor de Unidade 
Educacional : Lei 2007/2016
Cumprir e/ou assegurar o cumprimento das disposições legais e 
das diretrizes da política municipal de educação e da Secretaria 
Municipal de Educação;
· Coordenar a utilização de especo físico da escola no que diz 
respeito ao atendimento e acomodação da demanda, inclusive 
a criação e supressão da classe, ouvido o Conselho de Escola, 
e considerando os turnos de funcionamento e distribuição de 
classes por turno;Encaminhar os recursos e processos, bem 
como petições, representações ou ofícios a qualquer autorida-
de e/ou remetê-lo devidamente informados a quem de direito, 
nos prazos legais; Autorizar a matrícula e transferência dos alu-
nos; Aplicar as penalidades, de acordo com as normas estatutá-
rias, bem como as previstas nas normas disciplinares da esco-
la, elaboradas pelo Conselho de Escola, e descritas no Projeto 
Político Pedagógico assegurada ampla defesa aos acusados;
Encaminhar mensalmente ao Conselho de Escola prestação 
de conta sobre aplicação dos recursos financeiros, oriundos de 
qualquer fonte;
·Apurar ou fazer apurar irregularidades de que venha tomar 
conhecimento no âmbito de escola, comunicando a prestando 
informações sobre as mesmas ao Conselho de Escola; Assi-
nar, com o Secretário de Escola, todos os documentos relati-
vos a escola e os relativos à vida escolar dos alunos expedi-
dos pela unidade; Conferir e expedir diplomas e certificados de 
conclusão de curso; Atribuir tarefas a servidores nomeados ou 
designados para prestar serviços na escola; Controlar a frequ-
ência diária dos servidores, atestar a frequência e pagamento 
do pessoal; Autorizar a saída do servidor durante o expediente; 
Delegar atribuições quando se fizer necessário; Comunicar ao 
Conselho Tutelar todos os casos considerados insolúveis pela 
escola e que contribuam para o não aprendizado do alunado, 
inclusive faltas injustificadas dos mesmos; Participar da elabo-
ração do Projeto Político Pedagógico e acompanhar sua execu-

ção, em conjunto com a equipe escolar e o Conselho de Escola; 
Participar da elaboração e acompanhar e execução de todos os 
projetos da escola; Organizar com a equipe escolar as reuniões 
pedagógicas da escola; diligenciar para que o prédio escolar e 
os bens patrimoniais da escola sejam mantidos e preservados; 
Garantir a circulação e o acesso de toda a informação de inte-
resse da comunidade e ao conjunto de servidores e educandos; 
Coordenar o processo de escolha e atribuição de classes, aulas 
e turnos; Informar aos pais e responsáveis sobre frequência, o 
rendimento dos alunos bem como sobre a execução da propos-
ta pedagógica; Executar demais atribuições afins;
REQUISITO - Graduação em curso superior de licenciatura ple-
na em Pedagogia ou Pós-graduação na área de Gestão Escolar 
e 8 (oito) anos de efetivo exercício no magistério
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias - Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e Certidão de quitação eletoral
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade -Graduação em curso 
superior de licenciatura plena em Pedagogia ou Pós-graduação 
na área de Gestão Escolar e 8 (oito) anos de efetivo exercício 
no magistério
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salá-
rio-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet)
Certidão de ações cíveis e criminais (site TJ ou fórum)
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá 
apresentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de 
contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de 
cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 012/2018 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 4984/2017 de 17/10/2017, considerando as justificativas con-
tidas no ofício nº 003/2018/Secretaria Municipal da Educação, 
bem como para suprir exoneração por aposentadoria de Vera 
Maria Felix Conforti e exoneração de Elenilzo de Jesus Bonfim 
e não comparecimento do 13º e 14º classificados, CONVOCA, 
classificados no Concurso Público 004/2016, para o cargo/fun-
ção de DIRETOR DE ESCOLA-P.D.,  (redenominado para Dire-
tor de Unidade Educacional) , homologado através do Decreto 
nº 4493, de 20 de maio de 2016, , publicado na mesma data, a 
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir 
da data da publicação deste Edital no Semanário Oficial ele-
trônico, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de 
Pessoal com os documentos abaixo descritos, situado a Rua 
Rio Grande do Sul nº 1810, as 8:00 as 17:00 hs, para orientação 
do procedimento admissional, nomeação, exames médicos.  O 
não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga, podendo a Municipalidade convocar o candidato ime-
diatamente posterior.
Classificação Nome
01º CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES MARATTA- P.D.
Jornada de Trabalho - 40 horas semanais/08 horas diárias
Estância Turística de Avaré, aos 26 de JANEIRO de 2018.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração 

