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REQUERIMENTOS e INDICAÇÕES
APRESENTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM

23 de ABRIL de 2018

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor ANTENOR CANDIDO DE LIMA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor JAMIR DE SOUZA LOPES.

Antonio Angelo Cicirelli- Presidente
- que seja oficiado à Secretária Municipal de Indústria, Comércio 
e Tecnologia, Sra. Sandra de Fátima Theodoro, para que envie a 
esta Casa de Leis o rol de empresas as quais estão à espera de 
área para doação por parte do município, eis que em nota oficial, a 
Secretaria Municipal da Comunicação alegou que haveria mais de 
70 (setenta) empresas à espera de áreas em Avaré; bem como o 
rol indicando quantas e quais empresas receberam áreas em doa-
ção do município desde janeiro de 2017 até a presente data.
-que seja oficiado que seja oficiado à Secretária Municipal de In-
dústria, Comércio e Tecnologia, Sra. Sandra de Fátima Theodoro, 
para que responda às seguintes questões: -Quais as empresas as 
quais já foram notificadas para que procedessem à devolução das 
áreas a elas doadas, e quais dessas notificações partiram dessa 
Secretaria e quais partiram do Gabinete do Prefeito? No caso de 
terem sido notificadas pelo Gabinete do Prefeito, qual o motivo? 
-Em caso positivo de tais notificações terem sido pelo gabinete do 
Prefeito, essa Secretaria teve conhecimento de tal procedimento?

Flavio Eduardo Zandoná- Vice-Presidente
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do se-
tor competente, para que encaminhe a esta casa de leis cópia da 
autorização da utilização da área do I.B.C – Instituto Brasileiro de 
Café, onde estava os veículos da Prefeitura Municipal.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do 
setor competente, para que encaminhe a esta casa de leis cópia 
dos orçamentos e laudos técnicos mecânicos que comprovem que 
os veículos deixados no barracão do I.B.C – Instituto Brasileiro de 
Café, não compensam ser arrumados e por este motivo serão en-
caminhados para leilão, conforme nota enviada aos órgãos de im-
prensa pela Secretaria de Comunicação.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do se-
tor competente, para que informe, o que estava fazendo o veículo 
oficial da Prefeitura, modelo Chrevrolet Classic, cor branca placa 
GCJ 1693, estacionado no pátio do DER.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do 
setor competente, para que nos envie, o livro ponto da Senhora 
Maria Benedita da Silva Almeida, no período de janeiro à dezem-
bro de 2017. JUSTIFICATIVA: A prefeitura Municipal, através do 
oficio n.º 237/2018, encaminhou a esta Casa de Leis justificativa 
afirmando que tal informação pertence somente ao Servidor e seu 
chefe imediato. Reiteramos o pedido, já que esta informação não 
esta acobertada pelo sigilo da Lei n.º 12.527/11, sobre pena de ser 
tomadas as medidas cabíveis.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do se-
tor competente, para que encaminhe a esta Casa de Leis o laudo 
técnico que atesta a possibilidade de realizar torneio de pesca no 
Lago Bertha Bannwartr, conforme afirmação publicada pelo jornal 
A Comarca edição de 15 a 21 de abril de 2018.

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
- Parabenizo a toda comissão técnica e a todos os jogadores que 
representaram Avaré na Copa Tv Tem de Futsal.
-APLAUSOS E PARABENIZACÃO a toda equipe de natação da 
SEME Avaré que esteve presente neste último final de semana em 
dois eventos oficiais organizados pela Federação Aquática Paulis-
ta e Obtiveram ótimo desempenho. Resultados individuais do Kim 
Mollo: Anderson Batista Ferreira: Campeão 100m Borboleta; 100m 
Livre/ Vice-campeão 50m Livre | Categoria Júnior 2. Guilherme 
Loureiro: 4º lugar 100m Livre; 2º lugar 200m Medley; 3º lugar 100m 
Peito. João Nunes Neto: Campeão 50m Livre; 400m Livre; 100m 

Costa e 200m Medley. Leandro P. Oliveira: 3º lugar 200m Medley; 
12º lugar 50m Livre; 4º lugar 100m Borboleta. Sérgio J. Almeida: 
2º lugar 400m Livre; 2º lugar 100m Costa; 2º Lugar 100m Peito. 
Yuri Cabral: 4º lugar 100m Livre; 5º lugar 50m Livre; 4º lugar 100m 
Borboleta. João Pedro Claro Garcia: 4º lugar 400m Livre; 4º lugar 
100 Peito. Nicholas G. Herrans: Campeão 100m Medley; 9º lugar 
100m Livre; 5º lugar 100m Costa; 13º lugar 50 Livre.Mateus Claro 
Garcia: 3º lugar 100m Livre; 3º lugar 100m Costa; 5º lugar 50m 
Livre e Campeão 100m Medley. Resultados individuais da 2ª Etapa 
Paulista de Maratonas Aquáticas, Prova 1 Km - Feminino: Maiara 
Paulino Silvestre - Campeã Categoria Sênior e Vania Lucia M. de 
Mello - Campeã Categoria Máster F. Prova 1 Km – Masculino: Ma-
teus Claro Garcia - Vice-Campeão - Categoria Petiz 2, Nicholas G. 
Herrans - Campeão Infantil 1, Anderson Batista Ferreira - Campeão 
Junior 2, Enrico Leandro Carreira Capecci - Campeão Master C. 
Prova 2,5 km – Feminino: Silmara Maciel Rui - Campeã - Master 
D. Prova 2,5 km – Masculino: João Pedro Claro Garcia - 4º Co-
locado - Juvenil 1, João Nunes Neto - Campeão - Juvenil 2º e 3º 
Colocado Geral, Leandro P. Oliveira - Vice-Campeão - Juvenil 2, 
Jeyson Ferreira Alves - Campeão – Sênior, Felipe Silva Rodrigues - 
Vice-Campeão – Sênior, James Luciano Camargo Junior - 3º Colo-
cado – Sênior, Alexandre Bueno Landis - Campeão - Master B - 5º 
Colocado Geral, Giovanni José Carreira Capecci - Vice-Campeão 
- Master D, Sandro Oliveira da Cunha - 3º Colocado - Master F, 
Eduardo José C. Buldrini - 4º Colocado - Master F, Sérgio Roberto 
Alves - Campeão - Master G.
-APLAUSOS E PARABENIZACÃO a toda equipe de Base de Bas-
quete Masculino e Comissão Técnica que participaram da Liga de 
Basquete Centro Oeste Paulista (LBC) em Presidente Prudente – 
SP com as Categorias Sub 14e Sub 15.
-Parabenizo a toda comissão organizadora do IX encontro /Torneio 
de Pesca Esportiva que ocorreu no dia 21/04 no Camping Munici-
pal que contou com centenas de participantes.
-que seja consignado em ata de nossos trabalhos o voto de pro-
fundo pesar pelo falecimento da senhora Gloria Serodio ocorrido 
em 17/04/2018.

