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Telefones: (17) 3651-1547 e 3651-1186

ESCOLA DISNEI REESTRUTURADA

Telefone (17) 3651-3347 
Av. Inocêncio Figueiredo, nº 53-58 - 

Centro - Palmeira d’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

O Prefeito Dodô foi conferir a 
conclusão da reforma na Escola 
Disnei Antônio Monzani, reforma 
esta, idealizada por ele já no início 
do mandato.

Agora que a obra foi concluída 
e as aulas serão retomadas, fomos 
conferir como está o ambiente den-
tro da escola e nos surpreendemos 
muito. A Escola Municipal Disnei 
em Palmeira D’Oeste tem o padrão 
acima de muitas escolas particula-
res em diversos aspectos, confira:

SALA DE AULA: Salas de aula 
com acervo de alta tecnologia, car-
teiras novas e adequadas as mais 
exigentes vistorias de qualidade, 
Projetor, Ventilador, Ar-Condicio-
nado, Armários, Cortina blackout, 
piso intacto e paredes com pintu-
ras que facilitam o aprendizado.

PÁTIO: Pátio amplo e livre de 
deformações, o que permite que 
as crianças uma exploração mais 
adequada, brincando, correndo e 
pulando à vontade! Desta forma 
expandem habilidades, princi-
palmente coletivas! Além disso, 
o pátio conta com um palco para 
apresentações e palestras.

QUADRA POLIESPORTIVA: 
A quadra da escola foi repintada e 
reformada. Agora os professores 
de educação física poderão apli-
car aulas de futsal, vôlei, basquete 
e handebol com mais facilidade, 
além disso o mundo dos movimen-
tos das crianças que vai muito além 
destes esportes. A arquibancada foi 
reformada e pintada e recebeu uma 
cobertura novinha.

ACESSOS A ESCOLA: A Es-
cola Disnei tem 3 entradas princi-
pais, a da secretaria, que recebeu 

“O real compromisso com a educação é para o gestor que pensa no futuro”

nova cobertura e a dos alunos por 
2 diferentes portões, sendo que 
uma dessas entradas a maior e 
principal foi completamente co-
berta e os pais e alunos não vão 
mais se molhar para chegar até 
a área interna da escola nos dias 
de chuva.

REFEITÓRIO: O Refeitório 
recebeu uma nova pintura e agora 
lanchar e almoçar será ainda mais 
agradável! A alimentação muni-
cipal é de altíssima qualidade e 
gratuita, sempre checada de perto 
por uma nutricionista que garante 
uma refeição balanceada. Mesas 
coletivas garantem a acomodação 
de todos confortavelmente.

SALA DE INFORMÁTICA: 
Sala de informática moderna que 

permite aos alunos a interação ide-
al para que se adaptem a realidade 
da computação de uma maneira 
adequada aos dias de hoje. Seguin-
do padrões de segurança como de 
toda parte elétrica. A sala também 
segue como as demais, com ar-
-condicionado e toda ambientação 
propícia.

SALA DOS PROFESSORES: 
Nossos heróis merecem o conforto 
de uma sala em altão padrão de 
qualidade. Com TV, Micro-ondas, 
Mesa de reuniões, mesa para refei-
ção, sofá, geladeira, ar-condicio-
nado e filtro com água geladinha.

De uma maneira geral, quem 
passeia pela Escola Disnei tem a 
impressão que a escola acabou de 
ser construída, apesar de seus 62 

anos de existência.
O prefeito Dodô deu sinais de 

que na educação não parará por aí 
e que vem muitas novidades posi-
tivas com o passar do ano. “Agora 
que a estrutura está adequada, va-
mos investir em capital humano”, 
afirmou o prefeito.

Já a Secretária da Educação Mei-
re se mostra surpresa com o todo e 
está realmente feliz por trabalhar 
em uma escola com qualidade tão 
alta.

Seguiremos acompanhando os 
trabalhos da escola e parabeni-
zamos o prefeito municipal pela 
atitude. Seguem algumas fotos da 
escola.

Por: Luide Mendes – Jornalista 
Mtb: 87466/SP

Presidente da Câmara se reúne 
com Consultora da CIEE

Na segunda feira, dia 21 de ja-
neiro do corrente ano, a vereadora, 
Presidente da Câmara, Cleunice 
Dionízio se reuniu com o Secretá-
rio da Educação, Pastor Daniel, o 
Prefeito Maurício e a Francine Bot-
taro, consultora do CIEE (Centro 
de integração Escola-Empresa). 
Na ocasião, foi apresentado o 
programa de concessão de está-
gio remunerado para alunos que 
estejam cursando o ensino médio 
ou superior.

O Prefeito Maurício demons-
trou grande interesse na implan-
tação do CIEE no município, se 
comprometeu a estudar o caso 
para tentar conciliar o programa 
com a realidade do município.

O Secretário da Educação, 
Pastor Daniel frisou que este é 
um programa de grande impor-
tância, que trás benefícios para 
os estudantes, bem como para o 
Município.

Cleunice salientou que, este 
programa vem de encontro das 
necessidades dos jovens do muni-
cípio, suprindo uma lacuna exis-

tente em muitas famílias, visto 
que a maioria dos jovens não estão 
engajados em nenhum programa 
social. Com a implantação do pro-
grama, além de o jovem diminuir 
seu tempo ocioso, ainda vai ter a 
chance de obter experiência pro-
fissional, o que é imprescindível 
nos dias de hoje. 

No dia  22 de Janeiro,  Cleunice 

se reuniu com todos os vereado-
res para discutir a viabilidade da 
implantação deste programa de 
estágio na Câmara Municipal de 
São Francisco e disse que não vai 
medir esforços para implantar o 
programa no município.