Jornada - 40 horas semanais/ 8 horas diárias
(alterada através da LC 216, de 03 maio de 2016, publicada em 
07/05/2016 – artigo 4º)
DESCRIÇÃO DO CARGO - Compete ao Diretor de Unidade 
Educacional : Lei 2007/2016
Cumprir e/ou assegurar o cumprimento das disposições legais e 
das diretrizes da política municipal de educação e da Secretaria 
Municipal de Educação;
· Coordenar a utilização de especo físico da escola no que diz 
respeito ao atendimento e acomodação da demanda, inclusive 
a criação e supressão da classe, ouvido o Conselho de Escola, 
e considerando os turnos de funcionamento e distribuição de 
classes por turno;Encaminhar os recursos e processos, bem 
como petições, representações ou ofícios a qualquer autorida-
de e/ou remetê-lo devidamente informados a quem de direito, 
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nos prazos legais; Autorizar a matrícula e transferência dos alu-
nos; Aplicar as penalidades, de acordo com as normas estatutá-
rias, bem como as previstas nas normas disciplinares da esco-
la, elaboradas pelo Conselho de Escola, e descritas no Projeto 
Político Pedagógico assegurada ampla defesa aos acusados;
Encaminhar mensalmente ao Conselho de Escola prestação 
de conta sobre aplicação dos recursos financeiros, oriundos de 
qualquer fonte;
·Apurar ou fazer apurar irregularidades de que venha tomar 
conhecimento no âmbito de escola, comunicando a prestando 
informações sobre as mesmas ao Conselho de Escola; Assi-
nar, com o Secretário de Escola, todos os documentos relati-
vos a escola e os relativos à vida escolar dos alunos expedi-
dos pela unidade; Conferir e expedir diplomas e certificados de 
conclusão de curso; Atribuir tarefas a servidores nomeados ou 
designados para prestar serviços na escola; Controlar a frequ-
ência diária dos servidores, atestar a frequência e pagamento 
do pessoal; Autorizar a saída do servidor durante o expediente; 
Delegar atribuições quando se fizer necessário; Comunicar ao 
Conselho Tutelar todos os casos considerados insolúveis pela 
escola e que contribuam para o não aprendizado do alunado, 
inclusive faltas injustificadas dos mesmos; Participar da elabo-
ração do Projeto Político Pedagógico e acompanhar sua execu-
ção, em conjunto com a equipe escolar e o Conselho de Escola; 
Participar da elaboração e acompanhar e execução de todos os 
projetos da escola; Organizar com a equipe escolar as reuniões 
pedagógicas da escola; diligenciar para que o prédio escolar e 
os bens patrimoniais da escola sejam mantidos e preservados; 
Garantir a circulação e o acesso de toda a informação de inte-
resse da comunidade e ao conjunto de servidores e educandos; 
Coordenar o processo de escolha e atribuição de classes, aulas 
e turnos; Informar aos pais e responsáveis sobre frequência, o 
rendimento dos alunos bem como sobre a execução da propos-
ta pedagógica; Executar demais atribuições afins;
REQUISITO - Graduação em curso superior de licenciatura ple-
na em Pedagogia ou Pós-graduação na área de Gestão Escolar 
e 8 (oito) anos de efetivo exercício no magistério
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias - Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e Certidão de quitação eletoral
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade -Graduação em curso 
superior de licenciatura plena em Pedagogia ou Pós-graduação 
na área de Gestão Escolar e 8 (oito) anos de efetivo exercício 
no magistério
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salá-
rio-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet)
Certidão de ações cíveis e criminais (site TJ ou fórum)
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá 
apresentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de 
contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de 
cargo/emprego público

