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DEPARTAMENTO DE SAÚDE - D.E.S.S.

REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE REA-
DAPTAÇÃO FUNCIONAL

De acordo com a Lei Municipal nº 2.145 de 10 de outubro de 2017, 
ficam os membros da Comissão Permanente de Readaptação 
Funcional, reorganizados através de Decreto Municipal 6.602, de 
07 de dezembro de 2021, C O N V O C A D O S a participarem da 
Reunião da Comissão Permanente de Readaptação Funcional que 
será realizada no dia 22/06/2022 às 14h00, nas dependências do 
Departamento de Saúde e Segurança do Servidor – D.E.S.S., Rua 
Pará, nº 673, Centro, Estância Turística de Avaré, oportunidade em 
que serão discutidos Processos de Readaptação Funcional.

A Comissão Permanente de Readaptação Funcional

LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 078/22 – PROCESSO Nº. 156/22
ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços para 
seguro de veículo.
Recebimento das Propostas: 23 de junho de 2.022 das 08 horas 
até 06 de julho de 2.022 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 06 de julho de 2.022 às 08h30 min.
Início da Sessão de Disputa de Lances: 06 de julho de 2.022 às 
10:30 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 08 de junho de 2022 – Eliana da 
Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 079/22 – PROCESSO Nº. 159/22
ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA
Objeto: Aquisição de 02 Viaturas Orgânicas para o Posto de Bom-
beiros de Avaré.
Recebimento das Propostas: 29 de junho de 2.022 das 08 horas 
até 11 de julho de 2.022 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 11 de julho de 2.022 às 08h30 min.
Início da Sessão de Disputa de Lances: 11 de julho de 2.022 às 
10:30 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 14 de junho de 2022 – Eliana da 
Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 080/22 – PROCESSO Nº. 160/22
EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de gêneros pere-
cíveis para atender as necessidades da Junta Militar/Tiro de Guer-
ra.
Recebimento das Propostas: 30 de junho de 2.022 das 08 horas 
até 12 de julho de 2.022 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 12 de julho de 2.022 às 08h30 min.
Início da Sessão de Disputa de Lances: 12 de julho de 2.022 às 
10:30 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 14 de junho de 2022 – Eliana da 
Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022 – PROCESSO Nº 146/2022
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Contratação de empresa para ministrar aulas de Desenho 
e História em Quadrinhos.
Data de Encerramento: 01 de julho de 2.022 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 01 de julho de 2.022 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 15 de junho de 2.022 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 007/2022 – PROCESSO Nº. 
151/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento 
de estrutura, com concessão de direito de exploração do evento 
“52ª Emapa”.
Data de Encerramento: 20 de julho de 2022 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 20 de julho de 2022 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 15 de junho de 2.022 – Olga Mitiko 
Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de 
Licitações.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária Municipal de 
Educação da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA as empresas RADAR SSP BÁLSAMO COMERCIAL LTDA 
(LOTES 02 E 15), R. MARTINS PAPELARIA ME (LOTES 05, 07, 
11, 14 E 16), GARROTE & DA SILVA LTDA EPP (LOTES 03, 04, 06, 
08, 09, ,12, 13, 17 E 18), MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO 
DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI EPP (LOTES 
01 E 10), referente ao registro de preços para eventual aquisição 
futura de materiais de escritório para as unidades da Secretaria 
Municipal de Educação, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 047/2022 
– Processo nº. 074/2022 - Homologado em: 20/05/2022.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 047/2022 – Processo nº. 
092/2022
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: R. MARTINS PAPELARIA ME
Valor Global: R$ 764.200,60 (setecentos e sessenta e quatro mil 
duzentos reais e sessenta centavos).
Detentora: MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDA-
DES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI EPP
Valor Global: R$ 56.913,00 (cinquenta e seis mil novecentos e treze 
reais).
Detentora: RADAR SSP BÁLSAMO COMERCIAL LTDA
Valor Global: R$ 122.696,77 (cento e vinte e dois mil seiscentos e 
noventa e seis reais e setenta e sete centavos).
Detentora: GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Valor Global: R$ 120.725,82 (cento e vinte mil setecentos e vinte e 
cinco reais e oitenta e dois centavos).
Objeto:  registro de preços para eventual aquisição futura de mate-
riais de escritório para as unidades da educação.
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 20/05/2022