Adalgisa Lopes Ward
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e ao Secre-
tário Municipal do Meio Ambiente, nos informe se está sendo reali-
zado o Descarte e o Gerenciamento Adequado de pilhas, baterias 
e lâmpadas utilizado em nosso Município? Como está sendo reali-
zado esse descarte?
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, nos informe 
sobre à Empresa Terceirizada New Vision Soluções Administrativas 
Eireli-ME de Mogi das Cruzes, que presta serviços na Garagem 
municipal: Quantos funcionários temos no Município que são ter-
ceirizados por essa Empresa? A New Vision está pagando correta-
mente o salário dos funcionários por ela contratados? Está em dia 
o pagamento desses funcionários? Se negativo, qual a razão da 
falta de pagamento? Solicitamos a cópia da Licitação da Empresa 
New Vision.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. 
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor 
competente, solicitamos a sua atenção ao Abaixo-Assinado do Gru-
po de Médicos da Turma de Formandos de 1988 da Faculdade UEL, 
enviado ao Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para 
que nos informe: Quais providências serão tomadas para resolver a 
situação da Estrada Vicinal que dá acesso ao Hotel Península? Con-
siderando que essa vereadora foi procurada por munícipes que senti-
ram envergonhados pela nossa cidade ser considerada Estância Tu-
rística e ao chegarem ao Hotel Península com um grupo de Médicos 
depararam com essa situação deplorável. Como fica essa situação 
Senhor Prefeito se esses Médicos protestarem perante a Secretaria 
de Turismo do Estado de São Paulo?
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. 
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor 
competente nos informe: Qual a razão do atraso no pagamento dos 
produtores rurais, que fornecem seus produtos para as Escolas e Cre-
ches do Município? Considerando que esses agricultores exercem 
um trabalho de qualidade e são responsáveis pela entrega desses 
produtos (couve, laranja, cebola, alho, cenoura, etc.) nas 51 escolas e 
Creches Municipais e são fiscalizados por um fiscal da Prefeitura. So-
licito a Nota Fiscal do pagamento dessas mercadorias do ano de 2017 
até a presente data, especificando a quantidade de produtos enviados 
em cada uma das 51 Escolas/Creches.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e à Secre-
taria Municipal da Educação para que nos prestem informações 
sobre os Professores PBI e PBII: Qual o valor máximo de hora/aula 
que o Professor PBI e PBII perfaz no mês?
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- REQUEIRO que seja oficiado o Diretor da ARTESP, o Diretor da 
CCR SPvias e o Promotor de Justiça de Avaré/SP ao que segue: As 
Obras de Duplicação da SP 255 foram realizadas em trecho de 7,4km 
ao custo aproximado de 184 milhões e sendo entregue há cerca de 
apenas quatro meses, apresenta algumas possíveis irregularidades, 
que necessitam, smj, de célere intervenção preventiva e/ou corretiva. 
Solicito avaliação e/ou providências ao que segue:  PASSARELA DE 
PEDESTRES (Na entrada do Bairro Santa Mônica). Veja alguns pon-
tos observados no Vídeo 01 (em anexo):1-Não funciona “iluminação” 
na passarela de pedestres.2-Falta “travessia/faixas de pedestres” em 
ambos os lados.3-As grades estão fora de padrões, vazadas e sem 
corrimão.4-Falta de “Defensa Metálica” para Proteger Ponto de Ôni-
bus.5-Ferragens Cortadas e Expostas colocando em risco usuários. 
Em tempo, SOLICITO AO DIRETOR DA ARTESP, cópia do Relatório 
de Fiscalização do trecho acima mencionado.
-REQUEIRO que seja oficiado o Diretor da ARTESP, o Diretor da 
CETESB, o Diretor da CCR SPvias e o Promotor de Justiça de Ava-
ré/SP ao que segue: As Obras de Duplicação da SP 255 foram re-
alizadas em trecho de 7,4km ao custo aproximado de 184 milhões 
e sendo entregue há cerca de apenas quatro meses, apresenta 
algumas possíveis irregularidades, que necessitam, smj, de célere 
intervenção preventiva e/ou corretiva. Solicito avaliação e/ou pro-
vidências ao que segue:  RIBEIRÃO DO CAMARGO: Veja alguns 
pontos observados no Vídeo 02 e 05 (em anexo): A Obra Nova da 
Duplicação da SP 255, próxima ao Ribeirão do Camargo, provocou 
aumento significativo das águas pluviais canalizadas, onde sjm, 
não houve nenhuma ação preventiva na estruturação deste trecho 
como construção de reservatórios e drenos para conter as águas 
das chuvas, bem como, aumento da tubulação que passa embaixo 
da rodovia. Em tempo SOLICITO AO DIRETOR DA CETESB e a 
CCR SP VIAS, vistoria técnica para apurar os pontos mencionados 
e verificar tubulação obstruída embaixo da rodovia que pode estar 
provocando aumento do assoreamento na área de preservação 
ambiental. Em tempo SOLICITO AO DIRETOR DA ARTESP, cópia 
do Relatório de Fiscalização e do Estudo Ambiental deste trecho 
acima mencionado.
-REQUEIRO que seja oficiado o Diretor da ARTESP, o Diretor da 
CCR SPvias e o Promotor de Justiça de Avaré/SP ao que segue: 
As Obras de Duplicação da SP 255 foram realizadas em trecho de 
7,4km ao custo aproximado de 184 milhões e sendo entregue há 
cerca de apenas quatro meses, apresenta algumas possíveis irre-
gularidades, que necessitam, smj, de célere intervenção preventiva 
e/ou corretiva. Solicito avaliação e/ou providências ao que segue:  
PASSAGEM INFERIOR (Na entrada do Bairro Duilio Gambini e ou-
tros).  Veja alguns pontos observados nos Vídeo 03 e 09 (em 
anexo): 1-Não funciona “iluminação” na passarela de pedestres. 
2-Falta “travessia/faixas de pedestres” em ambos os lados. 3-Fal-
ta Rampa de Acesso em ambos os lados. 4-Falta de Calçamento 
para Pedestres sentido Centro-Bairro. 5-Água acumulando dentro 
da Passagem Inferior. 6-Falta Semáforo para Pedestres (devido ao 
grande trânsito em horário de pico os pedestres necessitam atra-
vessar entre veículos em movimento).  7- Falta de Visibilidade para 
quem trafega na Marginal  sentido Avaré - São Paulo devido ao 
direcionamento do trânsito a esquerda da faixa e somado a alta 
velocidade dos carros que passam pela Passagem Inferior. Em 
tempo, SOLICITO AO DIRETOR DA ARTESP, cópia do Relatório 
de Fiscalização do trecho acima mencionado.
-REQUEIRO que seja oficiado o Diretor da ARTESP, o Diretor da 
CCR SPvias e o Promotor de Justiça de Avaré/SP ao que segue: As 
Obras de Duplicação da SP 255 foram realizadas em trecho de 7,4km 
ao custo aproximado de 184 milhões e sendo entregue há cerca de 
apenas quatro meses, apresenta algumas possíveis irregularidades, 
que necessitam, smj, de célere intervenção preventiva e/ou corretiva. 
Solicito avaliação e/ou providências ao que segue:  CALÇADA DA-
NIFICADA (Em frente a Empresa Concrefic).  Veja alguns 
pontos observados no Vídeo 04 (em anexo): 1- Calçada Danifi-
cada com Entulhos. 2-Falta de Qualidade nos Serviços Entregue.  3- 
Falta “travessia/faixas de pedestres”.  4- Retorno Impróprio (cami-
nhões retornam subindo pela calçada).  5- Placa de Obra Esquecida 
no trecho.  6- Calçada com Poste de Iluminação (sem opção 
de desvio).  7- Defensas Metálicas não fixadas corretamente. 
Em tempo, SOLICITO AO DIRETOR DA ARTESP, cópia do Relatório 
de Fiscalização do trecho acima mencionado.
-REQUEIRO que seja oficiado o Diretor da ARTESP, o Diretor da 
CCR SPvias e o Promotor de Justiça de Avaré/SP ao que segue: 
As Obras de Duplicação da SP 255 foram realizadas em trecho 
de 7,4km ao custo aproximado de 184 milhões e sendo entregue 
há cerca de apenas quatro meses, apresenta algumas possíveis 
irregularidades, que necessitam, smj, de célere intervenção pre-
ventiva e/ou corretiva. Solicito avaliação e/ou providências ao que 
segue: ALÇA DE ACESSO (Sentido Avaré-Cerqueira).  Veja 
alguns pontos observados no Vídeo 06 (em anexo): 1- P a -
vimentação Asfáltica Danificada. 2-Falta de Calçada para Pedes-
tres.  3-Problema na Drenagem das Águas Pluviais. 4-Tubulação 
de Água embaixo da Rodovia não Foi Ampliada. 5-Canaleta para 
fluidez das águas pluviais não foi terminada. Em tempo, SOLICITO 
AO DIRETOR DA ARTESP, cópia do Relatório de Fiscalização do 
trecho acima mencionado.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-que sejam convocados os responsáveis pelos veículos da Se-
cretaria Municipal da Educação e Secretaria Municipal da Saúde, 
bem como o representante do Conselho Municipal do FUNDEB, 
para comparecerem à reunião das Comissões no dia 02/05/2018 
às 9h30min a fim de dar explicações acerca dos referidos veículos, 
esclarecendo o fato de os mesmos terem sido deixados no barra-
cão do antigo IBC – Instituto Brasileiro do Café, constatado por este 
vereador e demais pares que estiveram no local.

Francisco Barreto de Monte Neto
- que seja oficiado à Procurado Geral do Município, Dra. Ana Cláu-
dia Curiati Vilem, para que envie a esta Casa de Leis as respostas 
e informações necessárias às questões que seguem:1-Informar o 
total geral do montante da dívida ativa relativa a impostos, taxas, 
multas e outros recolhimentos previstos em lei e devidos ao erário 
público municipal, informando as que já foram ajuizadas e não rece-
bidas até dezembro de 2016, com discriminação dos valores, ano a 
ano, considerando a data do ajuizamento, a origem e a natureza do 
débito. 2- Informar o total de contribuintes inscritos na dívida ativa 
relativa a impostos, taxas, multas e outros recolhimentos previstos 
em lei e devidos ao erário público municipal, os não ajuizados e 
ainda pendentes, até dezembro de 2016, com discriminação, ano a 
ano até o referido mês e ano, contendo ainda os valores individuais 
de cada inscrição, a origem e a natureza do débito. 3-O número de 
contribuintes da dívida ativa ajuizada, relativa a impostos, taxas, 
multas e outros recolhimentos previstos em lei devidos ao erário 
público municipal, que fizeram inscrição no REFIS e tiveram sus-
pensas as execuções até dezembro de 2016, com discriminação, 
ano a ano, considerando a data do ajuizamento com os devidos 
valores de cada inscrição e a especificação da origem e natureza 
do débito. 4- O número de contribuintes inscritos na dívida 
ativa relativa a impostos, taxas, multas e outros recolhimentos pre-
vistos em lei, devidos ao erário público municipal, que fizeram o 
REFIS e que, por falta de pagamento, retornaram ao procedimento 
de execução até dezembro de 2016, com discriminação, ano a ano, 
dos valores individuais de cada inscrição com a devida discrimina-
ção da origem e natureza do débito. 5- O número e o valor total das 
ações ajuizadas e contestadas judicialmente da dívida ativa relativa 
a impostos, taxas, multas e outros procedimentos previstos em lei 
e devidos ao erário público municipal, com recursos pendentes de 
decisão judicial até dezembro de 2016 com discriminação, ano a 
ano, considerando a data do ajuizamento e com a discriminação 
da origem e natureza do débito. 6-O número e valor total de dí-
vidas relativas a impostos, taxas, multas e outros recolhimentos 
previstos em lei, devidos ao erário público municipal, inscritas até 
2012 e prescritas por decurso de prazo por falta de ajuizamento, 
ano a ano, com a devida discriminação da origem e natureza do 
débito. 7-O total de execuções realizadas da dívida ativa relativa 
a impostos, taxas, multas e outros recolhimentos previstos em lei 
e devidos ao erário público municipal, contendo o total dos valores 
recebidos em moeda, bens de penhora ou outras formas de pa-
gamento previstas em lei, até dezembro de 2016. 8-O número de 
certidões de dívida ativa (CDA) enviadas para protesto extrajudi-
cial, discriminadas por valor, sendo as recebidas e as não recebida, 
até dezembro de 2016. 9-Informar qual a sequência adotada pela 
Fazenda do Município e/ou Procuradoria municipal para inscrever 
os devedores de impostos, taxas, multas e outros recolhimentos, 
previstos em lei, na dívida ativa considerando os valores, a nature-
za do débito em relação às pessoas físicas e jurídicas, bem como o 
tempo decorrido após o vencimento do prazo de pagamento. 10- 
Quais as medidas que estão sendo implementadas pela cobrança 
extra judicial da dívida ativa municipal.

Roberto Araujo
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor SALVADOR DE JESUS GASPAR.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor ANTONIO MORENO RUIZ.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor LAZARO DOVADONI.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor ERECE TAVARES DA SILVA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora MARIA APARECIDA GERAL-
DO.

INDICAÇÕES
Antonio Angelo Cicirelli- Presidente

- para que através do DEMUTRAN – Departamento Municipal de 
trânsito providencie em caráter de URGÊNCIA sinalização horizon-
tal (faixa de pedestre) defronte à Empresa Tronco Avaré, no trevo 
de acesso ao Jardim Paineiras.

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
- por meio do setor competente, para que providencie a remoção 
de entulho descartado no passeio público na Rua Paraná esquina 
com a Rua Amazonas (Antigo Fórum), está um grande acumulo de 
entulho pela calçada, como também os moradores reclamam da 
proliferação de animais peçonhentos.

- por meio do setor competente, para que providencie a remoção 
de entulho depositado no passeio público na Rua da Ceará defron-
te ao número 80, pois os pedestres estão sendo obrigados andar 
pela rua para desviarem dos galhos lá descartados, assim colo-
cando em risco sua segurança, pois a referida via pois há grande 
fluxo de veículos.
- que seja oficiado a Secretária Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social, para que nos informe quais providencias tem 
sido tomadas em virtude dos andarilhos que se encontram no largo 
São João, pois recebi inúmeras reclamações de munícipes que são 
abordados pelos mesmo pedindo dinheiro e os mesmo se sentem 
acoados pois em algumas ocasiões os andarilhos encontram-se 
sob efeito de drogas ou álcool.  Requeiro ainda, que sejam toma-
das as providencias o mais rápido possível pois o local é ponto de 
encontro de idosos e podendo até ocorrer algo pior.