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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem crono-
lógica para pagamento por se tratar de aquisição de rodízios de 
macas, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
reparos nas macas do Pronto Socorro Municipal.
Fornecedor: Agile Med Importação e Exportação Ltda.
Empenho(s): 9454/2017
Valor: R$ 6.200,00
Avaré, 26 de Janeiro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem crono-
lógica de pagamentos por se tratar de aquisição de cartuchos, 
material de escritório, pendrive, pilhas, e fraldas geriátricas, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para o bom fun-
cionamento das atividades administrativas e do Fundo Social 
de Solidariedade.
Fornecedor: Alirio Ferreira Barbosa ME
Empenho(s): 9573, 10031, 11301, 15236, 11099, 11302, 9954, 
12824, 11306/2017
Valor: R$ 7.846,53
Avaré, 26 de Janeiro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem crono-
lógica de pagamentos por se tratar de fornecimento de gêneros 
alimentícios, tal quebra de ordem se faz necessária por se tratar 
de fornecimento de mantimentos para a merenda escolar das 
creches da rede pública.
Fornecedor: Atacadão Logística e Alimentos ME
Empenho(s): 15161, 14916, 15162, 11081, 11888, 11887, 
11890, 13622, 15225, 15160, 11889/2017
Valor: R$ 159.249,73
Avaré, 26 de Janeiro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem crono-
lógica de pagamentos por se tratar de aquisição de vidros,  tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a manu-
tenção do almoxarifado da educação, e das EMEBs e Creches 
da rede pública.
Fornecedor: Bruno Jose Souto Andrade – Me
Empenho(s): 13168, 13171, 13130, 13179, 13131, 13177, 
13176, 13172, 13175, 13128, 13167/2017
Valor: R$ 11.668,98
Avaré, 26 de Janeiro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cro-
nológica de pagamentos por se tratar de aquisição de medica-
mentos, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender a  Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Dakflim Comercial Ltda.
Empenho(s): 13360/2017
Valor: R$ 15.242,80
Avaré, 26 de Janeiro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cro-
nológica de pagamentos por se tratar de prestação de serviço 
com iluminação e sonorização para o evento de formaturas para 
oficinas culturais “José Reis Filho”, no Centro Cultural Esther Pi-
res Novaes, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para promoção e divulgação de eventos culturais da Secretaria 
Municipal de Cultura e Lazer.
Fornecedor: Diogenes Francisco Nunes
Empenho(s): 18566/2017
Valor: R$ 2.000,00
Avaré, 26 de Janeiro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cro-
nológica por se tratar de fornecimento de botijões de gás P-45, 
tal quebra de ordem se faz necessária para o atendimento das 
EMEBs de ensino fundamental da rede pública.
Fornecedor: Evelyn Cristina Torcineli Rocha – EPP
Empenho(s): 18548/2017
Valor: R$ 3.140,00
Avaré, 26 de Janeiro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cro-
nológica de pagamentos por se tratar de aquisição de material 
descartável, tal quebra de ordem se faz necessário para aten-
der Mandado Judicial. 
Fornecedor: Max Medical Comércio de Produtos Médicos e 
Hospitalares
Empenho(s): 11663/2017
Valor: R$ 2.327,40
Avaré, 26 de Janeiro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito
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JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cro-
nológica de pagamentos por se tratar de fornecimento de su-
plementos alimentares e medicamentos, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para atendimento de Mandado 
Judicial, e a Secretaria Municipal da Saúde.
Fornecedor: Medicam – Medicamentos Campinas Ltda EPP
Empenho(s): 723, 5710, 10271/2016, 16412, 15213/2017
Valor: R$ 21.114,59
Avaré, 26 de Janeiro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

RETIFICAÇÃO
 Retifica publicação da justificativa da quebra de Ordem Crono-
lógica da Ciapetro Distribuidor de Combustíveis Ltda, ref. Sema-
nário Oficial, edição número 96, pág: 24,  de 25/01/2018.
Onde se lia:
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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronoló-
gica de pagamentos por se tratar de  fornecimento de combustí-
veis,  tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a 
manutenção dos serviços de transporte da Municipalidade.
Fornecedor : Ciapetro Distribuidor de Combustíveis Ltda.
Empenho(s) : 16368, 16367, 4766, 4750, 4768, 4760, 4746, 
4759, 4764, 4766, 4765, 4746, 4763, 4761, 4767, 19410, 4749, 
15071/2017
Valor : R$ 263.127,00
Avaré, 25 de janeiro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