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº. 
058/2022 – Processo nº. 105/2022, objetivando o registro de pre-
ços para eventual aquisição futura de silagem de milho, conforme 
preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 
473 do Supremo Tribunal Federal - Revogada em: 14/06/2022 – 
Ronaldo Souza Vilas Boas – Secretário Municipal de Agricultura e 
Abastecimento.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 023/18 – PROCESSO N° 162/18 (Contrato n° 
124/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e o imóvel do senhor DANTE TEZZA FILHO, objetivando a locação 
de imóvel situado a Rua Alagoas, n°1.851 – Travessa Jonas de 
Almeida, Centro/Avaré, para instalação do Serviços de Acolhimen-
to Institucional I – Casa Transitória, com prorrogação do prazo de 
vigência contratual até 24 de maio de 2.023, no valor global de 
R$ 81.394,78 (oitenta e um mil, trezentos e noventa e quatro reais 
e setenta e oito centavos). REGIANE DE ARRUDA DAFFARA – 
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da 
Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMEN-
TO PÚBLICO Nº 004/20 – PROCESSO Nº 139/20 (Contrato nº 
100/20), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e o imóvel do senhor PAULO APARECIDO DALCIM , objetivando 
o credenciado comprometer-se a prestar os serviços de 100 (cem) 
consultas mensais de psiquiatria, com prorrogação do prazo de 
vigência contratual até 30 de junho de 2023, no valor global de 
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). ROSLINDO WILSON MA-
CHADO – Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de 
Avaré.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Pregão Presencial n°021/2020 – Processo n°096/2020 - Contrato 
n°059/2020
Considerando um lapso ocorrido no momento da elaboração 
do TERMO DE PRORROGAÇÃO n° 234/2022 do Contrato 
n°059/2020 em sua CLÁUSULA TERCEIRA e CLÁUSULA QUAR-
TA, verificamos a necessidade de adequação das mesmas, por-
tanto os atos praticados por este setor deverão ser rerratificados e 
assinados pelas partes, conforme segue:
Onde se lia:
(…) CLÁUSULA TERCEIRA– DO VALOR
O valor desta prorrogação é de R$ 157.000,00 (cento e cinquenta 
e sete mil reais).
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CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa com a presente prorrogação contratual será empenhada 
dentro da seguinte dotação orçamentária:
02.03.3.3.90.39.00.06.181.8003.2268.69 – R$ 157.000,00 (cento e 
cinquenta e sete mil reais).
(….)
Agora se leia: 
(…)CLÁUSULA TERCEIRA– DO VALOR
O valor desta prorrogação é de R$ 157.500,00 (cento e cinquenta 
e sete mil, quinhentos reais).
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa com a presente prorrogação contratual será empenhada 
dentro da seguinte dotação orçamentária:
02.03.3.3.90.39.00.06.181.8003.2268.69 – R$ 157.500,00 (cento e 
cinquenta e sete mil, quinhentos reais).
(….)
Ficam ratificados os demais termos do referido Contrato.

TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
N°239/2022

Concorrência Pública  n°020/2021 – Processo n°476/2021- Con-
trato n°004/2022
Considerando o Comunicação Interna n°666529, encaminhada 
pela Secretaria Municipal de Educação e Comunicação Interna 
n° 669455, encaminhada pelo setor de Transporte Escolar, o qual 
solicita que seja realizada a alteração na quilometragm de determi-
nadas rotas que compõem o Contrato, tendo em vista que os Kms 
apontados agora, se referema realidade das referidas rotas após 
fiscalização. Fica excluído a informação sobre o horário executa-
dos nas linhas rurais, da seguinte maneira:
ONDE SE LIA:
(…) CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO
Nos termos da Concorrência Pública nº 020/21 – Processo nº 
476/21, de 17 de janeiro de 2.022, fica a empresa RÁPIDO SU-
MARÉ LTDA, responsável pelo fretamento diário de 14 (catorze) 
veículos tipo convencional, com motorista para o transporte diário 
na área urbana e rural de Avaré, por um período de 12 meses, per-
fazendo um total de 1.765 Km/dia e 353.000 Km/ano por 200 dias 
letivos, conforme abaixo:
Zona Urbana: 07 (sete) veículos do tipo convencional com capa-
cidade de 44 (quarenta e quatro) lugares, com motorista, onde os 
alunos serão transportados nos períodos da manhã e tarde, com 
monitor fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, de se-
gunda a sexta-feira para linhas da Zona Urbana, perfazendo um 
total de 865Km/dia, conforme abaixo:
Linha São Rogério/Jardim Presidencial/Jardim Santa   Mônica – 
Manhã/Tarde - 125 Km por dia;
Linha Paineiras/São Judas/Porto Seguro e Adjacências  - Manhã/
Tarde - 128 km por dia;
Linha Terra de São josé/Brabância e Adjacências  - Manhã/Tarde 
- 130 Km por dia;
Linha Ipiranga/Santa Eliza/Vera Cruz/3 Marias/Camargo/Bairro 
Alto/Alto da Boa Vista – Manhã/Tarde - 126 Km por dia;
Linha Duilio Gambini/Presidencial/Santa Mônica e Adjacências – 
Manhã/Tarde - 124 Kmpor dia;
Linha Mário Emílio Bannwart/Paraíso/Tropical – Manhã/Tarde - 132 
Km por dia;
Linha Bonsucesso/Mário Emílio Bannwart/Jardim Brasil/Santa Eli-
zabeth – Manhã/Tarde - 100 Km por dia;
Zona Rural: 07 (sete) veículos do tipo convencional, que deverá 
ser adequado à demanda do contratante, a depender do número 
de alunos que utilizarão o serviço, sendo ônibus ou micro-ônibus, 
com motorista, onde os alunos serão transportados nos períodos 
da manhã e tarde, com monitor fornecido pela Secretaria Muniipal 
de Educação, de segunda a sexta-feira para linhas da Zona Rural, 
perfazendo um total de 900Km/dia, conforme abaixo:
Linha Estrada Itatinga/Venturas/Pedra Preta - 120 Km por dia;
Linha Castela Branco SP 255 e Adjacências - 250 Km por dia;
Linha Grama Roxa - 90 Km por dia;
Linha Ponte Alta/Assentamento Santa Adelaide e Adjacências - 
120 Km por dia;
Linha SP 255/Costa Azul e Adjacências - 100 Km por dia;
Linha Barra Grande e Adjacências - 110 Km por dia;
Linha Estrada Usina Água da Onça e Adjacências - 110 Km por dia;
AGORA LEIA-SE:
(…) CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO
Nos termos da Concorrência Pública nº 020/21 – Processo nº 
476/21, de 17 de janeiro de 2.022, fica a empresa RÁPIDO SU-
MARÉ LTDA, responsável pelo fretamento diário de 14 (catorze) 
veículos tipo convencional, com motorista para o transporte diário 
na área urbana e  rural de Avaré, por um período de 12 meses, 
perfazendo um total de 1.765 Km/dia e 353.000 Km/ano por 200 
dias letivos, conforme abaixo:

Zona Urbana: 07 (sete) veículos do tipo convencional com capa-
cidade de 44 (quarenta e quatro) lugares, com motorista, onde os 
alunos serão transportados nos períodos da manhã e tarde, com 
monitor fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, de se-
gunda a sexta-feira para linhas da Zona Urbana, perfazendo um 
total de 798 Km/dia, conforme abaixo:
Linha São Rogério/Jardim Presidencial/Jardim Santa   Mônica – 
Manhã/Tarde - 115 Km por dia;
Linha Paineiras/São Judas/Porto Seguro e Adjacências  - Manhã/
Tarde - 110 km por dia;
Linha Terra de São josé/Brabância e Adjacências  - Manhã/Tarde 
- 110 Km por dia;
Linha Ipiranga/Santa Eliza/Vera Cruz/3 Marias/Camargo/Bairro 
Alto/Alto da Boa Vista – Manhã/Tarde - 110 Km por dia;
Barra Grande e Adjacências  - Manhã/Tarde - 160 Km por dia;
Linha Mário Emílio Bannwart/Paraíso/Tropical – Manhã/Tarde - 87 
Km por dia;
Linha Bonsucesso/Mário Emílio Bannwart/Jardim Brasil/Santa Eli-
zabeth – Manhã/Tarde - 106 Km por dia;
Zona Rural: 07 (sete) veículos do tipo convencional, que deverá 
ser adequado à demanda do contratante, a depender do número 
de alunos que utilizarão o serviço, sendo ônibus ou micro-ônibus, 
com motorista, onde os alunos serão transportados nos períodos 
da manhã e tarde, com monitor fornecido pela Secretaria Muniipal 
de Educação, de segunda a sexta-feira para linhas da Zona Rural, 
perfazendo um total de 967 Km/dia, conforme abaixo:
Linha Estrada Itatinga/Venturas/Pedra Preta - 116 Km por dia;
Linha Castela Branco SP 255 e Adjacências - 258 Km por dia;
Linha Grama Roxa - 88 Km por dia;
Linha Ponte Alta/Assentamento Santa Adelaide e Adjacências - 
146 Km por dia;
Linha SP 255/Costa Azul e Adjacências - 68 Km por dia;
Linha Barra Grande e Adjacências - 131 Km por dia;
Linha Estrada Usina Água da Onça e Adjacências - 160 Km por dia;
Ficam ratificados os demais termos do referido Contrato. 