Adalgisa Lopes Ward
- por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de 
um local para Instalação da Sede do Sindicato da Associação da 
Fundação Casa em nossa cidade, ou Doação de um imóvel para o 
referido Sindicato da Fundação Casa (Centro de Atendimento So-
cioeducativo ao Adolescente).
Considerando que à Fundação Casa atende 400 (quatrocentas) 
pessoas de Avaré, por essa razão será muito importante que à 
Sede seja aqui em nossa cidade.
- por meio do setor competente, para que providencie um Cami-
nhão próprio para os Catadores de Lixo Recicláveis Amigos da 
Natureza de Avaré, para que possam desempenhar suas coletas 
diárias com dignidade.
- por meio do setor competente, para que proceda fiscalização num 
container localizado na calçada da Rua Rodolpho João P. Keller nº 
641/Vila Jussara Maria.
- por meio do setor competente, para que providencie a troca de lâm-
pada queimada  na Rua São Paulo/Centro em frente ao número 507.
- por meio do setor competente, para que providencie reparos na 
Praça dos Pioneiros, localizada na Rua da Colina, tais como: ban-
cos quebrados e falta de manutenção.
- por meio do setor competente, para que providencie reparos e lim-
peza nos bancos da Praça Nylcea, localizada na confluência com 
a Rua da Colina e Rua Rodolpho José Keller/Bairro Vila Jussara.
-por meio do setor competente, para que providencie a recupera-
ção do leito carroçável de toda a extensão da Rua Benedito Rodri-
gues/Bairro Camargo.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a 
Lei Municipal nº 1250/81, notifique o proprietário do terreno exis-
tente na Rua João F. Guimarães atrás da EMEB Zainy Zequi de 
Oliveira/Bairro Alto, que encontra-se com mato alto.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza dos matos 
na Rua João Silvestre em frente ao número 11 no Jardim das Or-
quídeas, pois os terrenos estão cobertos de matos e os moradores 
pedem providências urgente.
- por meio do setor competente, providencie limpeza no passeio 
público da Rua Jussara Maria em frente ao número 830.
-por meio do setor competente, para que providencie limpeza no 
terreno coberto de mato na Rua Silvio Pepe Filho (lote grande na 
frente da residência 621 e vai até a Rua Abílio Garcia) e que o 
proprietário seja notificado para que faça a manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, por meio do setor competente, para 
que conforme Lei Municipal nº 1250/1981, notifique o proprietário 
do terreno localizado na Rua São Paulo ao lado do número 366/
Centro, para que proceda a limpeza e manutenção de seu terreno.
Considerando que os vizinhos estão reclamam o descuido com o 
terreno localizado no centro da cidade, acumulando sujeira e mui-
tos bichos.
-por meio do setor competente, para que providencie a troca de 
lâmpadas queimadas na Travessa Comendador Mendes Borges, 
localizada entre à Santa Casa de Misericórdia e o Campo de Fute-
bol São Paulo, confluência com a Rua rio Grande do Norte, na qual 
também existe lâmpada queimada.

Roberto Araujo
-para que através do Departamento competente, providencie em 
caráter de URGÊNCIA o conserto dos buracos na Rua Naufal Ig-
natios esquina com a Rua Osvaldo Rodrigues Gonçalves – Bairro: 
“Avaré I”, tendo em vista que o respectivos buracos vem causando 
transtornos aos moradores da redondeza e aos usuários que trafe-
gam naquela via pública.
-para que através do Departamento competente, providencie em 
caráter de URGÊNCIA o conserto dos buracos na Rua Julio Batista 
esquina com a Rua Ioio de Freitas – Bairro: “Jardim Presidencial”, 
tendo em vista que o respectivos buracos vem causando transtor-
nos aos moradores da redondeza e aos usuários que trafegam na-
quela via pública.
-para que através do Departamento competente, providencie em 
caráter de URGÊNCIA a operação “tapa buracos” em toda exten-
são da Rua Domingos Barreira Sobrinho – Bairro: “Jardim Presi-
dencial”, visto que lá existem buracos causando transtornos aos 
moradores da redondeza e aos usuários da referida via.
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ATO DA MESA Nº 05/2018

(Dispõe sobre o funcionamento da Câmara de Vereadores da 
Estância Turística de Avaré no dia 30 de abril de 2018 e dá outras 

providências)

 A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍS-
TICA DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMEN-
TAIS E LEGAIS, 
D E C L A R A:-
Artigo 1º - Fica declarado Ponto Facultativo nas dependências da 
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, no dia 30 
de abril de 2018, nos mesmos moldes adotados pelo município de 
Avaré através do Decreto nº 5.143.
Artigo 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação no 
local de costume. 
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 26 de abril 
de 2.018.
Antonio Angelo Cicirelli  Flávio Eduardo Zandoná
Presidente da Câmara Vice-Presidente

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

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara de Vereadores da 
Estância Turística de Avaré na data supra.

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 23/04/2018, a saber: 
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução, 
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.ca-
maraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”.
Sugestões para aperfeiçoamento dos procedimentos podem ser 
enviadas pelo e-mail: diretoria@camaraavare.sp.gov.br
Projeto de Lei nº 39/2018 
Autoria: Ver. Sérgio Luiz Fernandes
Assunto: (Exige cláusula anticorrupção em contratos Administrati-
vos da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de Avaré).
Projeto de Lei nº 40/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre inclusão de artigo na Lei nº 953 de 20 de 
junho de 2007.
Projeto de Lei nº 41/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza a concessão de bem imóvel e dá outras provi-
dências (p/ Empresa FREITAS ITAÍ CONCRETO LTDA EPP).

CONVITE
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré convida 
os Senhores Vereadores, Associações de Bairros, imprensa, repre-
sentantes de classes e munícipes em geral, para Audiência Pública 
da Frente Parlamentar Municipal de Combate às Enchentes.
 Data:  16/05/2018  
Horário: 19 horas 
Local: Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Avenida 
Gilberto Filgueiras, nº 1.631 – Alto da Colina I

CONVITE
 A Câmara de Vereadores e a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré convidam os Senhores vereadores, associações de bairros, 
imprensa, representantes de classes e munícipes em geral, a par-
ticiparem da Audiência Pública para apresentação dos relatórios 
da Secretaria Municipal da Saúde referentes ao 1º quadrimestre 
de 2018.
Data:  18/05/2018  
Horário: 09 horas 
Local: Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Avenida 
Gilberto Filgueiras, nº 1.631 – Alto da Colina I

CONVITE
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré convida 
os Senhores Vereadores, Associações de Bairros, imprensa, re-
presentantes de classes e munícipes em geral, para 2º Audiência 
Pública sobre Turismo de Pesca em que será apresentada a Legis-
lação Municipal de Pesca “Cota Zero”.
Data:  10/05/2018  
Horário: 19 horas 
Local: Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Avenida 
Gilberto Filgueiras, nº 1.631 – Alto da Colina I

COMUNICADO

Seguindo o que exige a lei 2.152, de 31 de outubro de 
2017 e pelo decreto nº 5.009, de 8 de novembro de 
2017, no dia 1º de maio será realizado a quarta edição 
da corrida Light Run e algumas ruas e avenidas serão 
fechadas para realização do evento.
Autorizado pela Prefeitura de Avaré através do Depar-
tamento Municipal de Trânsito (Demutran) e da Secre-
taria de Esportes e Lazer, fica assim o fechamento de 
Ruas e Avenidas:
Fechamento total da Avenida Gilberto Filgueiras, sen-
tido Cemitério, da rotatória até a Rua Arnold Bannwart.
Fechamento total da Avenida Paulo Novaes até o cru-
zamento com a Rua Vítor Chiarella.
Fechamento total da Avenida Prefeito Misael Leal até a 
Rua Vítor Chiarella.
Fechamento total da Rua Braz Caldeira no cruzamento 
com a Rua Rio Grande do Sul.
Fechamento parcial da Avenida Paulo Novaes no cru-
zamento da Avenida Gilberto Filgueiras até a Rua Ar-
nold Bannwart.
Fechamento parcial das ruas Luís Lutti, João Gama e 
Travessa Abraão Ismael.
Fechamento parcial entre as ruas Pernambuco e Pará 
nas seguintes adjacências: Rua Vinte e Três de Maio, 
Nhonhô Pereira, Visconde de Mauá, Paraíba, Minas Ge-
rais, Bahia, Domiciano Santana, São Paulo, Santa Cata-
rina, Alagoas, Maranhão, Piauí, Ceará, Sergipe, Espirito 
Santo, Amazonas, Cel. João Cruz, e Cel. Coutinho.

SAÚDE
Postos de Saúde retomaram a coleta 
de sangue para a realização de exames
A Secretaria Municipal da Saúde informa que algumas 
unidades retomaram o serviço de coleta de sangue para 
a realização de exames. A medida visa reduzir o alto 
fluxo de pacientes que ainda procuram o laboratório da 
Santa Casa de Misericórdia de Avaré, responsável pelos 
exames. Confira os locais

Terça-feira  CAISMA – Praça Rui Barbosa, nº 45
  USF do Jardim Paineiras
Quarta-feira  CAISMA – Praça Rui Barbosa, nº 45
  USF do Duílio Gambini
Quinta-feira CAISMA – Praça Rui Barbosa, nº 45
  USF do São Rogério
Sexta-feira USF da Vila Operária

Outras unidades de saúde do município estão sendo 
preparadas para oferecer o serviço. 
IMPORTANTE: A Santa Casa de Avaré não está limitan-
do o número de pacientes atendidos. Segundo a direção 
do hospital, a chegada de pacientes ao laboratório, ain-
da de madrugada, não é necessário. A distribuição de 
senhas é para que haja controle da ordem de chegada 
e para maior controle do volume dos serviços prestados.

OBRAS
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TERMO DE RATIFICAÇÃO 
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 06/2018 – Processo 
09/2018, para a empresa E. J. CASTILHO & CIA LTDA - EPP, ins-
crita no CNPJ sob n.º 12.158.248/0001-64, com sede na Avenida 
Cidade Jardim, nº 281 – Residencial Village – Avaré/SP, no valor 
de R$ 7.786,00 (sete mil, setecentos e oitenta e seis reais), ob-
jetivando a contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços destinados à execução das medidas necessárias ao 
cumprimento das exigências legais para a renovação do Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB da sede da Câmara de 
Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Fundamento Legal: Artigo 24, II, da Lei 8.666/93
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão em-
penhadas através da seguinte dotação orçamentária: 
01.01.02.01.122.7005.2258-3.3.90.39.99-13.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 25 de 
abril de 2018.