Agora se lê: 
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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronoló-
gica de pagamentos por se tratar de  fornecimento de combustí-
veis,  tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a 
manutenção dos serviços de transporte da Municipalidade.
Fornecedor : Ciapetro Distribuidor de Combustíveis Ltda.
Empenho(s) : 16368, 16367, 4750, 4749/2017
Valor : R$ 103.650,00
Avaré, 26 de janeiro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 290/17 – PREGÃO ELETRÔNICO: 121/17

ATA DE REGISTRO: 286/17
OBJETO: Registro de Preços para contratação futura de empre-
sa para prestação de serviços de agenciamento de publicação 
em jornal diário de grande circulação no Estado de São Paulo
DETENTORA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE 
PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP
Quantidade: 5.000 cm/coluna
Valor Unitário: R$ 41,00
Valor Total: R$ 205.000,00
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 26/07/2.017

PROCESSO: 322/17 – PREGÃO PRESENCIAL: 115/17
ATA DE REGISTRO: 395/17

OBJETO: Registro de preços para eventual realização futura de 
laudos online de eletroencefalograma, conforme edital.
CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA EPP
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO REGISTRADO
4.1. O valor unitário da ata de registro de preços é de R$ 6,49 
(seis reais e quarenta e nove centavos) e o valor global é de R$ 
3.245,00 (três mil duzentos e quarenta e cinco reais).
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 02/10/2017

LICITAÇÃO

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 pagamento de taxa de anuidade da Fe-
deração Aquática Paulista, tal quebra de ordem se faz necessária 
para a filiação da equipe de natação da Secretaria Municipal de 
Esportes, nas categorias masculino e feminino.
Fornecedor: Federação Aquática Paulista
Empenho(s): 240/2018
Valor: R$ 7.963,08
Avaré, 26 de Janeiro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem crono-
lógica de pagamentos por se tratar de fornecimento de fraldas 
geriátricas, álcool 70%, soluções específicas e materiais des-
cartáveis hospitalares, tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para atendimento de Mandado Judicial, manuten-
ção do centro de zoonose e da Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Medimport Comércio de Prod. Hospitalares Ltda.
Empenho(s): 11510, 11554, 11550, 8333, 11920, 11405, 11874, 
15297, 11408/2017
Valor: R$ 4.175,79
Avaré, 26 de Janeiro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

Decreto nº 5.074, de 25 de janeiro de 2018.
(Organiza a Comissão Organizadora das festividades de Carnaval).

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, 
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Art. 1º - Fica designada, na forma abaixo, a Comissão Organiza-
dora das Festividades de Carnaval.
Reinaldo Severino Souto  – Presidente; 
Diego Beraldo  – Vice-Presidente;
Thais Francini Christino – 1º Secretário;
Geraldo Pereira de Barros Neto – 2º Secretário;
Josená Bijolada Araújo – Assessoria de Imprensa;
Valdinei Muniz – membro;
Victor Otávio Collela – membro;
José Carlos de Oliveira – membro.
Art. 2º  - Compete a Comissão organizadora administrar e resol-
ver as questões decorrentes da realização do evento.
Art. 3º – A Comissão Organizadora responderá por todos os 
atos praticados enquanto perdurar esta nomeação.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 25 de janeiro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

DECRETOS

Decreto nº 5.075 de 26 de janeiro de 2018
(Dispõe sobre homologação de concessão e pagamento do 

Adicional de Qualificação aos Profissionais da Educação 
Básica, previsto no artigo 7º, inciso I e artigo 8º, incisos I, II e III 
e parágrafos 1º ao 9º, ambos da Lei Complementar nº 216, de 