TERMO DE ADITIVO
Concorrência Pública Nº020/2021 – Processo Nº476/2021 - (Con-
trato n°004/2021), fica aditado o valor de R$ 400.000,00 (quatro-
centos mil reais),  o que corresponde a aproximadamente 11,62% 
(onze vírgula sessenta e dois por cento) do total do correspondente 
ao Contrato n°004/2021, com a empresa RÁPIDO SUMARÉ LTDA, 
o que objetiva o fretamento diário de veículos tipo convencional, 
com motorista para o transporte diário na área urbana e rural de 
Avaré. Assinatura do Termo de Aditivo: 01/06/2022.
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EDUCAÇÃO

Alunos da Rede Mu-
nicipal de Ensino parti-
ciparam no último dia 
10 de uma passeata em 
comemoração ao Dia 
Mundial do Meio Am-
biente, celebrado em 5 
de junho.

A ação é uma inicia-
tiva das secretarias mu-
nicipais de Educação e 
Meio Ambiente.

Dia Mundial do Meio Ambiente 
é celebrado com passeata
Alunos da Rede Municipal de Ensino foram até o Horto Florestal, onde participaram de 
palestra sobre o tema

Com cartazes, fai-
xas e instrumentos 
feitos com material 
reciclado, estudantes, 
professores e equipe 
técnica saíram da Con-
cha Acústica e per-
correram a Rua Per-
nambuco até o Horto 
Florestal, um dos car-
tões-postais da Estân-
cia Turística de Avaré.

Em seguida, eles 
participaram de uma 
palestra promovida 
pela equipe do Meio 
Ambiente sobre o uso 
racional da água, mane-
jo de resíduos domésti-
cos, cuidados com fau-
na e flora e programas 
ambientais desenvolvi-
dos pelo município, en-
tre outros assuntos. 

“O intuito foi cons-
cientizar a população 
sobre importância do 
Meio Ambiente e a 
necessidade de cuidar-
mos de tudo que ele 
nos proporciona, a fim 
de que a geração futura 
possa usufruir daquilo 
que a natureza tem a 
oferecer”, ressaltam os 
organizadores.

Com o encerramen-
to do 1° semestre, as 
escolas municipais es-
tão finalizando o proje-
to Meio Ambiente.

A reciclagem foi o 
tema abordado nes-
ta etapa. Cada escola 
definiu a forma como 
trabalharia a proposta, 
seja por meio da con-
fecção de brinquedos 

sustentáveis ou da ar-
recadação de materiais 
recicláveis.

O objetivo é cons-
cientizar os estudantes 
sobre a importância da 
reciclagem para a pre-
servação do Meio Am-
biente, fazendo com 
que essa mensagem 
chegue à comunidade 
por meio dos alunos.



EDIÇÃO 1.070 | AVARÉ,  16 DE JUNHO DE 20226

CULTURA

Feira do Livro continua até 19 
de junho no Largo São João
Atendimento ao público é das 8 às 21 horas; poeta Mauricio de Barros é uma das atrações

A Feira Popular do 
Livro continua até 19 
de junho na Largo São 
João. O atendimento 
ao público é das 8 às 
21 horas.

A edição tem apoio 
Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, por 
meio da Secretaria 
Municipal de Cultura.

Com livros a partir 
de R$ 10, a propos-
ta é ampliar o acesso 
à leitura. O catálogo 
traz filosofia, literatura, 
mangá, HQ, infantis e 
culinária, entre outras 
opções.

Além de disponibi-
lizar títulos de grandes 
editoras, a Feira Popu-

lar do Livro também 
abre espaço para es-
critores locais.

É o caso do poeta 
Maurício de Barros, 
pernambucano radi-
cado em Avaré que é 
referência no Cordel.

“O público pode 
conhecer o trabalho 
do cordelista e adqui-

rir essa forma popular 
de literatura”, ressalta 
a Cultura.

Outra atração é a 
Feira de Troca de Li-
vros que vai acontecer 
no sábado, 18, das 10 
às 15 horas. “Convide 
seus amigos e traga 
seus livros para trocar”, 
ressalta a pasta.