A título de informação: O Centro 
de Integração Empresa-Escola – 
CIEE é uma associação civil de 

direito privado, sem fins lucra-
tivos e de fins não econômicos, 
reconhecida como entidade de 
assistência social que, por meio 
de diversos programas, dentre eles 
o de aprendizagem e o estágio de 
estudantes, possibilita aos ado-
lescentes e jovens uma formação 
integral, ingressando-os ao mundo 
do trabalho
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Jornalista Responsável: Luide Amorim Mendes

BOMBEIRO, O HERÓI 
DE TODOS OS DIAS

 As mais de 300 vítimas do 
lamaçal de Brumadinho (MG) 
nos enchem de tristeza. Por outro 
lado, dentro da tragédia, a im-
prensa de todo o mundo mostra a 
competência, o esforço, o deste-
mor e o heroísmo dos bombeiros, 
homens e mulheres que priori-
zam a missão, independente dos 
riscos e sacrifícios. O objetivo é 
salvar vidas e, quando isso não 
for possível, pelo menos devol-
ver os despojos para seus entes 
lhes oferecerem sepultamen-
to digno e poderem continuar 
a própria vida sem o peso da 
pendência. Esses profissionais, 
com treinamento permanente e 
garra, sujeitam-se a voar a baixa 
altitude (o que envolve riscos) e, 
no contato com toda a massa do 
sinistro, se expõem a riscos de 
contaminação, ataque de animais 
estressados com a destruição 
do seu habitat e, até, de serem 
também tragados pela lama, que 
fez desaparecer as vítimas hoje 
procuradas.

A tragédia mineira reúne 
bombeiros de diversos estados 
que para lá se deslocaram com 
o objetivo único de servir e di-
minuir, o quanto for possível, 
o sofrimento dos atingidos. O 
trabalho é permanente, só pa-
rando na falta de luminosidade 
ou de condições meteorológicas. 
É o senso do dever a cumprir, 
presente nos militares, entre os 

quais os bombeiros, cuja história 
está permeada de sacrifícios em 
favor da causa abraçada.

Bombeiros existem desde a 
Roma Antiga. Depois de uma 
série de incêndios ocorridos no 
ano 22 aC, o imperador Cesar 
Augusto criou os “vigiles”, que 
se dedicavam à prevenção do 
fogo e ao patrulhamento das ci-
dades e existiram até a queda 
do Império Romado (476 dC). 
Modernamente, ressurgiram 
na Europa, nos séculos XVI e 
XVII e ganharam força no sécu-
lo XVIII, com as invenções da 
bomba hidráulica e da mangueira. 
No Brasil a primeira guarnição de 
bombeiros foi criada em 1856, 

pelo imperador Pedro II. Desde 
1915, são forças militares, no atu-
al  sistema, que se desenvolveu 
para o emprego em atividades de 
defesa civil, prevenção e combate 
a incêndios, buscas, salvamentos 
e socorros públicos.

A presença do bombeiro é im-
perativo do desenvolvimento. 
Ele é o protetor do patrimônio e 
dos indivíduos. A história de todo 
o mundo reconhece sua impor-
tância e rende homenagens aos 
milhares de homens e mulheres 
do fogo e do salvamento que 
perderam suas vidas em defesa 
do semelhante e da sociedade. É 
por isso que se diz, sem qualquer 
medo de errar, que o bombeiro 

não e quem escolhe a profissão. 
Ele é, com certeza, escolhido por 
Deus  para exercer a nobre mis-
são de servir, até além dos seus 
próprios limites físicos. Hoje é 
Brumadinho, um trabalho com 
visibilidade, mas todos os dias 
acontecem atos heróicos que nem 
ganham publicidade, mas fazem 
parte da gênese desse profissio-
nal que vai a extremos e chega 
até a perder a própria vida para 
salvar quem nunca conheceu, 
mas carece de seus préstimos. A 
eles, o nosso reconhecimento e 
gratidão...

Tenente Dirceu Cardoso 
Gonçalves

CAMARA MUNIC. DE SAO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL

Analise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 12 - Dezembro

SAO FRANCISCO - PODER LEGISLATIVO

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL

JAN/2018 FEV/2018 MAR/2018 ABR/2018 MAI/2018 JUN/2018 JUL/2018 AGO/2018 SET/2018 OUT/2018 NOV/2018 DEZ/2018

TOTAL

PROCESSADOS

DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)

LIQUIDADAS
(últimos 12

meses)

(a)

INSCRITAS EM

PAGAR NÃO
RESTOS A 

(b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 37.727,73 29.934,47 29.934,47 30.260,60 33.696,33 31.289,38 31.483,72 31.412,45 31.412,43 31.412,43 30.202,38 34.178,80 382.945,19 0,00

     Pessoal Ativo 37.727,73 29.934,47 29.934,47 30.260,60 33.696,33 31.289,38 31.483,72 31.412,45 31.412,43 31.412,43 30.202,38 34.178,80 382.945,19 0,00

        Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 31.286,96 23.687,33 23.687,33 23.696,52 26.975,62 24.676,88 24.836,18 24.872,95 24.872,95 24.872,95 24.946,47 28.233,24 306.645,38 0,00

        Obrigações Patronais 6.440,77 6.247,14 6.247,14 6.564,08 6.720,71 6.612,50 6.647,54 6.539,50 6.539,48 6.539,48 5.255,91 5.945,56 76.299,81 0,00

        Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) 37.727,73 29.934,47 29.934,47 30.260,60 33.696,33 31.289,38 31.483,72 31.412,45 31.412,43 31.412,43 30.202,38 34.178,80 382.945,19 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 12.537.568,57
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF) 0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 12.537.568,57
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb) 382.945,19 3,05
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 752.254,11 6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF) 714.641,41 5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) 677.028,70 5,40

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. 
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.404], CAMARA MUNIC. DE SAO FRANCISCO Portaria Nº 495 de 2017

CAMARA MUNICIP DE PALMEIRA D OESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL

Analise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 12 - Dezembro

PALMEIRA D'OESTE - PODER LEGISLATIVO

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL

JAN/2018 FEV/2018 MAR/2018 ABR/2018 MAI/2018 JUN/2018 JUL/2018 AGO/2018 SET/2018 OUT/2018 NOV/2018 DEZ/2018

TOTAL

PROCESSADOS

DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)

LIQUIDADAS
(últimos 12

meses)

(a)

INSCRITAS EM

PAGAR NÃO
RESTOS A 

(b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 71.420,21 62.279,61 60.536,91 60.536,91 60.536,91 64.709,95 60.938,97 60.536,91 62.846,35 61.104,54 61.104,54 87.057,68 773.609,49 0,00