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 06/2018
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: E. J. CASTILHO & CIA LTDA – EPP
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços destinados à execução das medidas necessárias ao 
cumprimento das exigências legais para a renovação do Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB da sede da Câmara de 
Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Valor: R$ 7.786,00 (sete mil, setecentos e oitenta e seis reais). 
Referente: Processo nº 09 /2018 – Dispensa de Licitação 06/2018 
(Art.24, II, da Lei 8.666/93).
Data do ajuste: 25 de abril de 2018

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
Presidente da Câmara

(Publicidade sem custo para a Câmara)
Informações prestadas de acordo com a Lei Municipal nº 2.096, de 
13 de abril de 2017.

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE MARÇO DE 2018
Conselho Municipal de Políticas Culturais

Com a primeira chamada as 18hrs e 30 min e iniciada as 19hrs, 
iniciou-se a reunião do CMPC realizada no Centro Cultural Esther 
Pires Novaes, Rua Ceará, n° 1507 que contou com quorum de 9 
(nove) conselheiros que assinaram a lista presencial, sendo eles 
7 (sete) titulares e 2 (dois) suplentes. Os seguintes conselheiros 
não compareceram e nem enviaram seus suplentes não justifican-
do suas ausências, são eles: Karina dos Santos Silva (Fotografia), 
Rosa Yuri K. Pinto (Literatura), Juliano Roger (Teatro), Everton Go-
mez Brasil (Dança), Sebastião Xavier de Lima (Desenho e Ilustra-
ção), Carlos Domingos Alonso (Artes Folclóricas), Luis Fernando 
Lopes (Produtores Culturais), Antônio Nunes Sobrinho (Museus), 
Isabel Cardoso (Associação Comercial e Industrial de Avaré), Sueli 
Conceição de Souza Papay (Associação de Artesanato), Mércia 
Adriana de Sousa (Associação de Cultura Afro Brasileira), Vilma 
Zanluchi (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e 
Cultural de Avaré), Cristiano Gomes Banin (Conselho Municipal do 
Plano Diretor), Ricardo Gerardus Régis Schreurs (Secretaria de 
Cultura), Reinaldo Severino Souto (Secretaria de Turismo), Judésio 
Borges (Secretaria de Meio Ambiente) e Dayane Paes Silva Leite 
(Departamento de Contabilidade), não havendo representantes do 
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e do Conselho 
Municipal de Turismo até o presente momento. Inicia-se a leitura da 
pauta pela presidente Poliana sobre a fala da Vereadora Adalgisa 
Ward em relação a doação ao acervo da cultura e também sobre 
o Historiador Gesiel Júnior que enviou os projetos de lei e acervo 
de fotografia, sobre o Museu Anita Ferreira de Maria e o Museu 
Djanira Motta ao qual foi realizada a leitura dos processos e cons-
tando que não há documentos que legalizam esses espaços. Com 
este tema na câmara de vereadores o conselheiro Maurício avisa 
que foi pedido vistas do processo indicado pela Vereadora citada 
para ser votado no dia 26 de março, e sobre o acervo fotográfico 

a vice-presidente Sílvia coloca a questão da quantidade de foto-
grafias existentes e como seria esse espaço físico a ser guardado 
e exposto, tendo em vista que atualmente o próprio museu não 
tem estrutura para tal ação. Após a leitura dos projetos os conse-
lheiros fizeram algumas ressalvas que vão desde a documentação 
que legaliza a doação como Sílvia dispôs até documentar, como 
bem colocou o conselheiro Luciano, através de inventário tornar 
legal sobre o que há nestes acervos, pois isto é um patrimônio, 
exemplificado e logo registrado em anexo a lei. Já os conselheiros 
Carlos e Rosângela sugerem também que a secretaria de cultura 
consulte o CONDEPHAC que é um dos interessados diretos deste 
projetos, seguindo em relação a estes fatos o conselheiro Clóvis 
aponta sua preocupação com o acervo da FAMPOP contando so-
bre um acontecimento com os equipamentos dos Eventos perdidos 
em anos anteriores e questiona quem será o responsável por es-
ses arquivos, e acrescenta que o ideal seria municipalizar esses 
espaços. A presidente Poliana fecha esse assunto decretando que 
o conselho será favorável e sugerirá a outros órgãos o que fora 
discutido nesta reunião, ao qual todos concordam em criação de 
um inventário para legalização nacional. Interferindo um instante 
na pauta, a presidente cita uma opinião do conselheiro Luciano 
sobre a possibilidade de se ter uma senha de consulta (internet 
Banking) para eventuais consultas de Gestão da Conta do Fundo, 
se necessitar, enviar um ofício do Conselho para oficializar o ato. 
Dando sequência, a presidente pergunta sobre a reunião de sexta 
com a Secretaria de Cultura, ao que Sílvia que esteve presente 
responde ser sobre o centenário do Artista Fausto Mazzola e sobre 
os projetos que surgirão a partir de setembro na cidade, contando 
com palestras de Gesiel Júnior sobre o tema. Voltando a pauta, o 
assunto agora é sobre a distribuição dos panfletos no dia do even-
to SESC no Largo São João e no dia da Poesia e que ainda não 
se obteve resposta da Secretaria de Cultura para possibilidade de 
realização desta entrega, o conselho então se mobilizará no grupo 
de whatsap e rede sociais para quem poderá ir e entregar os flyers, 
a ideia é até se uniformizar com o logo do Conselho, sob medida, 
prezando a organização do grupo. Para o entendimento de todos 
os presentes, Poliana alerta sobre as publicações no Semanário 
e se todos estão atentos as datas das reuniões para que sempre 
haja quorum e as decisões sejam tomadas com mais agilidade e 
dispõe também sobre continuidade da comissão de leitura do Pla-
no do Fundo de Cultura que será retomada no dia 02 de Abril as18 
horas no Centro Cultural. Neste momento é feita a leitura da ata 
da reunião anterior pelo primeiro secretário Cristiano, que coloca 
o envio da ata por e-mail para que todos tenham acesso antes de 
sua leitura e em seguida a mesma é aprovada por unanimidade e 
sem alterações. Como uso da palavra livre, o conselheiro Maurício 
diz ter conseguido o plano ao qual o de Avaré foi baseado, cabendo 
ao conselho dar sugestões a Secretaria de Cultura, e Clóvis cita 
que outras duas cidades que possuem conselhos locais aceitam 
se juntar a este para um bate papo sobre Cultura em geral. Não 
havendo mais o uso da palavra livre por nenhum conselheiro, eu 
Cristiano de Oliveira na condição de 1° secretário lavrou esta ata 
com a Presidente, Poliana Gomez Brasil, dando por encerrada a 
reunião às 19 hrs e 40 minutos

Cristiano de Oliveira                                          Poliana Gomez Brasil  
1º Secretário                                                         Presidente

Comunicado
Segunda-feira, dia 30 de abril, 
as repartições públicas muni-
cipais estarão fechadas em vir-
tude da decretação de ponto 
facultativo pelo Prefeito mu-
nicipal. Os serviços retornam 
normalmente na quarta-feira, 
02 de maio.
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CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO 
MEIO AMBIENTE DE AVARÉ (COMDEMA)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA

  Nº 04-18
 
A Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE DE AVARÉ - COMDEMA, no uso das atribuições que 
lhe confere a Lei N.º 1434/1984, em atendimento ao Regimento In-
terno, CONVOCA seus Conselheiros para REUNIÃO ORDINÁRIA 
Nº 04-18, a ser realizada no dia NOVE DE MAIO DE 2018 (quarta-
-feira), na sede do ROTARY JURUMIRIM, RUA MATO GROSSO, 
Nº 2259, às 19h00 com a presença mínima de um terço dos mem-
bros. Os conselheiros titulares que não puderem comparecer de-
verão 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. 03/2018 do dia 
03/04/2018;
2) Ordem do dia (Pauta)
2.2) Distribuição de novos processos, discussão, análise e delibe-
ração;
2.2.1) Processo nº. 40/2017 – Interessado – SMMA; convênio da 
Prefeitura de Avaré com o Centro de Triagem de Animais Silvestres 
(CETAS) de Botucatu/SP; objetivo – análise, discussão e delibera-
ção do relatório e parecer;
 2.2.2) Processo Comdema nº. 33/2017 - Cessão de Uso do Horto 
Florestal. Objetivo – atualizar os resultados das negociações após 
última audiência pública 
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;
Estância Turística de Avaré, 26 de abril de 2018.1

Silmara Rodrigues
Presidente-COMDEMA

Luiz Gustavo Gomes
Secretário Executivo
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
RECADASTRAMENTO FUNCIONAL

Edital de Convocação nº. 002 de 24 de abril de 2018

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

Anexo Edital de Convocação nº. 002 de 24 de abril de 2018

No ato do recadastramento o servidor deverá apresentar original 
dos seguintes documentos:

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 persianas, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender a atual sala da 
Junta Militar.
Fornecedor: Graça Maria Gouveia - ME
Empenho(s): 1951/2018
Valor: R$ 378,00
Avaré, 27 de abril de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de filtros e elementos filtrantes 
para bebedouro d´água, tal quebra de ordem se faz necessária 
para funcionamento do Ensino Fundamental.
Fornecedor: Hidroaneli Comércio de Filtros e Bebedouros Ltda.
Empenho(s): 17658/2016.
Valor: R$ 338,00
Avaré, 27 de abril de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço prestado com Publicação, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação 
de editais da Municipalidade.
Fornecedor: Imprensa Oficial Estado S.A
Empenho(s): 5394, 5714/2018.
Valor: R$ 17.940,18
Avaré, 27 de abril de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de botijões de gás, tal que-
bra de ordem cronológica se faz necessária para o funcionamento 
das creches e do Ensino Fundamental.
Fornecedor: Odair Martins Boranelli ME
Empenho(s): 5336, 5337, 5338/2018.
Valor: R$ 960,00
Avaré, 27 de abril de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

 Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço prestado com publicação, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação 
de avisos de editais para o setor de licitações.
Fornecedor: Phabrica de Produções Serv. de Propaganda/Publici-
dade Ltda.
Empenho(s): 4319, 4320, 5396/2018.
Valor: R$ 7.380,00
Avaré, 27 de abril de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

Continua na página 13

JUSTIFICATIVAS
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Para repetir o êxito do ano pas-
sado, a Secretaria Municipal da 
Cultura volta a promover o “1º de 
Maio com Arte” no Largo São João 
na tarde da próxima terça-feira, das 
13h às 18h. “Serão momentos com 

“1º de Maio com Arte” vai
agitar o Largo São João

muita arte e descontração para 
toda a população”, anuncia equipe 
da Secretaria da Cultura, que obte-
ve a adesão de outros setores para 
organizar o evento.