Livros a partir de R$ 
10. É o que promete 
mais uma edição da 
Feira Popular do Livro 
que começa na terça-
-feira, 7 de junho, no 
Largo São João.

A proposta é garan-
tir o acesso à leitura. O 
catálogo traz filosofia, 
literatura, mangá, HQ, 

infantis e culinária, en-
tre outras opções.

O atendimento ao 
público é das 8 às 21 
horas. A edição que 
segue até dia 19 de 
junho tem apoio da 
Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, por 
meio da Secretaria 
Municipal de Cultura.
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SOLIDARIEDADE

O Fundo Social de 
Solidariedade iniciou a 
entrega de roupas ar-
recadadas na Campa-
nha do Agasalho 2022.

Além de artigos 
específicos para o 
frio, a edição dispo-
nibiliza vestimenta 
masculina, feminina e 
infantil em geral.

Os interessados 
podem retirar os 
itens na entidade as-
sistencial de segunda 

Fundo Social inicia entrega de 
roupas da Campanha do Agasalho
É necessário apresentar RG, 
CPF e comprovante de 
residência

a sexta-feira, das 8 às 
17 horas.

A etapa segue até 
24 de junho ou en-
quanto durar o es-
toque. É necessário 
apresentar RG, CPF, 
comprovante de resi-
dência atualizado e le-
var sua própria sacola.

O Fundo Social fica 
na Rua Rio Grande do 
Sul, nº 1842. Outras in-
formações pelo telefo-
ne (14) 3731-2658.

SEMADS

ID Jovem garante meia-entrada e descontos no transporte coletivo
Benefício é voltado para quem tem entre 15 e 29 anos

O ID Jovem é o docu-
mento que dá acesso à 
meia-entrada em even-

tos artísticos culturais e 
esportivos e a vagas gra-
tuitas ou com desconto 

no sistema de transpor-
te coletivo interestadual.

Podem se inscrever 

jovens entre 15 e 29 
anos. O benefício vale 
também para não es-
tudantes. Basta aces-
sar o https://www.gov.
br/mdh/pt-br/idjovem 
para emitir a ID Jovem.

Requisitos
É necessário estar ins-

crito no Cadastro Único. 
Para incluir ou atualizar 
seus dados, procure o 
Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) 
mais próximo de sua 
casa ou o setor do Bolsa 
Família (confira os ende-
reços abaixo).

Outro requisito é ter 
renda familiar de até dois 
salários mínimos. O inte-
ressado precisa ainda do 
Número de Identificação 
Social (NIS), que pode 
ser consultado no Car-
tão Cidadão, no extrato 
do FGTS ou na Carteira 
de Trabalho.

Onde se inscrever
CRAS I Brabância. Rua 

Suzana Garcia Ferreira, 
nº 399, Vila Operária. 
Contato: (14) 3732-1938 
e (14) 98204 0791.

CRAS II Bonsucesso. 
Rua Maneco Dionísio, nº 

318, Vila Martins II. Con-
tato: (14) 3731-2034 e 
(14) 9 8204-0269. 

CRAS III Vera Cruz. 
Rua Manoel dos Santos 
Calado, nº 311. Con-
tato: (14) 3733-5225 e 
(14) 98204-0496. 

CRAS IV Jardim Pre-
sidencial. Rua Júlio Ba-
tista, nº 41. Contato: 
(14) 98204-0853 e (14) 
9 8204-0254. 

Bolsa Família. Rua 
Rio Grande do Sul nº 
2039, centro. Contato: 
(14) 3732-6599 e (14) 9 
8204-1224. 
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Avaré saiu vencedora 
do 1° Torneio de Malha 
realizado no domingo, 
12, em Sarutaiá. A equi-
pe que representa a 
estância turística bateu 
Ourinhos por 72 a 68. 

A cidade tem obtido 

ESPORTES

Equipe de Avaré vence 1º 
Torneio de Malha de Sarutaiá  
Competição foi realizada no domingo, 12 de 
junho

destaque na modalida-
de. Em maio, os com-
petidores trouxeram 
pra casa três medalhas 
de bronze obtidas na 
edição dos Jogos da 
Melhor Idade (JOMI) 
realizada em Cerquilho.

A Secretaria Munici-
pal de Esporte e Lazer 
informa que o grupo 
vai representar o mu-
nicípio nos Jogos Re-
gionais que acontecem 
entre junho e setembro 
deste ano. 