     Pessoal Ativo 71.420,21 62.279,61 60.536,91 60.536,91 60.536,91 64.709,95 60.938,97 60.536,91 62.846,35 61.104,54 61.104,54 87.057,68 773.609,49 0,00

        Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 61.013,57 51.328,44 49.893,72 49.893,72 49.893,72 54.066,76 50.223,28 49.893,72 50.084,52 50.084,52 50.084,52 71.118,30 637.578,79 0,00

        Obrigações Patronais 10.406,64 10.951,17 10.643,19 10.643,19 10.643,19 10.643,19 10.715,69 10.643,19 12.761,83 11.020,02 11.020,02 15.939,38 136.030,70 0,00

        Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) 71.420,21 62.279,61 60.536,91 60.536,91 60.536,91 64.709,95 60.938,97 60.536,91 62.846,35 61.104,54 61.104,54 87.057,68 773.609,49 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 22.624.954,38
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF) 0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 22.624.954,38
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb) 773.609,49 3,42
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 1.357.497,26 6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF) 1.289.622,40 5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) 1.221.747,54 5,40

Nota: 
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. 
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.401], CAMARA MUNICIP DE PALMEIRA D'OESTE, Data/hora da emissão: 29/jan/2019  13h e 26m" Portaria Nº 495 de 2017
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ADITAMENTO DE CONTRATO 
Contratante: Câmara Municipal de Marinópolis, SP.
Contratado: Advocacia Vilches de Almeida
Objeto: Assessoria Jurídica e Advocacia Geral
Preço mensal : R$ 3.553,28
Prazo de Vigência: prorrogado até 31.01.2020

CERTIDÃO: Certifico e dou fé, que o presente extrato de con-
trato foi publicado por afixação no quadro de avisos da Câmara 
Municipal de Marinópolis, SP.

                                           Marinópolis, SP., 31/01/2019.

Angélica da Cruz Dias Freitas
Assessor Legislativo

CERTIDÃO: Certifico e dou fé, que  o presente extrato de 
contrato foi enviado para publicação no Jornal Tribuna da Im-
prensa, contratado para publicação dos atos oficiais da Câmara 
Municipal.

                                           Marinópolis, SP., 31/01/2019.

Angélica da Cruz Dias Freitas
Assessor Legislativo

CâMARA MuNICIPAL 
DE MARINóPOLIS
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PALMEIRA D'OESTE
FORO DE PALMEIRA D'OESTE
VARA ÚNICA
Rua XV de Novembro, 4871, ., Centro - CEP 15720-000, Fone: (17) 
3651-1317, Palmeira D'oeste-SP - E-mail: palmeiradoeste@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0002248-70.2014.8.26.0414
Classe – Assunto: Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Exequente: RAFAEL APARECIDO DOS SANTOS SOUZA
Executado: CÍCERO ROBERTO DE SOUZA

Justiça Gratuita

EDITAL DE CITAÇÃO  - PRAZO 30 (TRINTA) DIAS.
PROCESSO Nº 0002248-70.2014.8.26.0414

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Palmeira D'Oeste, Estado de São Paulo, 
Dr(a). RAFAEL SALOMAO OLIVEIRA, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a CÍCERO ROBERTO DE SOUZA, Brasileiro, RG 5.700.455, pai Antonio 
Martins de Souza, mãe Paula Aparecida da Silva Souza, Nascido/Nascida 31/05/1972, com 
endereço à Av Kotaro Itimura, 1007, Centro, CEP 86280-000, Urai - PR 
, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Alimentos requerida por RAFAEL APARECIDO 
DOS SANTOS SOUZA, constando da inicial que o débito, a título de pensão alimentícia, importa 
em R$ 13.000,68, até o mês de setembro de 2018. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido foi determinada a sua CITAÇÃO, por edital, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da importância mencionada 
(devidamente atualizada e acrescida das pensões que se vencerem ao longo da demanda) ou 
comprove que já o fez ou, ainda, justifique a impossibilidade de efetuá-lo, SOB PENA DE 
PRISÃO, nos termos do artigo 911 do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado no local de costume e publicado pela imprensa na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Palmeira D'oeste, aos 08 de janeiro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

INSTITuTO DE PREVIDÊNCIA 
MuNICIPAL DE PALMEIRA D´OESTE

PREFEITuRA MuNICIPAL 
DE SãO FRANCISCO

PREFEITuRA MuNICIPAL 
DE SãO FRANCISCO

PREFEITuRA MuNICIPAL DE SãO FRANCISCO
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-                 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL- IPREM 
                       MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO – SP 
                             Criado pela LC 05/93 – Regulamentado pelo Decreto 037/94 
              Rua Santa Catarina, 1230– Fone (17) 693-1186 - CEP 15.710-000 

   
 

DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 
 O Instituto de Previdência Municipal de  São Francisco, Estado de São 
Paulo, através de sua Comissão de Licitação, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Federal 
10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis, 
à vista das razões transcritas na ATA de realização do certame, pautados 
em Parecer Jurídico, resolve:  

 
1. DECLARAR A LICITAÇÃO FRACASSADA: 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 001/2019 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2019 
Data da Licitação: 17 de janeiro de 2019 
Objeto: “Contratação de empresa especializada no ramo, para prestação de 
serviços de consultoria contábil aplicada ao Setor Público, conforme 
predispõe a Lei nº 4.320/64 e suas alterações; manutenção e atualizações 
das prestações das informações ao sistema AUDESP; elaboração de serviços 
previdenciários para a liberação de Certificado de Regularidade 
Previdenciária; elaboração dos demonstrativos do CADPREV (exceto 
DRAA);  elaboração do Memorial de Cálculo para Aposentadoria; 
Compensações Previdenciárias; elaboração da folha de pagamento, 
orientação sobre as guias de contribuições, alimentação do sistema Audesp 
Fase III (atos de Pessoal) e envio de todas as obrigações relacionada a 
folha de pagamento, disponibilizando um Preposto/Técnico com capacitação 
comprovada,  para cumprimento de 6/horas semanais “in loco”, consultas de 
orientação via email, chat, Skype, acesso remoto, por 12 meses,  para o 
Instituto de Previdência,  conforme se especifica no  Anexo I – Termo de 
Referência do Edital” 
   