03 de maio de 2016)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estân-
cia Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, 
CONSIDERANDO, as disposições previstas no artigo 7º, inciso I, 
do artigo 8º, incisos I, II e III e parágrafos 1º ao 9º, ambos da Lei 
Complementar Nº 216, de 03 de maio de 2016 e do Decreto Nº 
3.585 de 07 de junho de 2013, que concede Adicional de Qualifica-
ção aos profissionais da Educação Básica estáveis e em efetivo e 
integral exercício das funções inerentes ao seu cargo,
CONSIDERANDO, a análise da documentação com-
probatória apresentada pelos Profissionais da Educa-
ção Básica, 
CONSIDERANDO, que após a homologação da Lei Comple-
mentar Nº 216, de 03 de maio de 2016, somente serão aceitos 
cursos presenciais e ou “on line” ministrados pela Secretaria 
Municipal de Educação ou órgãos e instituições indicados e ho-
mologados pela SME,
CONSIDERANDO, o relatório final apresentado pela Comissão 
Técnica de Gestão de Carreiras da Educação Básica,
Decreta:
Artigo 1º - Ficam enquadrados nos percentuais para concessão 
do Adicional de Qualificação, de acordo com a somatória de ho-
ras apresentadas nos certificados analisados, os profissionais 
abaixo discriminados.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de 1º de feve-
reiro de 2018, observando-se o disposto nos artigos 7º e 8º da 
Lei Complementar Nº 216, de 03 de maio de 2016.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 25 de janeiro de 
2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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Decreto nº 5.076 de 25 de janeiro de 2018
(Dispõe sobre criação de vagas em concurso público e dá 

outras providências.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
Considerando, necessidade da convocação de 01 (um) classifi-
cado de SUPERVISOR DE ENSINO para provimento de cargo 
efetivo, para atuar na Secretaria Municipal da Educação, con-
forme Ofício nº 031/2018-SME, objetivando atender deficiência 
do quadro de especialistas da educação decorrente de licença 
saúde (indeterminado) da servidora de matrícula (3628) desde 
14/02/2012 (P.E. 127/2013); dessa forma atender demanda 
existente do quadro de discentes da Educação Infantil, Educa-
ção Básica e EJA;
Considerando, que existem número de 05 (cinco) cargos ocupa-
dos de SUPERVISOR DE ENSINO, 
Considerando, que existem número de 03 (três) cargos vagos 
de SUPERVISOR DE ENSINO, no quadro de pessoal, de acor-
do com a Lei Complementar nº 216/2016,
Considerando, que o Edital de Divulgação de resultado final pu-
blicado em 20/05/2016, constam de 82 (oitenta e dois) classifi-
cados de SUPERVISOR DE ENSINO do Concurso Público nº 
004/2016, publicado em 20/02/2016, homologado pelo Decreto 
nº 4493/2016 de 20/05/2016, publicado em 20/05/2016;
D e c r e t a : -
Artigo 1º - Fica elevada em 01 (uma) unidade, o número de 
vagas de SUPERVISOR DE ENSINO, do Concurso Público nº 
004/2016.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 25 de Janeiro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO
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Portaria nº 9305 de 25 de janeiro de 2018
( Dispõe sobre enquadramento e ou reenquadramento 

dos Profissionais da Educação Básica)
 
JOSELYR BENEDITO DA COSTA SILVESTRE, Prefeito da Es-
tância Turística de Avaré, usando suas atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, e
Considerando, o disposto nos artigos 22 e 23 da Lei Comple-
mentar nº 216, de 03 de maio de 2016, publicada em 07 de maio 
de 2016, no Semanário Oficial nº 770 de 07/05/2016;
Considerando, a análise dos documentos comprobatórios exigi-
dos para o enquadramento e ou reenquadramento;
Considerando a pertinência dos títulos ou diplomas vinculados 
às atribuições do cargo e ao campo de atuação;
Considerando o relatório final emitido pela Comissão de Gestão 
de Carreiras e Remuneração da Educação Básica,
Resolve pela presente portaria:
Autorizar a implantação da alteração do Nível, mantendo-se o 
Grau no valor dos Vencimentos dos Profissionais da Educação 
Básica abaixo discriminados a partir do dia 01 de fevereiro de 
2018.
REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 25 de janeiro de 
2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