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré, por meio das se-
cretarias de Saúde e 
Educação, promoveu 
um mutirão para iden-
tificar falhas de apren-
dizagem entre alunos 
da Rede Municipal de 
Ensino.

As atividades que 
incluíram o Dia D de 
Combate à Dificuldade 
de Aprendizagem fo-
ram realizadas de 28 de 
maio a 4 de junho no 
Centro Pedagógico e 
Administrativo da Edu-
cação Especial (CPAEE).

Psicólogos, fono-
audiólogos e psicope-

Prefeitura de Avaré promove mutirão para 
identificar dificuldades de aprendizagem
Diagnóstico foi realizado entre alunos da Rede Municipal de Ensino

dagogos participaram 
da ação, entre outros 
técnicos. O objetivo foi 
agilizar o diagnóstico, 
identificar a origem e 
apontar os caminhos 
para um tratamento 
efetivo, orientação ou 
acompanhamento.

“O mutirão é uma 
resposta do poder públi-
co frente ao impacto ne-
gativo que dois anos de 
pandemia trouxeram às 
crianças. Nossa missão 
agora é identificar danos 
e construir soluções”, 
afirma a Educação.

Já a Secretaria Muni-
cipal da Saúde ressalta 
a necessidade do olhar 

no pós-contágio. “Além 
dos prejuízos à saúde 
dos pacientes contami-
nados, estamos falando 
de danos que podem 
envolver elementos psi-
cológicos e fonoaudio-
lógicos que impactam 
diretamente no aprendi-
zado da criança. Por isso, 
profissionais das duas 
áreas estão juntos nesse 
mutirão para fazer o me-
lhor por cada criança”, 
ressalta a pasta.

Próximos passos
Educação e Saúde 

identificaram 397 casos. 
Feita a triagem, o próxi-
mo passo será o aten-
dimento em unidades 

básicas de saúde e na 
Educação, por meio do 
CPAEE, que agora conta 
com atendimentos em 

Psicopedagogia, Psico-
logia, Assistência Social 
e Fonoaudiologia.

Outras informações 

sobre o mutirão podem 
ser obtidas pelos tele-
fones (14) 3733-4775 
ou (14) 99873-4772.

EDUCAÇÃO
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A vacinação contra a 
Covid-19 e a Gripe será 
retomada na segunda-
-feira, 20, em virtude 
do feriado municipal 
de Corpus Christi (dia 
16) e do ponto facul-
tativo nas repartições 
municipais na sexta-
-feira, 17.

A etapa contra a 
Covid disponibiliza 
a 4ª dose para pro-
fissionais da saúde e 
pessoas a partir de 50 
anos. O intervalo para 
receber o reforço é de 

SAÚDE

Confira os públicos e as unidades que disponibilizam o imunizante

Vacinação contra Gripe e Covid 
será retomada na segunda-feira, 20

4 meses, ressalta a Se-
cretaria Municipal da 
Saúde.

A vacinação contra o 
coronavírus segue para 
todos os públicos aci-
ma de 5 anos.

A imunização contra 
a Covid-19 em Avaré 
acontece nos seguintes 
locais, dias e horários:

Centro de Saúde I: 
segunda a sexta das 8 
às 16 horas;

Posto Brabância: se-
gunda a sexta-feira das 
8 às 16 horas;

Vera Cruz: segunda 
a sexta-feira, das 11 às 
e 15 horas.

Gripe 
Caminhoneiros, in-

tegrantes da segurança 
e forças armadas rece-
bem a vacina contra a 
Gripe (Influenza).

Gestantes, puér-
peras, pessoas com 
comorbidades e por-
tadores de deficiência 
também estão aptos 
desde a fase anterior.

No caso de comor-
bidades, é preciso apre-

sentar carta do médico 
com o CID ou receita 
das medicações utili-
zadas pelo paciente. A 
análise será feita pelo 
vacinador.

A fase inclui ainda 
idosos a partir de 60 
anos, profissionais da 
Saúde e da Educação e 
crianças (6 meses a me-
nores de 5 anos).