2. DETERMINAR A REPETIÇÃO DO CERTAME 
Publique-se. 

IPREM/SÃO FRANCISCO- SP- 30 de JANEIRO de 2019 
 

_____________________________ 
ZILDA SILVA LUCAS 
Pregoeira Oficial 

 
ASSINAM 
Comissões / Portaria 1345 DE 07/01/2019: 
 
 
_____________________________ 
ZILDA SILVA LUCAS 
CPF.: 076.987.418-50 
RG.: 17620740 
Cargo: Pregoeira 
 

 
 

 

 
 
_______________________________________ 
CLÁUDIA DENISE GIACOMETI 
CPF.: 308.725.308/17 
RG.: 32583314 
Cargo: Equipe de Apoio 
 

____________________________ 
Paulo Cezar Martins Garcia 
CPF.: 390.760.138-61 
RG.: 353776191 
Cargo: Equipe de Apoio 
 

________________________________________ 
Diullia Caroliny Lucas Pires 
CPF.: 418.238.998/03 
RG.: 4845519778 
Cargo: Equipe de Apoio 
 

INSTITuTO DE PREVIDÊNCIA MuNICIPAL DE SãO FRANCISCO

INSTITuTO DE PREVIDÊNCIA MuNICIPAL DE SãO FRANCISCO

Presidente da Câmara realiza visita à Prefeitura de 
Urânia para conhecer o programa de estágio do CIEE

No dia vinte e oito de Ja-
neiro do corrente ano, a Pre-
sidente da Câmara, Cleunice 
Dionísio, a assessora Parla-
mentar Claudete, juntamente 
com o Secretário da Educação, 
Pastor Daniel e o funcionário 
da EMEIF, Marcos, foram até 
a cidade de Urânia para co-
nhecer de perto o programa de 
estágio remunerado da CIEE.

Em uma de suas visitas a Câ-
maras municipais da região, 
Cleunice conheceu o programa 
e o apresentou para o Prefeito 
Maurício, que se interessou 
em implantar em nosso Mu-
nicípio e confiou ao Pastor 
Daniel a tarefa de junto com a 
Presidente da Câmara, obter 
toda a informação necessária 

para implantação do programa 
no município. 

A visita à prefeitura de Urâ-
nia foi recepcionada pela Re-
nata, do setor administrativo e 
responsável pelo programa de 
estágio no Município. Rena-
ta foi muito atenciosa e tirou 
todas as dúvidas, tanto sobre 
a implantação, como sobre o 
funcionamento e benefícios 
do programa, que além de ser 
implantado em repartições 
públicas, também pode ser 
aderido pelo comércio.

O processo de seleção dos 
jovens para estagiar em repar-
tições públicas pode ser feito 
de duas maneiras, por análise 
de currículo ou por processo 
seletivo. No caso de Urânia 

foi feito um processo seletivo 
interno. Primeiramente foi se-
lecionada uma bancada com 
professores da rede estadual, 
que escolheram o tema da re-
dação e também as corrigiram. 
A partir disso, foram selecio-
nados os alunos que obtiveram 
melhor pontuação na redação.

  Na Ocasião Cleunice e o 
Pastor Daniel ressaltaram que 
este é um programa que vem 
de encontro com a necessidade 
do Município, bem como a ne-
cessidade dos jovens estudan-
tes de fazer estágio curricular 
e/ou para especialização na 
sua área de estudo. E que não 
vão medir esforços para que 
seja implantado o mais rápido 
possível.
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Anexo IX

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS Valor
2.055.202,54Impostos Próprios

16.767.408,99Transferências Constitucionais
18.822.611,53Total da Receita de Impostos

CONSTITUIÇÃO FEDERAL Valor
4.705.652,88Aplicação mímima de 25% das Receitas de

Impostos, conforme atigo 212

FUNDEB Valor
2.679.578,69Transferências do Exercício

8.488,52Aplicações Financeiras
2.688.067,21Total do FUNDEB

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07 Valor
1.612.840,33Magistério - art.22 - mínimo 60%
2.553.663,85Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%

FUNDEF Valor
0,00Saldo de Exer.Anteriores
0,00Aplicações Financeiras
0,00Total do FUNDEF

LEI Nº 9424, de 24/12/96 Valor
0,00Magistério - mínimo de 60%
0,00Total - 100% dos recursos

RECURSOS VINCULADOS Valor
1.307.968,66Recebidos no Exercício

0,00Saldo de Exer.Anteriores
1.307.968,66Total de Rec.Vinculados

APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado
deverá ser aplicado no exercício seguinte

Recursos Próprios - Ed. Básica Empenhado % Liquidado % Pago %
Recursos Próprios - Ed. Básica 5.274.766,63 28,02 % 5.167.650,74 27,45 % 5.167.650,74 27,45 %

FUNDEB Empenhado % Liquidado % Pago %
Magistério 1.986.588,87 73,90 % 1.986.588,87 73,90 % 1.986.588,87 73,90 %

Outras 696.286,77 25,90 % 614.766,93 22,87 % 614.766,93 22,87 %

Total 2.682.875,64 99,81 % 2.601.355,80 96,77 % 2.601.355,80 96,77 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES Empenhado % Liquidado % Pago %
Magistério 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Total 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

OUTRAS VINCULAÇÕES Empenhado % Liquidado % Pago %
OUTRAS VINCULAÇÕES 1.238.515,28 94,69 % 1.011.965,28 77,37 % 1.011.965,28 77,37 %
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Anexo IX

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1
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Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

PREFEITURA MUNIC PALMEIRA D´OESTE
AV. DR. FRANCISCO FÉLIX DE MENDONÇA, 4955

46609731/0001-30 Saúde Exercício: 2018 Período: 01/09/2018  até  31/12/2018

Anexo V

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

Previsão Atualizada Arrecadação
até o Período

Próprias 2.198.000,00 2.055.202,54
Transferências da União 8.080.000,00 7.828.301,42
Transferências do Estado 7.693.000,00 8.199.496,16

Total 17.971.000,00 18.083.000,12

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE
Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga

(para o Exercício) (até o Período) (até o Período) (até o Período)

%Valor Valor % Valor % Valor %

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Para o Exercício (Prev. Atualizada) Até o Período (Arrecadação)
2.695.650,00 2.712.450,02

TOTAL (15%)