Na praça estarão montadas barra-

cas onde o público poderá conhecer 
diferentes mostras, incluindo artesa-
nato, fotografias raras e também car-
ros antigos, enquanto em outras en-
contrará orientações sobre emprego 
e até atividades como xadrez, dama e 
tênis de mesa. 

Confirmaram participação no 
evento as Secretarias de Esportes e 
de Lazer e a de Indústria e Comércio, 
Ciência e Tecnologia. Também have-
rá equipes da Biblioteca e do Museu 
Municipal, do Centro Literário Anita 
Ferreira De Maria, da Casa do Cida-
dão, da Associação Avaré de Antigo-
mobilismo (Aavant) e da Faculdade 
Eduvale.

Já a boa música será garantida ao 
longo de toda a tarde com apresen-
tações do Coral Municipal, do Quar-
teto John Brass e dos cantores Flávio 
Thempo, Maria Fernanda e Kryss Ro-
ckefeller.

Super-heróis
Durante o “1º de Maio com Arte” 

acontece a abertura da Feira do Li-
vro, evento a ser promovido até o dia 
13, no Largo São João, em parceria 
com a Companhia Brasileira do Livro 
(CBL), cujo tema é “Super-heróis nas 
Histórias em Quadrinhos”.

Para atrair a garotada um perso-
nagem de destaque estará presen-
te: o boneco do personagem Hulk, 
em tamanho natural. “Essa será uma 
maneira divertida de levar leitores e 
leitoras, sobretudo as crianças, a con-
ferir bons livros na feira e motivar em 
todos o gosto pela leitura”, observa 
responsável pela pasta. 

Neste sentido, na praça, também 
estará à disposição do público, a 
nova Geladeiroteca, peça decorada 
pelo artista plástico Waldir Bronson, 
cujo objetivo é estimular a troca de 
livros entre o público presente.

Respeitando o compromisso 
assumido no início da atual gestão 
com os funcionários da Secretaria 
Municipal de Educação, a titular da 
pasta, Josiane Lopes de Medeiros, 
anunciou que será realizada na nes-
ta sexta-feira, 27 de abril, a eleição 
para compor a Comissão de Rees-
truturação do Plano de Cargos e 
Salários da Educação.

Das 8h às 18h, todos os servidores 
do setor poderão participar da vota-
ção na sede da Secretaria Municipal 

EDUCAÇÃO

Secretaria elege Comissão de
Reestruturação do Plano de
Cargos e Salários 

de Educação, na Rua Pernambuco, 
1065. Os servidores eleitos vão for-
mar a equipe técnica responsável 
pela elaboração e pela análise das 
propostas para a reestruturação do 
Plano de Cargos e Salários da Rede 
Municipal de Educação.

“Ressalta-se que este compro-
misso tem como principal objetivo a 
valorização dos profissionais da edu-
cação, que desempenham um valio-
so trabalho com nossos educandos”, 
declarou a secretária Josiane.

CULTURA
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OBRAS
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SOCIAL

Material é para a
Campanha do Agasalho

O Fundo Social de Solidariedade do 

município de Avaré recebeu esta semana 

cem lençóis cedidos pelo Fundo Social 

de Solidariedade do Estado de São Pau-

lo (Fussesp), resultado da Campanha do 

Agasalho, que está em andamento desde 

o dia 23 de março.

Em Avaré a iniciativa, que tem o obje-

tivo de arrecadar doações da população, 

prossegue na expectativa de recolher 

grande número de peças de roupas em 

geral, incluindo também calçados e co-

bertores em bom estado de conservação. 

Todo o material arrecadado será depois 

encaminhado para famílias carentes e en-

tidades assistenciais.

Fundo Social de Solidariedade 
recebe doação do Estado

EDUCAÇÃO

ETEC está com 
inscrições abertas 
para o Vestibulinho
Prazo se expira em 25 de maio 

A Escola Técnica Estadual (ETEC) Professor 
Fausto Mazzola abriu inscrições para o Vestibu-
linho 2º Semestre/2018. Serão oferecidas 140 
vagas para os cursos técnicos com duração de 
um ano e meio. Há 35 vagas para o curso técni-
co Nutrição Dietética, 35 vagas para Técnico em 
Desenvolvimento de Sistemas, 35 vagas para 
Técnico em Serviços Jurídicos (Extensão Cel. 
João Cruz) e 35 vagas para Técnico em Recursos 
Humanos (Extensão Cel. João Cruz). 

Todos os cursos são gratuitos. Para quem 
deseja concorrer a uma vaga o requisito é es-
tar cursando o 2º ano do Ensino Médio ou já 
ter concluído o mesmo em qualquer época. As 
inscrições podem ser feitas até as 15h do dia 25 
de maio pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. 
A taxa de inscrição é de R$ 27,80 e o exame será 
realizado no próximo dia 24 de junho. 

Empregabilidade
Um dos indicadores de qualidade do Centro 

Paula Souza é o alto índice de empregabilidade 
dos alunos, ou seja, 70% dos técnicos formados 
pelas ETECs conseguem se empregar em até 
um ano após a conclusão do curso.

O sistema de Pontuação Acrescida concede, 
no Processo Seletivo das ETECs, bônus de 3% 
aos estudantes afrodescendentes e de 10% aos 
oriundos da rede pública. O candidato, caso es-
teja nas duas situações, recebe 13% de bônus.

Outras informações são obtidas pelo telefo-
ne (14) 3732-6216, pelo WhatsApp (14) 99686-
5237 ou na própria ETEC, que atende na Rua Ál-
varo Lemos Torres, nº 561, no bairro Brabância.



EDIÇÃO 855 | AVARÉ, 27 DE ABRIL DE 2018 13
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 para 
pagamentos por se tratar de confecção de banners, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para a manutenção do Cate e 
atender a Secretaria Especial dos Direitos das Pessoas Portadoras 
Deficiência e a Secretaria Municipal de Cultura e Lazer. 
Fornecedor: Space Identidade Corporativa Ltda. ME
Empenho(s): 1931, 1786, 1787/2018.
Valor: R$ 4.550,80
Avaré, 27 de abril de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de elementos filtrantes, tal 
quebra de ordem se faz necessária para manutenção dos filtros de 
água das creches e escolas municipais.
Fornecedor: Hidroaneli Comércio de Filtros e Bebedouros Ltda.
Empenho(s): 3409, 3412, 3411, 3406, 3405, 3404, 3402, 3399, 
3398, 3397, 3396, 3410, 3407, 3401/2018.
Valor: R$ 4.642,00
Avaré, 27 de abril de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de botijão de gás P-45, tal que-
bra de ordem cronológica se faz necessária para o funcionamento 
das creches e do Ensino Fundamental.
Fornecedor: Odair Martins Boranelli ME
Empenho(s): 5611, 5612, 5618, 5664, 5724, 5725, 5743, 5744, 
5745, 5746, 5747/2018.
Valor: R$ 3.520,00
Avaré, 27 de abril de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviços de dedetização, 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a 
CEI Dona Bidunga.
Fornecedor: Roberta Borges Vieira & Cia Ltda.
Empenho(s): 4295/2018
Valor: R$ 380,00
Avaré, 27 de abril de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de medicamentos ,  tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atendimento dos pa-
cientes da Municipalidade.
Fornecedor : Avaremed Distribuidora de Medicamentos Eireli-EP
Empenhos : 3636, 3817, 2224, 3858, 3859, 3817, 1846/2018.
Valor : R$ 29.007,28
Avaré, 27 de Abril  de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

CONCURSO PÚBLICO

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E
TÍTULOS Nº 001/2018

EDITAL DE 2ª RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE 
ABERTURA DAS INSCRIÇÕES

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, estado de São Paulo, 
através do Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições que são 
conferidas pela legislação em vigor, com apoio técnico da CONS-
CAM Assessoria e Consultoria, RETIFICA o item abaixo do Edital 
de Abertura das Inscrições e RATIFICA os demais itens:
1 – O Anexo II – Conteúdo Programático – Conhecimentos Gerais 
- passa a constar da seguinte forma:
CONHECIMENTOS GERAIS (TODOS OS CARGOS) – Cultura 
Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; 
Atualidades Nacionais e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; 
Direitos Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Bioló-
gicas – Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva 
e internet; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos So-
ciais e Meio Ambiente – a partir de 1º de janeiro de 2017. 
2 - As demais cláusulas ficam RATIFICADAS.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Estância Turística de Avaré, 27 de abril de 2018.

Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de material de escritório ,  tal quebra de or-
dem cronológica se faz necessária para atividades administrativas 
de diversos departamento da Municipalidade.
Fornecedor :Andipel Papelaria Eirelli -EPP
Empenhos : 13242, 13243, 13244, 13248, 13246, 13241, 13563, 
12823, 12801, 9957, 11300, 11977, 12802, 12803, 1933, 1941, 
1942/2018.
Valor : R$ 58.055,03
Avaré, 27 de Abril  de 2018

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 aquisição de  guias de concreto e lajotas 
sextavadas,  tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para manutenção de ruas  do Município.
Fornecedor :Icocital Artefatos de Concreto Ltda
Empenhos : 10041, 8094, 10041, 687, 687, 1729, 687/2018.
Valor : R$ 41.114,80
 Avaré, 27 de Abril  de 2018

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 aquisição de bancos de concreto,  tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para substituição 
de bancos em diversas praças do Município.
Fornecedor :O. D. Barroso Pre Moldados ME
Empenhos : 2344/2018
Valor : R$ 23.820,00
 Avaré, 27 de Abril  de 2018

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  multifuncionais e manuten-
ção de copiadora, tal quebra de ordem cronológica se faz neces-
sária para a bom funcionamento dos serviços administrativos da 
municipalidade.
Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda ME
Empenho(s): 13435, 13436, 13768, 13429, 13424, 13414, 13419, 
13387, 13412, 13771, 13770, 13395, 13398, 13399, 13405, 13404, 
13403, 13400, 13401, 13402, 13413, 13417, 13418, 13406, 13407, 
13408, 13409, 13410, 13415, 13420, 13421, 13422, 13423, 13425, 
13426, 13427, 13428, 13391, 13392, 13388, 13389, 13390, 13411, 
8022/2017, 1879, 402, 403, 415, 401, 400, 416, 409, 411, 410, 404, 
405, 406, 407, 412, 422, 423, 425, 426, 408, 382, 384, 385, 386, 
387, 2374, 397, 398, 399, 417, 418, 419, 420, 421, 424, 535, 428, 
429, 432, 433, 434, 435, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 
414,   2381, 2382, 2383, 1953/2018 
Valor: R$ 47.931,28
Avaré, 27  de abril de2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de camisetas,  tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para formatura dos alunos da 
Rede Municipal do  Projeto Proerd.
Fornecedor :Malharia Central de Tupã Ltda-ME
Empenhos : 15055/2018
Valor : R$ 13.000,00
Avaré, 27 de Abril  de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
 Prefeito Municipal

DECRETOS

Decreto n.º 5.143, de 25 de abril de 2018.
(Institui o Ponto Facultativo no dia 30 de abril de 2018

 e dá outras providencias).