Locais 
A vacinação con-

tra a Gripe aconte-
ce nos seguintes lo-
cais, dias e horários: 

Centro de Saúde I: se-
gunda a sexta das 8 às 
16 horas (campanha); 
Posto Bannwart: terça e 
quinta das 9 às 13 horas 
(campanha); segunda, 
quarta e sexta-feira das 
8 às 12 horas (rotina); 
Posto Bairro Alto: se-
gunda, terça, quinta e 
sexta das 8 às 11 ho-
ras (campanha); se-
gunda a sexta-feira 
das 8 às 11 e das 13 
às 15 horas (rotina); 
Posto Brabância: segun-
da a sexta-feira das 8 às 

16 horas (campanha); 
Posto Bonsucesso: 
segunda a sexta-fei-
ra das 8 às 11 horas 
(rotina) e das 13 às 
15 horas (campanha) 
Flávio Negrão: segunda 
a sexta-feira, das 8 às 11 
horas (campanha) e das 
13 às 15 horas (rotina); 
Vera Cruz: segunda a 
sexta-feira, das 8 às 11 
horas e das 13 às 15 
horas;

Santa Elizabeth: das 
8 às 11 horas e das 13 
às 15 horas.
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SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 067/2022 

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 6121/21 E 6123/21 , considerando CI 679072/2022/SEMADS,e 
não comparecimento do 63, 64, 65, 66  CONVOCA, classificados 
do Concurso Publico 001/2018, homologado através do Decreto 
nº 5232/2018, de 20 de Julho de 2018, publicado em 20 de Julho 
de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, prorrogado pelo Decreto 
6206/2021, publicado em 23/03/2021,para o cargo/função de MO-
NITOR, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de 
Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, munido dos  documen-
tos abaixo descritos, sito a  a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 
8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento admissional, 
nomeação, exames médicos e entrega da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente 
posterior.
CARGO: MONITOR 
Classificação	 	 Nome
67   MARINA FERNANDA FERREIRA
68   DAIANE DE CARVALHO FERNAN 
   DES
69   EDUARDO KENDI ORIKASA
70   MATHEUS HENRIQUE DE OLI  
   VEIRA

Estância Turística de Avaré, aos 15 de Junho de 2022
RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  MONITOR
DESCRIÇÃO SUMARIA Compreende em executar tarefas 
DO CARGO  sob supervisão, serviços de aten 
(L.C. 127/2010)   dimento às crianças em suas ne-
cessidades diárias, cuidando da alimentação, higiene e recreação, 
garantindo seu bem-estar, adaptação e desenvolvimento físico e 
mental, bem como monitorar jovens e adultos em unidades escola-
res, ou de desenvolvimento de programas sociais. Executa tarefas 
afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO  ENSINO FUNDAMENTAL COM 
(L.C. 126/2010)   PLETO
LOCAL DE TRABALHO A ser determinado pela Secretária  
   Municipal de Assistência e Desen 
   volvimento Social
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz,
   telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan 
   te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
    – conclusão de Ensino Fundamen 
   tal Completo
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento, RG e CPF de  
   filhos (menores de 14 anos para sa 
   lário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via internet) 
01    certidão de ações cíveis e criminais 
(TJ)
01   Foto 3x4
01   Cartão SUS

Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público

ATA DA REUNIÃO COMISSÃO EXAMINADORA DO 
TAF 

CONCURSO PUBLICO: EDITAL Nº 002/2018

No dia 15 de junho do ano de dois mil e vinte e dois, no Centro 
Administrativo, localizado a Rua Rio Grande do Sul, número 1810, 
nesta cidade, município e comarca de Avaré, Estado de São Pau-
lo, reuniram-se os membros da Comissão Examinadora, nomeada 
nos termos do Decreto nª 6661, de 27 de janeiro de 2022, com 
objetivo de julgar os recursos interpostos por candidatos repro-
vados no TAF – Teste de Aptidão Física, referente ao Concurso 
Público nº 02/2018. 
ANALISE DE RECUR CONCURSO PUBLICO 002/2018
SO – TAF
Nome do Candidato DANIEL ANTONIO DE CASTILHO
Nº da Inscrição  1186303
Cargo   CONDUTOR DE VEÍCULOS E   
   TRANSPORTE COLETIVO
Tipo de Recurso  Contra o resultado do TAF  - 
   Protocolo :   n°8031/2022
Decisão   Indeferido com base no subitem  
9.2, 9.26,  9.41, 9.42, 9.44, 11.12  do Edital do Concurso Público 
n° 002/2018 e do constante no Edital de convocação do TAF, 
publicados em 30-04-2022 (edição n°1063), 07-05-2022 (edição 
n°1064) e 14-05-2022 (edição n° 1065)  no Semanário Oficial.
Observações:
De acordo com a análise do protocolo n°8031/2022, referente 
ao recurso solicitado pelo candidato, a  Comissão Examinadora 
do TAF de Concurso público, Informamos que conforme o item 
9.42, 9.43 e 9.44 o objetivo da avaliação é avaliar a capacidade 
de realização de esforços físicos utilizando a equação VO2max 
conforme conta em edital, como fica claro no item 9.44 que o 
mesmo precisa atingir a classificação média na tabela padrão in-
ternacional “American Heart Association” para homens e mulheres 
conforme a idade. Informo também que o item 9.45 informa que 
se o mesmo não completar o percurso será considerado INAPTO, 
porém não garante que o mesmo está Apto SOMENTE por termi-
nar o percurso de 1.609m.
Com base nas informações concluímos que o mesmo está 
INAPTO e o motivo se deu através do resultado do TESTE DE 
CAMINHADA – 1 MILHA (1609 m), onde o candidato não atingiu 
os requisitos mínimo de pontuação. De acordo com a tabela o mí-
nimo exigido de sua pontuação é entre 27 a 35, Regular (média), 
porém a mesma está com a pontuação entre 20 a 26, considera-
do baixa na tabela de classificação da potência aeróbia.