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

DESPESAS
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS 5.133.551,21 28,57 % 4.941.643,65 27,33 % 4.863.123,36 26,89 % 4.863.123,36 26,89 %

DEDUÇÕES
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01) 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

(-) Despesas com Pensões - (3190.03) 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

DESPESA LÍQUIDA
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE 4.941.643,65 27,33 % 4.863.123,36 26,89 % 4.863.123,36 26,89 %
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PREFEITURA MUNICIPAL 
PALMEIRA D’OESTE - Estado de São Paulo 

Av. Dr.Francisco Felix de Mendonça, 49-55 Centro 
Fone/Fax (017) 3651-1212  =  CEP 15720-000 

C.N.P.J. - 46.609.731/0001-30 
E-mail: pmpalmeira@ig. com.br 

 
 

EXTRATO DO EDITAL Nº 01/2019 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 O Prefeito do Município de Palmeira D´Oeste, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público a abertura de 
inscrições e estabelece normas para a realização de PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO de provas para a seleção de Professores para desenvolvimento de 
funções e preenchimento de vagas temporárias e eventuais substituições em caso de 
afastamentos por licenças maternidade, licenças para tratamento da saúde, licenças 
prêmio e outras situações afins, através de contratação temporária por tempo 
determinado de acordo com as necessidades do Município, com fundamentação legal 
no artigo 37, inciso IX, da CF e legislação municipal pertinente, conforme segue: 
INSCRIÇÕES: A inscrição será individual, realizada por meio de formulário 
disponível no endereço eletrônico www.setaconcurso.com.br, do dia 01 de 
fevereiro de 2019 até às 24 horas do dia 14 de fevereiro de 2019. O pagamento da 
taxa de inscrição poderá ser feito até o dia 18 de fevereiro de 2019, na rede 
bancária, banco postal, casas lotéricas, estabelecimentos comerciais 
correspondentes bancários e internet banking. 
PROVAS: 8.1. As Provas serão realizadas no dia 24 de fevereiro de 2019, às 9h00, 
em locais a serem divulgados após a homologação das inscrições conforme item 4. 
FUNÇÕES: 

Função Vagas Carga 
Horária Remuneração Requisitos 

Valor da 
Taxa de 

Inscrição 
PROFESSOR PEB II – 

ARTES 01 30 HORAS 
SEMANAIS R$2.081,38 ENSINO SuPERIOR COM HABILITAÇãO NA 

DISCIPLINA R$ 50,00 

PROFESSOR PEB II – 
EDuCAÇãO FÍSICA 01 30 HORAS 

SEMANAIS R$2.081,38 ENSINO SuPERIOR COM HABILITAÇãO NA 
DISCIPLINA R$ 50,00 

PROFESSOR PEB II – 
INGLÊS 01 30 HORAS 

SEMANAIS R$2.081,38 ENSINO SuPERIOR COM HABILITAÇãO NA 
DISCIPLINA R$ 50,00 

 
O Edital na integra será publicado no Quadro de aviso da Sede do Município de 
Palmeira D´Oeste, e nos endereços eletrônicos www.setaconcurso.com.br e 
www.palmeiradoeste.sp.gov.br  
 

Prefeitura Municipal de Palmeira D´Oeste – SP 
Aos 31 de janeiro de 2019. 

 
 
 

Reinaldo Savazi 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
CONTRATO Nº002/2017
CONTRATANTE: PREFEITuRA MuNICIPAL 

DE PALMEIRA D’ OESTE/SP
CONTRATADO: SERGIO VENANCIO VICEN-

TE 28162033874 - ME,  pessoa jurídica de direito 
privado com sede na Rua 14 nº 2215  – Centro, 
Cidade de Jales, Estado de São Paulo, inscrita 
no CNPJ nº 20.435.029/0001-03.

CONTRATO: Menor preço global
OBJETO: CONTRATAÇãO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇãO DE SERVI-
ÇOS DE ASSESSORIA E CONSuLTORIA NAS 
ÁREAS DE CONTABILIDADE E TESOuRARIA 
E AINDA ENVIO DE DADOS PARA O TRIBu-
NAL DE CONTAS ATRAVÉS DO SISTEMA 
AuDESP PELO PERÍODO DE 12 MESES.

VALOR- R$43.880,40 (quarenta e três mil e 
oitocentos e oitenta reais e quarenta centavos).

ASSINATuRA DO ADITAMENTO: 29 de Ja-
neiro de 2.019.

VIGÊNCIA: 12 meses.

MODALIDADE: Carta Convite nº 002/2017.
 Palmeira d’ Oeste/SP, 29 de janeiro de 2.019

         REINALDO SAVAZI
         PREFEITO MuNICIPAL
__________________________________

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

CONTRATO Nº001/2017

CONTRATANTE: PREFEITuRA MuNICIPAL 
DE PALMEIRA D’ OESTE/SP

CONTRATADO: G.M. VIOLA ASSESSORIA 
- ME, CNPJ Nº17.190.128/0001-68, com sede 
a Rua Goiás nº3477, Sala 03, Bairro Patrimônio 
Velho, na cidade de Votuporanga/SP.

CONTRATO: Menor preço global
OBJETO: CONTRATAÇãO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇãO DE SERVI-
ÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JuNTO AO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRA-
TOS, CONSISTENTE EM ELABORAÇãO DE 
EDITAIS, ATAS, HOMOLOGAÇÕES, CONTRA-
TOS E AINDA ORIENTAÇÕES PERTINENTES 
AO ASSuNTO ATRAVÉS DE VISITAS SEMA-
NAIS AO SETOR, BEM COMO SuPORTE 
SEMPRE QuE NECESSÁRIO VIA TELEFONE 
E E-MAIL PELO PERÍODO DE 12 MESES.

VALOR- R$ 38.718,00 (trinta e oito mil sete-
centos e dezoito reais).

ASSINATuRA DO ADITAMENTO: 23 de Ja-
neiro de 2.019.