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Tu-
rística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Art. 1º – Fica decretado Ponto Facultativo nas repartições públicas 
municipais no dia 30 de abril de 2018, data que antecede o dia do 
Trabalhador.
Art. 2º – Ficam ressalvados e/ou excluídos do presente decreto os 
serviços de natureza Médico-hospitalares, Limpeza Pública, bem 
como, o Departamento de Licitação e outros serviços essenciais.
Art. 3º – Havendo necessidade dos serviços ressalvados no Art. 2º, 
os servidores terão direito a compensação, não serão pagas horas 
extras para tais serviços.
Art. 4º – Aplica-se o disposto no art. 3º, também a todos os servi-
dores que exerçam suas atividades no período tratado no Art. 1º, 
excetuando-se os que trabalham em regime de escala 12x36 e/
ou outros.
Art. 5º – Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Estância Turistica de Avarél, de 25 de abril de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO 
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Decreto nº 5.144, de 25 de abril 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 Estância 
Turística de Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas 
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 comprobatória 
apresentada pelos Profissionais da Educação Básica, 
CONSIDERANDO, que após a homologação da Lei Complementar 
Nº 216, de 03 de maio de 2016, somente serão aceitos cursos presen-
ciais e ou “on line” ministrados pela Secretaria Municipal de Educação 
ou órgãos e instituições indicados e homologados 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 horas 
apresentadas nos certificados analisados, os profissionais abaixo 
discriminados.
 Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de 1º de maio de 
2018, observando-se o disposto nos artigos 7º e 8º da Lei Comple-
mentar Nº 216, de 03 de maio de 2016.
Estância Turística de Avaré, aos 25 de abril de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

Decreto nº 5.145, de 26 de abril de 2018.
(Dispõe sobre a anulação de empenhos, cancelamento de restos 

a pagar e dá outras providências).

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas 
por lei,
DECRETA:
Art. 1º. A execução da despesa orçamentária e financeira obedece-
rá às normas estabelecidas neste decreto, competindo à Secretaria 
Municipal da Fazenda:
 I - Estabelecer os limites para inscrição em Restos a Pagar, tendo 
em vista a necessidade de compatibilizar as despesas do exercício 
com a efetiva realização de receitas, bem como para resguardar as 
metas fiscais estabelecidas; e
II - Promover cancelamento dos empenhos não processados de 
exercícios anteriores no Sistema de Gestão Pública, que não foram 
justificados pelos responsáveis das unidades orçamentárias, des-
de que atendida a aplicação mínima constitucionalmente exigida 
para as áreas de educação e saúde.
Art. 2°. O encerramento da execução orçamentária e financeira de 
cada exercício financeiro deverá observar os preceitos constantes 
neste decreto, sem prejuízo do princípio da anualidade do orça-
mento, previsto no art. 2º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março 
de 1964, e do regime de competência determinado pelo art. 50, in-
ciso II, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. 
Art. 3°. Fica autorizado o cancelamento das despesas inscritas em 
restos a pagar que tiveram sua prescrição quinquenal completada 
nos moldes do Decreto Federal nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932. 
Art. 4º. Os restos a pagar de exercícios anteriores, referentes a despe-
sas de custeio e de capital não executadas ou não liquidadas, poderão 
ser cancelados até 31 de dezembro do exercício corrente. 
Art. 5º. Para a observância do regime de competência da despesa, 
somente deverão ser empenhadas no exercício financeiro as par-
celas dos contratos, convênios e outras despesas cujo fato gerador 
ocorra até 31 de dezembro do respectivo exercício financeiro. 
§ 1º. Os empenhos e saldos de empenhos provenientes de des-
pesas não liquidadas serão anulados até o término do exercício 
financeiro;
§ 2º. Em caráter excepcional, poderão ser mantidas nos saldos de 
empenhos as despesas que tenham iniciado a contraprestação em 
bens, serviços ou obras, mediante manifestação expressa do or-
denador competente a Secretaria Municipal da Fazenda até 10 de 
dezembro.
Art. 6º. Excetuam-se dos cancelamentos e anulações previstos nos 
arts. 4º e 5º os empenhos e/ou saldos de empenhos com recursos 
de fontes vinculadas referentes a convênios, termos de compro-
misso e similares, investimentos e despesas com Educação, Saú-
de e com o orçamento da criança e adolescente, desde que haja 
correspondente disponibilidade financeira em 31 de dezembro do 
exercício financeiro, em cumprimento ao art. 42 da Lei Comple-
mentar nº101/2000. 
Art. 7º. As despesas que vierem a ser reclamadas em decorrên-
cia dos cancelamentos e anulações previstos nos arts. 3º, 4º e 5º 
poderão ser pagas por dotações do orçamento corrente, sendo 
apropriadas em natureza de Despesas de Exercícios Anteriores, 
conforme dispõe o art. 37 da Lei Federal nº 4.320/1964, quando 
devidamente reconhecidas pela autoridade competente e obedeci-
da à ordem cronológica. 
Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no caput, o valor 
empenhado na natureza de Despesas de Exercícios Anteriores não 
implicará em novos aportes orçamentário-financeiros para o exer-
cício em que for realizado o empenho, devendo o responsável pelo 
órgão/unidade orçamentária realizar os ajustes contratuais neces-
sários ao equilíbrio orçamentário-financeiro. 
Art. 8º. Estas medidas serão adotadas por todos os órgãos e en-
tidades do Poder Executivo Municipal da Administração Direta e 
Indireta, que poderão contar com suporte e apoio da Procuradoria 
Geral do Município.
Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Avaré, aos 26 de abril de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

PORTARIA n.º 9.432, de 25 de abril de 2018.
(Dispõe sobre a nomeação da Comissão de Monitoramento e 

Avaliação para parcerias celebradas com Organização da Socie-
dade Civil)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando das suas atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, e em especial, para atender a necessidade de Monito-
rar e Avaliar as parcerias celebradas entre a Administração Pública 
e a Organização da Sociedade Civil nos termos dos Artigos da Lei 
13.0204/2015, e em cumprimento a nomeação que trata o Artigo 1 
e parágrafo 1 do artigo 27 da Lei 13.019/2014,
RESOLVE:
Art. 1º - Designa como membros efetivos ou  representantes   para 
Monitorar e Avaliar as parcerias  firmadas entre a Administração 
Pública e as Organizações da Sociedade Civil, os seguintes servi-
dores ou Conselheiros:
Presidente
Daniela Leal Cortez
Membro da Secretaria de Educação em cargo efetivo
Titular- Divina Bernete Ortiz Dias
Suplente- Valderi da Silva
Membro da Secretaria de Gabinete em cargo efetivo
Titular- Julio Cesar de Carvalho Monta
Suplente- Mariana de Oliveira Machado Melo
Representante da Secretaria da Assistência e Desenvolvimento 
Social  em cargo efetivo
Titular- Alessandra da Silva Cordeiro
Suplente- Luiz Carlos de Jesus
Representante do Conselho Municipal da Educação
Titular- Sonia de Assis Nishihara
Suplente- Hermes Rodrigues Pereira
Representante do FUNDEB
Titular- Kelly Cristina Ramos
Suplente- Gislaine Ceni Silva
Artigo 2º- Esta Portaria deve ser identificada nos termos do fomen-
to e de colaborações firmadas com as Organizações da Sociedade 
Civil.
§1º A nomeação dos membros deve manter pelo menos 02 (dois) 
funcionários com cargo efetivo e não cumprindo o estágio proba-
tório;
§2º Os servidores que participarem da Comissão de Monitoramen-
to e Avaliação  deverão ter suas rotinas de trabalho alteradas, pois 
haverá necessidade de disponibilidade de tempo para executar 
suas tarefas;
§3º O Poder Público remunerará os membros efetivos da Comis-
são de Monitoramento e Avaliação pelo aumento significativo do 
volume de trabalho;
§4º O servidor nomeado esta impedido de participar desta comis-
são, em caso específico, e nos últimos 5(cinco) anos, tenha man-
tido relação jurídica com, ao menos 1(uma) entidade em disputa;
§5º Fica impedido de compor a comissão, servidor que tenha pa-
rentesco de dirigentes ou membros da diretoria da entidade, inclu-
sive de seus cônjuges ou companheiros, bem como se for parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;
§6º Firmada a relação de que trata os parágrafos 2º e 3º deste ar-
tigo, o membro da comissão deve manifestar pela sua substituição 
por outro servidor ou conselheiro caso esteja impedido ou impossi-
bilitado de assumir as funções que a Comissão necessita;
§7º Contratada as irregularidades previstas nos parágrafos 2º e 3º, 
todos os Atos da Comissão relativamente aquele certame, torna-se 
nulos;
§8º Os membros da Comissão de seleção deverão estar cientes 
das suas responsabilidades e penalidades impostas nos casos de 
má-fé e dano ao erário.
Art 3º - Compete a Comissão de Monitoramento e Avaliação ho-
mologar os relatórios técnicos de monitoramento elaborados pelo 
gestor, conforme previsto no artigo 59 da Lei 13.019/2014.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 25 de abril de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

PORTARIAS
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Lei nº 2.199, de 24 de abril de 2018.
(Autoriza a FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ 

– FREA, A CONCEDER A Revisão Geral Anual e Reajuste Salarial 
a seus funcionários e dá outras providências).