PORTARIAS

RELAÇÃO DE PROJETOS C/ COMUNIQUE-SE 

De  12 de Janeiro  à  25 de Janeiro

Nº PROC. PROPRIETÁRIO ENDEREÇO INSCR. CADASTRAL PROJETO
1 370/17 JOSÉ PAULO VIEIRA R. MARCOS GUAZZELLI, 150 4.357.027.000 CONST./REG.
2 001/18 SEBASTIÃO PINTO NETO R. BASTILIO OVIDIO TARDIVO, 187 2.161.028.000 REGULARIZAÇÃO
3 003/18 CLAUDIO DE ALMEIDA E OUTROS R. GOIÁS, 1120 1.033.023.000 REGULARIZAÇÃO
4 004/18 ZILDA LOURENÇO GUERREIRO R. VIA LÁCTEA, 66 F.047.005.000 CONSTRUÇÃO
5 369/17 ALDRIO MACHADO DE MOURA LEITE AV. ANGELO CONTRUCCI, 1030 4.100.023.000 CONSTRUÇÃO
6 037/17 ESPÓLIO DE FRANCISCO PAULO BRUNO R. ARLINDO DE ALMEIDA BARROS, S/N 4.384.003.000 DESDOBRO
7 330/17 MARIA JOSÉ CALISTRO R. DOS PINHEIROS 4.165.012.000 REGULARIZAÇÃO
8 011/18 LUIZ BEZERRA NUNES R. VOLUNTÁRIOS DE AVARÉ, 878 1.083.045.000 CONSTRUÇÃO
9 012/18 JOSÉ ADRIANI PINTO PRAÇA CRUS DA CARMELA, 28 F.011.003.000 CONSTRUÇÃO
10 013/18 JOSÉ AMARILDO BARTHOLOMEU R. CLAUDIO CORREA MARTINS, 316 I.055.016.000 CONSTRUÇÃO
11 381/17 VALDIR APARECIDO MIGUEL R.PADRE JACOB AUGUSTYN,55 4.634.012.000 REGULARIZAÇÃO
12 372/17 LUIZ CARLOS PANONI JUNIOR R. BEIJA FLOR, 40 4.499.014.000 REGULARIZAÇÃO
13 374/17 CÉLIO PEREIRA DIAS R. ITAPUÃ,1.310 B.049.004.000 REGULARIZAÇÃO
14 376/17 DANIEL RICARDO BOSS JACCARD R. MÁRIO RUBENS DE A. SAMPAIO,174 4.756.005.000 CONSTRUÇÃO
15 377/17 OSVALDO FRAGNANI RUA 11 – QUADRA D, LOTES 11 E 12 9.005.011.000 REGULARIZAÇÃO
16 378/17 ALEXANDRE GARCIA NASSAR R. VOLTA REDONDA, 54 R.018.003.000 CONSTRUÇÃO
17 379/17 LETÍCIA MARIA C. RODRIGUES E OUTRA R. HONOLULU, 391 B.078.013.000 CONSTRUÇÃO
18 380/17 CÉLIA APARECIDA DA SILVA R. 11 , QUADRA 28 – LOTE 10 G.046.010.000 CONSTRUÇÃO
19 371/17 LUIZ GONZAGA DE PAULA R. NICOLAU FARAH, 18 5.123.002.000 REGULARIZAÇÃO
20 015/18 W.L.A. ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA R. NICANOR MACHADO, 04 I.001.060.000 CONSTRUÇÃO
21 017/18 CLOVIS MELQUIADES DOS SANTOS AV. BOSQUES DE SÃO MARCOS G.041.017.000 CONSTRUÇÃO
22 019/18 MARCELO YUKIO HOSHINA TSUTSUMI TR. PADRE ANTONIO XAVIER, 51 4.431.003.000 REGULARIZAÇÃO
23 020/18 LISAINE CORTEZ MOREIRA BRAGA R. ANTONIO RODRIGO PORTO, 536 I.051.019.000 CONSTRUÇÃO

Avaré, 26 de Janeiro de 2018.

Eng. Civil Fabiano Peres Ramos  Arq. Paulo Estevan Katz Vizeu

OBRAS
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