VIGÊNCIA: 12 meses.
MODALIDADE: Carta Convite nº 001/2017.
Palmeira d’ Oeste/SP, 23 de janeiro de 2.019

         REINALDO SAVAZI
         PREFEITO MuNICIPAL

PREFEITuRA MuNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
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PREFEITURA MUNICIPAL 
PALMEIRA D’OESTE - Estado de São Paulo 
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Fone/Fax (017) 3651-1212  =  CEP 15720-000 

C.N.P.J. - 46.609.731/0001-30 
E-mail: pmpalmeira@ig. com.br 

 
 

EXTRATO DO EDITAL Nº 01/2019 - CONCURSO PÚBLICO 

A Prefeitura Municipal de Palmeira D´Oeste, Estado de São Paulo, torna 
público que realizará, na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, a 
abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS para o 
preenchimento de vagas para formação de cadastro de reserva, para os cargos 
descritos no quadro abaixo e disposto no anexo I deste edital.  
INSCRIÇÕES: As inscrições serão realizadas através de formulário de inscrição, 
disponível no endereço eletrônico www.setaconcurso.com.br, do dia 01 de fevereiro 
de 2019 até às 24 horas do dia 14 de fevereiro de 2019. O pagamento da taxa de 
inscrição deverá ser feito até o dia 18 de fevereiro de 2019, na rede bancária, 
banco postal, estabelecimentos conveniados com bancos, casa lotérica e pelo 
celular ou computador na internet banking. 
PROVAS: As provas objetivas serão realizadas no dia 24 de fevereiro de 2019, 
em Escolas localizadas na cidade de Palmeira D´Oeste, a ser divulgado após a 
homologação das inscrições. As provas PRÁTICAS serão realizadas em dia, 
local e horário a ser divulgado após a publicação do resultado das provas 
objetivas. 
CARGOS: 
CARGO VAGAS CARGA 

HORÁRIA 
REMUNERAÇÃO REQUISITOS 

AuXILIAR DEPARTAMENTO DE PESSOAL 01 40 HORAS 
SEMANAIS 

R$1.007,53 ENSINO MÉDIO COMPLETO 

AuXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 02 40 HORAS 
SEMANAIS 

R$1.007,20 ENSINO FuNDAMENTAL INCOMPLETO 

ENCARREGADO DA CONTABILIDADE 01 40 HORAS 
SEMANAIS 

R$1.678,98 CuRSO TECNICO Ou SuPERIOR 
CONTABIL COM REGISTRO NO CRC 

FAXINEIRA 02 40 HORAS 
SEMANAIS 

R$1.007,20 ENSINO FuNDAMENTAL INCOMPLETO 

GARI 02 40 HORAS 
SEMANAIS 

R$1.007,20 ENSINO FuNDAMENTAL INCOMPLETO 

MOTORISTA 02 40 HORAS 
SEMANAIS 

R$1.007,53 ENSINO FuNDAMENTAL INCOMPLETO 
COM HAB D/E 

OPERADOR DE MAQuINA PESADA 01 40 HORAS 
SEMANAIS 

R$1.038,91 ENSINO FuNDAMENTAL INCOMPLETO 
COM HAB D/E 

PADEIRO 01 40 HORAS 
SEMANAIS 

R$1.007,20 ENSINO FuNDAMENTAL INCOMPLETO 
COM EXPERIÊNCIA 

SERVENTE DE ESCOLA 02 40 HORAS 
SEMANAIS 

R$1.007,20 ENSINO FuNDAMENTAL INCOMPLETO 

TECNICO DE ENFERMAGEM 04 40 HORAS 
SEMANAIS 

R$1.074,66 CuRSO TECNICO DE ENFERMAGEM 
REGISTRO NO COREN 

TRABALHADOR BRAÇAL 02 40 HORAS 
SEMANAIS 

R$1.007,20 ENSINO FuNDAMENTAL INCOMPLETO 

VETERINARIO ZOONOZES 01 20 HORAS R$1200,00 ENSINO SuPERIOR COM REGISTRO NO 
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Prefeitura Municipal de Palmeira D´Oeste – SP 

Aos 31 de janeiro de 2019. 

 

Reinaldo Savazi 

Prefeito Municipal 

A nova diretoria da Seção 
São Paulo da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, cumprindo 
um dos seus mais fundamen-
tais compromissos de gestão, 
lança hoje (28/01) o Portal da 
Transparência, durante a reunião 
administrativa com os cerca de 
400 presidentes de Subseções e 
conselheiros Secionais. A fer-
ramenta chega com o compro-
misso de ampliar e dinamizar o 
acesso de toda a advocacia no 
Estado, e da sociedade em ge-
ral, às informações da gestão da 
Ordem paulista.  

 O Portal da Transparência 
permitirá que as contas da maior 
Secional da OAB no país, que re-
úne cerca de 400 mil advogadas e 

advogados, estejam expostas com 
maior nível de detalhamento e em 
formato mais moderno, permitindo 
agilidade e facilidade de visualiza-
ção de dados sobre arrecadação, 
gastos, repasses estatutários, ge-
renciamento e utilização de bens, 
recursos e ativos financeiros, as-
sim como trazendo informações 
a respeito da rede de Subseções 
da OAB SP. 

A despeito de não receber recur-
sos públicos ou valores de quais-
quer órgãos estatais, a diretoria 
da Secional entende que, por sua 
importância institucional e reco-
nhecimento social de seu papel em 
defesa da cidadania e de guardiã 
do Estado Democrático de Direi-
to, pode e deve dar o voluntário 

exemplo da adoção das melhores 
práticas de gestão, bem como das 
mais eficientes formas de promo-
ver acesso à informação ampla.

Transparência deve ser um pi-
lar da instituição para a gestão 
2019/2021, destaca a diretoria. 
Em acordo com essa diretriz, a 
inauguração do Portal reforça 
a proposta de valorização das 
práticas contemporâneas de 
governança e compliance no 
âmbito da entidade. A iniciativa 
visa contribuir para que todos 
os registros e movimentações 
da advocacia paulista estejam 
direcionados às práticas e con-
dizentes com o ritmo das ne-
cessidades de uma sociedade 
democrática e plural.