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 36/2018)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas 
por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Fica a FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVA-
RÉ – FREA, autorizada a proceder a Revisão Geral Anual e Rea-
juste Salarial a seus funcionários e agentes políticos incluídos no 
quadro pessoal criado pela Lei Complementar nº 144, de 18 de ja-
neiro de 2010, suas alterações posteriores, no percentual de 2,94% 
(dois vírgula noventa e quatro por cento), atualizados com base no 
INPC-IBGE, que incidirá, a partir de 1º de maio de 2018.
Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão co-
bertas com recursos provenientes das dotações orçamentárias da 
Fundação Regional Educacional de Avaré.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário. 
Estância Turística de Avaré, aos 24 de abril de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

LEIS

PORTARIA n.º 9.433, de 25 de abril de 2018.
(Dispõe sobre enquadramento e ou reenquadramento dos Profis-

sionais da Educação Básica)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando das suas atribuições que lhe são con-
feridas por lei, e 
Considerando, o disposto nos artigos 22 e 23 da Lei Complementar 
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 exigidos 
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 maio de 2018.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 25 de abril de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

SEME -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Rua Anacleto Pires S/n° Bairro Vila Três Marias

Tel- (14) 3732-0756

SEC. DE ESPORTES

Estância Turística de Avaré, 03 de Abril de 2018

Ofício 051/18 – SME- ERB
Venho por meio deste, verificar a possibilidade do apoio do  MATA 
SEDE  , no evento CORRIDA DO DIA DAS MÃES, que será reali-
zado conforme consta abaixo, data, local e horário.
Dia: 13 de Maio de 2018 (Domingo)
Horário: 14:00hs às 18:00hs
Local: Rua Amapá,1-71- Jardim Brasil(Praça das Mães)
Desde já agradeço a atenção que nos foi dispensada , fico no 
aguardo da sua resposta e aproveito a oportunidade para externar 
os protestos de melhor estima e perfeita consideração
Obs.: A servidora da SEME – Maria Conceição de Oliveira , ficará 
responsável pelo MATA SEDE.
Atenciosamente

Leonardo Pires Ripoli
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

llmo.Sr.
Josias
DD. Sabesp Avaré
Nesta,

AVISOS DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 058/18 – PROCESSO Nº. 163/18

EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Aquisição de ventilador de parede, canaleta, parafuso e bu-
cha para o Centro Cultural “Esther Pires Novaes”
Recebimento das Propostas: 02 de Maio de 2.018 das 10 horas até 
11 de Maio de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 11 de Maio de 2.018 das 08h30min às 
09h30min.
Início da Sessão: 11 de Maio de 2.018 às 10h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 27 de Abril de 2.018 – Andréia 
de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 067/18 – PROCESSO Nº. 185/18
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP ou MEI.

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gás – Se-
cretaria da Educação.
Recebimento das Propostas: 04 de maio de 2.018 das 10 horas até 
16 de maio de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 16 de maio de 2.018 das 08h30 min às 
09h30 min.
Início da Sessão: 16 de maio de 2018 às 10h30 min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 27 de abril de 2.018 – Olga 
Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 068/18 – PROCESSO Nº. 186/18
EXCLUSIVO PARA ME, EPP ou MEI.

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material 
odontológico para a Saúde Bucal.
Recebimento das Propostas: 10 de maio de 2.018 das 10 horas até 
22 de maio de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 22 de maio de 2.018 das 08h30 min às 
09h30 min.
Início da Sessão: 22 de maio de 2018 às 10h30 min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 27 de abril de 2.018 – Olga 
Mitiko Hata – Pregoeira.

LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 063/18 – PROCESSO Nº. 181/18
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de peças 
para uso na Secretaria Municipal de Serviços.
Data de Encerramento: 15 de maio de 2.018 das 14h30min às 15 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 15 de maio de 2.018 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 26 de abril de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 064/18 – PROCESSO Nº. 182/18
Objeto: Contratação de empresa para o gerenciamento do projeto 
Viva o Largo São João.
Data de Encerramento: 14 de maio de 2.018 das 14h30min às 15 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 14 de maio de 2.018 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 27 de abril de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 065/18 – PROCESSO Nº. 183/18
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de em-
presa para locação de banheiros químicos para eventos de toda a 
municipalidade.
Data de Encerramento: 14 de maio de 2.018 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 14 de maio de 2.018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 27 de abril de 2.018 – Érica 
Marin Henrique.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 067/18 – PROCESSO Nº. 187/18
Objeto: Contratação de empresa especializada para licenciamento de 
software e suporte técnico para o Posto de Fiscalização Tributária.
Data de Encerramento: 15 de maio de 2.018 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 15 de maio de 2.018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 27 de abril de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos.

REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18
PROCESSO Nº 160/18

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição futura de 
8.000 (oito mil) quilos de tilápias vivas para realização de even-
tos de pesca.
Data de Encerramento: 17 de maio de 2.018 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 17 de maio de 2.018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 27 de abril de 2.018 – Érica Marin 
Henrique – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/18 – PROCESSO N° 090/18

Considerando a urgência para aquisição do objeto do pregão em 
epígrafe, conforme o Secretário Municipal de Serviços, a Senhora 
OLGA MITIKO HATA, Pregoeira Oficial, no uso de suas atribuições 
legais, DETERMINA a rerratificação do Aviso de Edital nos termos 
a serem conferidos no site: www.avare.sp.gov.br e www.bllcom-
pras.org.br
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 21 de maio de 2.018, 
às 10h30min, para início da sessão. Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 26 de abril de 2018.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/18 – PROCESSO 140/18
CONSIDERANDO a Solicitação da Secretaria Municipal de Admi-
nistração, O Senhor RONALDO ADÃO GUARDIANO, Secretário 
Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, DE-
TERMINA a rerratificação 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, mantêm-se o dia 08 de maio de 
2018, às 10 horas para início da sessão. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 26 de abril de 2018.
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ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/18 – PROCESSO Nº. 024/18
Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 001/18 à empresa 
MATSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, no valor total de 
R$ 1.039.091,10 (um milhão, trinta e nove mil, noventa e um reais e 
dez centavos), objetivando o fornecimento de materiais, máquinas, 
equipamentos e mão-de-obra para execução do término da cons-
trução da Unidade de Pronto Atendimento UPA 24 horas – Porte 
III. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de abril de 2.018 
– Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da 
Estância Turística de Avaré.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/18 – PROCESSO Nº. 026/18
Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 002/18 à empresa 
FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA, na porcentagem de desconto de 19,67% (dezenove vírgula 
sessenta e sete por cento), objetivando o Registro de Preços para 
eventual contratação futura de empresa especializada para forneci-
mento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para 
execução de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COR-
REÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, EM 
PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E 
EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 19 de abril de 2.018 – Josiane Aparecida Lopes 
de Medeiros – Secretária Municipal de Educação da Estância Tu-
rística de Avaré.

PREGÃO PRESENCIAL Nº.045/18 – PROCESSO Nº. 108/18
Fica adjudicado a Empresa JOÃO MATEUS RUBIO ARRUDA 
39247859883, com valor total de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e 
oitocentos reais), objetivando a contratação de empresa para a 
prestação de serviços de maestro de Banda Marcial – adjudicado 
em: 18/04/2018.

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Concorrência Pública nº. 001/18 – Processo nº. 024/18

Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 001/18 à em-
presa MATSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, obje-
tivando o fornecimento de materiais, máquinas, equipamen-
tos e mão-de-obra para execução do término da construção 
da Unidade de Pronto Atendimento UPA 24 horas – Porte III.  
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de abril de 2.018 
– Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde 
da Estância Turística de Avaré.

Concorrência Pública nº. 002/18 – Processo nº. 026/18
Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 002/18 à empresa 
FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA, objetivando o Registro de Preços para eventual contrata-
ção futura de empresa especializada para fornecimento de ma-
teriais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução 
de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, 
REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, EM PRÓ-
PRIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E EM 
LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 19 de abril de 2.018 – Josiane Aparecida 
Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de Educação da Es-
tância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Diego Beraldo – Secretário Municipal de Cultura da Estância 
Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no arti-
go 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA 
a Empresa JOÃO MATEUS RUBIO ARRUDA 39247859883, 
objetivando a contratação de empresa para a prestação de 
serviços de maestro de Banda Marcial, relativa ao Pregão 
Presencial nº. 045/18 – Processo nº. 108/18 – Homologado 
em: 18/04/2018.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde e 
Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4.813/17 e por Lei, conforme o disposto no 
artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLO-
GA a Empresa J.G. ROCHA F. SILVA REFEIÇÕES ME, obje-
tivando a aquisição de refeições tipo marmitas para as Se-
cretarias Municipais de Saúde e Turismo, relativa ao Pregão 
Presencial nº. 047/18 – Processo nº. 134/18 – Homologado 
em: 18/04/2018.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade de Licitação nº. 009/18 – Processo nº. 137/18

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à RONEIA 
FORTE CORREA, no valor global de R$ 19.000,00 (Deze-
nove mil reais), objetivando a realização de show artístico 
da Banda Negritude Júnior no dia 13 de maio de 2.018, 
nas festividades em comemoração ao “Dia das Mães”, com 
fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 19 de abril de 2.018 – Diego 
Beraldo – Secretário Municipal da Cultura e Lazer da Es-
tância Turística de Avaré.

EXTRATO DE CONTRATO DE CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA

Modalidade: Concorrência Pública nº. 001/18 – Processo nº. 024/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MATSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimen-
to de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para exe-
cução do término da construção da Unidade de Pronto Atendimen-
to UPA 24 horas – Porte III.
Valor: R$ 1.039.091,10 (um milhão, trinta e nove mil, noventa e um 
reais e dez centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 24/04/2.018.

Modalidade: Concorrência Pública nº. 002/18 – Processo nº. 026/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA
Objeto: Registro de Preços para eventual contratação futura de 
empresa especializada para fornecimento de materiais, máquinas, 
equipamentos e mão-de-obra para execução de serviços de ma-
nutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modifi-
cações, em próprios municipais da secretaria de educação, e em 
locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade 
da secretaria.
Porcentagem de Desconto: 19,67% (dezenove vírgula sessenta e 
sete por cento).
Data da Assinatura do Contrato: 19/04/2.018.