Concluída a análise dos recursos, pela Comissão Examinadora 
foi determinado o encaminhamento para a Comissão Fiscaliza-
dora para julgamento final do requerimento. Nada mais havendo 
a tratar, foi a reunião dada por encerrada e, para tudo quanto 
deliberado constasse, eu, lavrei a presente Ata, que vai por mim 
Alexandre Faustino, Presidente, e pelos demais membros da Co-
missão Examinadora, designados na forma supracitada, assinada.

Ronaldo Adão Guardiano  Alexandre Faustino Chefe de 
Secretário Municipal de  Planejamento Estratégico e Ges 
Administração   tão de Políticas Públicas – Profis 
   sional em Educação Física em  
   Educação Física Habilitado- CREF  
   0377093-G/SP
Maria Aparecida Alves Arca Rodrigo Ciconi
Fisioterapeuta   Fisioterapeuta
Rosana Maria Banin Dias Sandro Oliveira Cunha
Auxiliar de Enfermagem Assessor de Planejamento Estraté 
   gico de Políticas Públicas de   
   Esporte e Lazer

Reinaldo Aparecido Faria Junior
Agente Administrativo
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SEMADS

Discutir a violência 
contra a pessoa idosa 
e os mecanismos para 
sua prevenção. Esse foi 
o tema do encontro 
promovido na terça-fei-
ra, 14, pela Secretaria 
Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento 
Social (SEMADS). 

A ação realizada 
no Lar São Vicente de 
Paulo reuniu usuários e 
técnicos do Centro de 
Convivência do Idoso 
(CCI) Evaristo Garcia Pe-
reira e da Creche para 
Idosos Senhora Santa-

Encontro discute violência 
contra pessoa idosa
Iniciativa faz parte da campanha de conscientização desenvolvida pela Assistência Social

na, além de moradores 
da própria entidade.

Técnicos do Centro 
Dia do Idoso (CDI) “Luiz 
De Paschoal”, equipe e 
usuários do Centro de 
Referência da Assistên-
cia Social (CRAS) e do 
Centro de Referência 
Especializado de Assis-
tência Social (CREAS) 
também participaram 
do encontro.

A programação con-
tou com palestra sobre 
o processo de enve-
lhecimento conduzida 
pelo médico Cláudio 

Gonçalves Braga.
O papel do CREAS 

como órgão de pro-
teção em caso de vio-
lência contra idosos e 
os serviços disponibi-
lizados pelo município 
também foram aborda-
dos durante o evento.

A atividade faz parte 
da campanha de cons-
cientização realizada 
pela SEMADS. O Dia 
Mundial da Conscien-
tização da Violência 
Contra a Pessoa Idosa é 
celebrado anualmente 
em 15 de junho.

Avaré venceu o 4º 
Torneio Regional de 
Futsal Feminino reali-
zado no domingo, 12, 
em Manduri.

A equipe saiu 
campeã invicta da 
competição, informa 

Avaré vence torneio de 
futsal feminino em Manduri
Decisão foi realizada no domingo, 12 de junho

a Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer.   

As atletas da Fama 
Avaré bateram Cer-
queira César duran-
te o confronto. Já a 
equipe de Iaras ficou 
com a 3ª posição. 

A pasta come-
morou o resultado. 
“Nossas competido-
ras fizeram uma boa 
campanha e mais 
uma vez divulgaram 
o nome de Avaré na 
região”.

ESPORTES