NO AR, O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA OAB SP

1 - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 
TP/001-2019

1.1 - LICITAÇãO N.º 003/2019
1.2 – REINALDO SAVAZI, Prefeito do Municí-

pio de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 
República Federativa do Brasil, no uso de suas 
atribuições legais.,

1.3 - Torna-se público para conhecimento 
dos interessados, que na Sala da Comissão 
Permanente de Licitações da Prefeitura Muni-
cipal de Palmeira d’Oeste - SP., localizada na 
Av. Francisco Félix Mendonça, n.º 4955, nesta 
cidade será realizada licitação na modalidade 
Tomada de Preço, destinada a CONTRATAÇãO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLAN-
TAÇãO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO NO DISTRITO DE DALAS (rede 
coletora e ramais de ligação de esgotos), confor-
me convênio firmado com a Secretaria de Sane-
amento e Recursos Hídricos do Estado de São 
Paulo sob os auspícios do FEHIDRO – Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos, via Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Doura-
dos e conforme memoriais descritivos, planilhas 
orçamentárias, cronogramas, ficha de resumo 
estrutural e projetos.

Local: Prefeitura Municipal de Palmeira 
d’Oeste.

Departamento: Compras e Licitações
Endereço: Av. Francisco Félix Mendonça, 

49-55
Bairro: Centro     

CEP.: 15720-000
Cidade: Palmeira d’Oeste   

Estado: São Paulo
Fone: (17) 3651-1212   

Fax: (17) 3651-1212  

Encerramento e Entrega dos Envelopes: 
20/02/2019 Horário às:  14:00 h.

Abertura dos Envelopes: 20/02/2019  
 Horário às:  14:30 h.              

Palmeira D’Oeste, 28 de Janeiro de 2019.

REINALDO SAVAZI
-Prefeito Municipal-
___________________________________

EDITAL DE PREGãO PRESENCIAL Nº. 
002/2019

MINuTA DE EDITAL DE PREGãO (PRE-
SENCIAL) QuE OBJETIVA A CONTRATAÇãO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRES-
TAÇãO DE SERVIÇOS ODONTOLóGICOS 
PARA ATENDIMENTO NA uNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE III, NO MuNICÍPIO DE PALMEIRA 
D’ OESTE, COM uMA CARGA HORÁRIA DE 09 
HORAS SEMANAIS, POR 12(DOZE) MESES, 
NO MuNICÍPIO DE PALMEIRA D’ OESTE.

EDITAL DE PREGãO PRESENCIAL n° 
002/2019

PROCESSO n° 004/2019
DATA DA REALIZAÇãO: 15/02/2019
HORÁRIO: a partir das 09h00m
LOCAL: Sala do Setor de Licitações - Paço 

Municipal

PALMEIRA D’OESTE-SP, 30 DE JANEIRO 
DE 2019.

PREFEITuRA MuNICIPAL DE PALMEIRA D’ 
OESTE

REINALDO SAVAZI
PREFEITO MuNICIPAL

PREFEITuRA MuNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
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 O Governador João Doria 
anunciou no sábado (2/2) 
uma campanha de combate 
ao Aedes aegypti, transmis-
sor da dengue, chikungunya 
e zika vírus. Entre as ações 
de destaque do Plano Esta-
dual está a campanha pu-
blicitária da Secretaria de 
Comunicação (Secom) para 
alertar a população sobre o 
risco oferecido pelo mosqui-
to, assim como a importância 
da participação popular na 
prevenção.

 “Anunciamos hoje nosso 
Programa Estadual de Com-
bate à Dengue. As ações se-
rão concentradas nas áreas 
de maior risco e onde, no 
ano passado, houve uma in-
cidência maior de casos de 
dengue”, disse Doria após a 
reunião de secretariado re-
alizada hoje no Palácio dos 
Bandeirantes.

A campanha publicitária 
será divulgada até o final 
da próxima semana, quan-
do haverá a apresentação da 

Governo de SP lança Plano 
Estadual de Combate à dengue

Campanha publicitária irá alertar sobre o risco oferecido pelo mosquito e incentivará participação popular nas ações
providenciados materiais 
impressos sobre prevenção 
ao Aedes.

A Secretaria da Saúde 
preparou uma mobilização 
para fevereiro para envol-
ver a sociedade e os muni-
cípios em torno da necessi-
dade de eliminação de focos 
do mosquito. Entre 11 e 16 
de fevereiro será realizada 
uma Semana Especial, em 
parceria com os municípios, 
com ações coletivas, como 
arrastões, limpezas e elimi-
nação de criadouros, além 
de distribuição de materiais 
informativos.

O plano prevê ações in-
tegradas com outras pastas 
e órgãos estaduais, como a 
Artesp (Agência de Trans-
porte do Estado de São Pau-
lo), que fará a distribuição de 
panfletos em algumas praças 
de pedágio, além de inserir 
mensagens de orientação so-
bre combate ao Aedes nos le-
treiros das rodovias. Também 
está previsto para 

identidade visual criada es-
pecialmente para esta ação. 
Além das mídias tradicionais 

de rádio e televisão, a campa-
nha vai considerar as mídias 
digitais, como Facebook, Ins-

tagram, Twitter e WhatsApp, 
que terão conteúdo voltado 
ao tema. Para facilitar ações 

de campo coordenadas pela 
Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), também serão 

Neste  verão com dire i -
to a  um sol  para cada um, 
nada melhor do que tomar 
um picolé para espantar  o 
calor.  Na região noroeste 
paul is ta ,  onde os  termô-
metros  chegam a  marcar 
35°C,  a  pequena  Giova -
na Brambila Pereira de 11 
anos encontrou uma manei-
ra diferente para refrescar 
os t rês  cachorros que tem 
em casa: resolveu produzir 
picolé de ração.

Giovana mora em Birigui 
com os pais e três cadelas: 
Keit i ,  de  um ano e  meio, 
Raica, de três anos, as duas 
da  raça  pas tor  a lemão,  e 
Babi,  uma vira-lata de cin-
co anos.

“Um dia de muito calor 
eu estava tomando um pi-
colé e queria dar para elas, 
mas  minha mãe não dei-
xou com medo de passarem 
mal.  Pensei então em fazer 
um picolé para os cachor-
ros”,  conta a garota.

A menina pegou as  for-
minhas de picolé que vie-
ram em um brinquedo an-
t igo e  misturou lei te  com 
a ração.  Depois disso,  foi 
só  levar  para  o  congela -
dor e esperar o picolé ficar 
pronto.

“Elas adoraram a ração! 
A Babi  não gostou muito 
no começo, mas depois to-
mou tudo.  As outras  duas 
adoraram e  devoraram 
muito rápido”,  diz.