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 009/18 – Processo nº. 
137/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RONEIA FORTE CORREA
Objeto: Contratação de empresa para realização de show artístico 
da Banda Negritude Júnior no dia 13 de maio de 2.018, nas festivi-
dades em comemoração ao “Dia das Mães”, conforme solicitação 
do Secretário Municipal da Cultura e Lazer
Valor Global: R$ 19.000,00 (Dezenove mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 19/04/2.018

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 045/18 – Processo nº. 108/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: JOÃO MATEUS RUBIO ARRUDA 39247859883
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
maestro de Banda Marcial
Valor Global: R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 18/04/2018

Modalidade: Pregão Presencial nº. 047/18 – Processo nº. 134/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: J.G. ROCHA F. SILVA REFEIÇÕES ME
Objeto: Aquisição de refeições tipo marmitas para as Secretarias 
Municipais de Saúde e Turismo
Valor Global: R$ 24.159,60 (vinte e quatro mil cento e cinquenta e 
nove reais e sessenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 18/04/2018

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA N° 007/15 – PROCESSO N° 425/15 (Contrato 
n° 008/16), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré e a empresa ECCO NATURA CONSTRUÇÕES LTDA 
EPP, objetivando o fornecimento de mão de obra, materiais, 
máquinas, equipamentos e serviços para execução da constru-
ção da Creche no Residencial São Rogério, com prorrogação 
do prazo até 05 de julho de 2.018. Josiane Aparecida Lopes de 
Medeiros – Secretária Municipal da Educação da Estância Tu-
rística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 059/17 – PROCESSO Nº 173/17 (Contrato nº 177/17), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa 
CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP, ob-
jetivando a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento 
de combustíveis da frota do Corpo de Bombeiros, com prorrogação 
do prazo até 14 de junho de 2.019, no valor global de R$ 130.000,00 
(Cento e trinta mil reais). Murilo Daniel da Silva – 1° Tenente PM do 
Corpo de Bombeiros da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS N° 016/16 – PROCESSO N° 379/16 (Contrato n° 423/16), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa 
COMERCIAL 3D DO BRASIL LTDA, objetivando a implantação de 
drenagem pluvial e pavimentação com bloquetes de concreto no 
Bairro Santa Rita, com prorrogação do prazo até 26 de junho de 
2.018. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamen-
to e Transportes da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇO N° 002/18 – PROCESSO N° 025/18 (Contrato n° 042/18), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa 
SER REAL CONSTRUTORA & EMPREITEIRA LTDA ME, objeti-
vando a contratação de empresa especializada para fornecimento 
de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para execu-
ção de obras de infraestrutura urbana – recapeamento asfáltico tipo 
C.B.U.Q. em diversas vias do Município, com prorrogação do prazo 
até 20 de maio de 2.018. Alexandre Leal Nigro – Secretário Munici-
pal de Planejamento e Transportes da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 045/18 – Processo nº. 125/18, objetivando aquisição de materiais 
e ferramentas para instalação de ar condicionado, conforme preceitua 
o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supre-
mo Tribunal Federal. Revogada em: 27/04/2.018 – Sérgio Aparecido 
Gallego Júnior – Secretário Municipal de Serviços.

Fica REVOGADO o LOTE 10 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 046/18 
– Processo nº. 126/18, objetivando Registro de Preços para futura 
aquisição de equipamentos mobiliários visando atender a Secretaria 
Municipal de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia, conforme pre-
ceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 
do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 26/04/2.018 – Sandra 
de Fátima Theodoro – Secretária Municipal da Indústria, Comércio, 
Ciência e Tecnologia da Estância Turística de Avaré.
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Com apoio da Secretaria
de Serviços

Atendendo aos pedidos dos que usam o Cam-
po e a Pista Municipal, o complexo esportivo rece-
beu  melhorias no último sábado, 21, feriado na-
cional de Tiradentes. Para dotar o espaço de mais 

No feriado houve
manutenção do Campo e 

da Pista Municipal 
segurança, os postes tiveram suas lâmpadas subs-
tituídas na entrada e na área do estacionamento. 

Já os portões e pistas começaram a receber pin-
tura. Essa ação foi executada pelos dirigentes e ser-
vidores da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
(SEME) com apoio da equipe de manutenção da 
Secretaria Municipal de Serviços. Em breve, mais 
trabalhos serão realizados no setor. 

Atendendo à Lei Mu-
nicipal nº 2.114/2017, que 
dispõe sobre a criação do 
Dia da Troca de Livros nas 
escolas públicas munici-
pais da Estância Turística 
de Avaré, a Secretaria Mu-
nicipal da Educação pro-
moveu no dia 23 de abril 
a troca de livros entre os 
alunos da rede municipal. 
Nessa data os estudantes 
foram motivados a trazer 
de suas casas livros para 

EDUCAÇÃO
 
23 de abril: Dia da Troca de Livros nas escolas

serem expostos em suas classes. Na ocasião, eles 
puderam visualizar, manusear e fazer trocas de 
obras com seus colegas.

Muitos títulos foram apresentados, ampliando as-

sim, o conhecimento literário dos alunos. “Esta é uma 
lei que incentiva a leitura, cuja a prática é essencial 
para a alfabetização e o letramento dos educandos”, 
afirma responsável da secretaria da Educação.

ESPORTES
Decreto n.º 5.145, de 27 de abril de 2018.

(Dispõe sobre autorização para agentes públicos fiscais, esca-
lados pelo chefe do departamento de fiscalização em regime de 
sistema de plantão, dirigir e a guarda de veículos públicos, e dá 

outras providências).

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, e,
Considerando o Termo de Ajustamento de Conduta – T.A.C., firma-
do com o Ministério Público do Estado de São Paulo, datado de 26 
de outubro de 2016, para cumprimento em razão da perturbação 
do sossego público, para coibir, prevenir e reprimir a poluição sono-
ra e o abuso de instrumentos sonoros produzidos por som automo-
tivo, por estabelecimentos comerciais e residenciais no Município 
de Avaré;
Considerando que no T.A.C., está expresso que a Administração 
Pública Municipal tem o compromisso e a obrigação de imediato 
a efetiva fiscalização  sobre a atividade desenvolvida em imóveis 
residenciais e comerciais desse município, sobretudo em bares, 
restaurantes, casas de shows, igrejas e templos religiosos, salões 
de festas e eventos, fábricas, postos de combustíveis e suas adja-
cências, lojas de conveniência, enfim todos aqueles que possam 
ensejar a emissão de ruídos em patamares que perturbem a co-
letividade, principalmente no período noturno, a fim de verificar o 
cumprimento da Lei Municipal nº 841/2006 (alterada pela Lei nº 
1.024/2007, e a observância dos limites legais previstos (conforme 
tabela 1 da NBR 1015 da ABNT – Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), disponibilizando fiscais para atuar em sistema de plan-
tão de 24 (vinte e quatro) horas para atender as reclamações oriun-
das da perturbação do sossego público através de sonorização em 
volume acima do permitido pela legislação vigente, no período de 
quinta-feira ininterruptamente até a manha de segunda-feira;
Considerando a Administração pública deve fornecer meios e fer-
ramentas para o bom desempenho das atividades dos fiscais em 
seu mister;
Considerando a logística, a eficiência e a eficácia no atendimento 
das ocorrências quando acionados através de telefone celular que 
a equipe do sistema plantões tem em seu poder, e este, foi divul-
gado para a população, Polícia Militar e demais órgãos públicos, 
podendo serem acionados a qualquer hora do dia ou da noite, in-
clusive nos finais de semanas e feriados.
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Art. 1° - Os Agentes de fiscalização, escalados em regime de sis-
tema plantões diurno, noturno, nos finais de semanas e feriados, 
poderão, em caráter excepcional, para o cumprimento das atribui-
ções que lhe são próprias dos cargos, desde que devidamente ha-
bilitados, dirigir veículos leves de serviço ou de representação do 
Município, bem como, a guarda em sua residência no período e 
dias de sua escala no sistema de plantões. 
§ 1º - A possibilidade de que trata o caput depende de autorização 
prévia e expressa, formalizada através da Chefia Imediata de acor-
do com a escala mensal de plantões. 
 § 2º - É condição para a autorização de que trata o § 1º a apre-
sentação, pelos servidores ficais respectivos, da Carteira Nacional 
de Habilitação na categoria exigida, em cada caso, pelo Código de 
Trânsito Brasileiro - CTB. 
 § 3º - Os servidores autorizados deverão assinar Termo de Res-
ponsabilidade, em que conste a sua obrigação em verificar, antes 
da partida, se o veículo está em condições de trafegar em via pú-
blica, nos termos da Lei, bem como de que estão cientes da sua 
responsabilidade por qualquer ato doloso ou culposo que venha a 
cometer na direção do veículo. 
 Art. 2º - Os servidores autorizados a dirigir, nos termos do presente 
Decreto, não se eximem das responsabilidades dos veículos sob 
sua responsabilidade: 
I. Zelar pelo estado de conservação dos veículos sob sua respon-
sabilidade, efetuando sempre que necessário as manutenções pre-
ventivas e corretivas;  
 II. Manter sistemas de controle (ficha) individual de cada veículo, 
contemplando todas as informações necessárias para o acompa-
nhamento preciso das condições mecânicas (com registro das pre-
visões preventivas ou corretivas) e equipamentos de uso obrigató-
rio e, em especial, a finalidade do deslocamento; 
III. Manter controle de saída dos veículos com registro de: finalida-
de do deslocamento, data/hora, quilometragem percorrida (inicial/
final /total); 
 IV. Nome (s) do (s) acompanhante fiscal (s), com assinatura servi-
dor responsável; motorista e acompanhante escalado em duplas.
Parágrafo Único - É proibido o transporte de pessoas, conjugue, 
filhos ou parentes em veículo oficial.
 Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Estância Turistica de Avaré, de 27 de abril de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO 

DECRETOS
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SERVIÇOS

Dando continuidade ao crono-
grama de trabalhos executados pela 
Prefeitura, através das equipes da Se-
cretaria Municipal de Serviços, mais 
vias de diferentes bairros receberam 
melhoramentos nas suas pistas de 
tráfego com a Operação Tapa Bura-
cos.

Os serviços também se esten-
dem por trechos rurais, como foi 
o caso da estrada que dá acesso a 
fazenda JF, onde foi feita a coloca-
ção de pedras. Em trechos de vias 
do balneário Costa Azul, tratores 

Prefeitura
prossegue com 
serviços de
revitalização de 
vias públicas

Limpeza de áreas no Terras de São José

Tapa Buraco na estrada Avaré-Itatinga

Conservação de estradas rurais

Limpeza no Balneário Costa Azul 

Prefeitura
prossegue com 
serviços de
revitalização de 
vias públicas

da frota municipal fizeram a lim-
peza da orla, enquanto no bairro 
Terras de São José, a máquina Pa-
trol nivelou o leito de várias ruas. 

Por sua vez, no Jardim Vitória, 
para conter a erosão e para dar me-
lhor passagem para águas pluviais, a 
Prefeitura fez a implantação de novas 
galerias.

De acordo com os técnicos da Se-
cretaria de Serviços, dependendo da 
demanda os bairros continuarão sen-
do atendidos primeiramente, quan-
do em caráter de urgência. 

Correção de 
erosão no 
Jardim 
Vitória