Regina Brambila Pereira, 
mãe de Giovana,  acompa-
nhou toda a  produção do 
picolé e aprovou a inicia-
tiva da fi lha em dar um re-
fresco para os animais  de 

Menina faz picolé de ração para 
refrescar calor dos cães em casa

Giovana de apenas 11 anos, de Birigui, fez picolé com leite e ração usando forminhas de um brinquedo. Mãe conta que não foi a primeira vez que a garota criou receitas para os animais de estimação.

estimação.
“Falei  para ela não dar o 

picolé normal porque po-
der ia  fazer  mal ,  e las  es-

tão acostumadas a  comer 
apenas ração. Para não dar 
nada  que  faça  mal ,  fa le i 
para por ração e leite.  Pen-

sei  que o leite daria um to-
que a mais,  elas achariam 
interessante”,  diz a mãe.

Ao G1,  Regina  contou 

que a fi lha já inventou ou-
tras receitas para os bichi-
nhos  de  es t imação.  “Ela 
fez um bolinho com ração, 

um pouco de bolacha e lei-
te e fez bolinha, colocando 
na forma de br igadeiro”, 
diz.

Cadelas comem o picolé feito com leite e ração

  Foto Rodolfo Pardini TV TEM

Para fazer o picolé, Giovana usa leite e ração

Giovana com o picolé de ração que fez para dar aos cachorros Giovana dá picolé para a cadela de estimação em Birigui
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SUCARIA DO MEL É O NOVO CAMPEÃO DO SOCIETY 2019
Terminou na quarta-feira 

30/janeiro/2019 o campeo-
nato municipal de futebol 
society “Racha 2019”.

Foi uma noite de grandes 
emoções e bom futebol.

A equipe da Sukaria Doce 
e Sabor levou a melhor na 
disputa do terceiro lugar, 
vencendo o time da Assem-
bléia de Deus pelo placar 
de 4 X 1.

A noite foi de marcada 
por goleadas, na disputa 
do título a Sukaria do Mel, 
frustrou o sonho do tri-cam-
peonato do Veterano.

O primeiro tempo foi 
equilibrado,  terminando 1 
X 1,  já  no segundo tempo 
o t ime da Sukaria  do Mel 
com seu bom futebol e rá-
pido nos  contra-ataques , 
fechou o placar com gole-
ada de 5 X1.

Sobreviver  ao  câncer 
é  o  pr incipal  obje t ivo de 
qualquer  paciente  com a 
doença.  Pesquisa pioneira 
do  Ins t i tu to  Nacional  de 
Câncer  ( INCA) most rou 
que o desafio,  no entanto, 
não termina com o f im do 
tratamento. 

A pesquisa  Compreen-
dendo a Sobrevivência ao 
Câncer na América Latina: 
Os casos do Brasi l  foi  de-
senvolvida  ao  longo dos 
anos de 2014 e 2015,  com 
47 indivíduos do Rio de Ja-
neiro e Fortaleza que foram 
diagnosticados com câncer 
de prósta ta ,  de  mama,  do 
colo do útero ou leucemia 
l infoblástica aguda (LLA). 
O estudo anal isou o  pós -
- t ra tamento dos  sobrevi-
ventes  para garant i r  mais 
qualidade de vida a eles. 

Um dos principais aspec-
tos identificados foi a rea-
valiação que os pacientes 
fizeram sobre seus estilos 
de vida. Muitos deles dei-
xaram de fumar e adotaram 
dietas mais saudáveis. Tam-
bém foi percebida grande 
demanda de suporte emo-
cional por parte dos sobre-
viventes e, principalmente, 
das famílias e cuidadores, 
que não contam com aten-
dimento psicológico. 

Depressão, problemas fi-
nanceiros, dificuldade de 
reinserção no mercado de 
trabalho e o medo da recor-
rência da doença são apenas 
algumas das questões iden-
tificadas pelo estudo, que 
é um dos primeiros do país 
com enfoque, não no diag-

Sobreviventes do câncer devem mudar estilo de vida, diz pesquisa

nóstico ou tratamento, mas 
na forma como os sobrevi-
ventes passaram a lidar com 
as consequências da doença. 

TRATAMENTO 
INTEGRAL 

A gerente da Divisão de 
Pesquisa Populacional  do 
Inca,  Liz Maria de Almei-
da,  afirmou que os pacien-
tes precisam de tratamento 
integral ,  mesmo após es-
tarem l ivres da doença.  É 
uma forma de evitar  com-
plicações futuras. 

“Passamos mais  tempo 
preocupados em mantê-los 
vivos, só que agora é preci-
so pensar em como eles es-
tão vivendo. Agora a gente 
precisa olhar para a quali-
dade de vida. A depressão, 
por exemplo,  atrapalha a 
resposta ao tratamento, en-
tão o apoio psicológico é 
muito importante.  Outra 
questão é a parte financei-
ra. Durante o tratamento, o 
paciente para de trabalhar 

e  se ele  é  o chefe da fa-
mília,  isso impacta forte-
mente a família.  A pessoa 
que acompanha o paciente 
também precisa faltar o tra-
balho, o que acaba impac-
tando duplamente.” 

Liz Maria  ressal tou ou-
tro desafio,  que é oferecer 
informações essenciais so-
bre a doença para que o pa-
ciente seja o agente princi-
pal  do seu tratamento. 

“O paciente  não sabe 
nada sobre a doença, sobre 
o t ratamento ao qual  será 
submetido,  sobre as  pos-
síveis  complicações.  Tal-
vez  a  gente  não consiga , 
de imediato,  uma articula-
ção entre todos os serviços 
que devem acompanhar  a 
pessoa,  mas a informação 
podemos oferecer.” 

Para a médica oncologis-
ta Inês Gadelha,  da Secre-
taria de Atenção à Saúde, o 
câncer também é um desa-
fio para os gestores da saú-

de,  porque é  uma doença 
grave e com muita incidên-
cia .  O câncer  é  a  segunda 
maior  causa  de  morte  no 
Brasi l ,  correspondendo a 
17% dos óbitos,  informou. 

“O câncer é uma doença 
que atinge todos os órgãos 
e isso leva ao gestor da saú-
de um desafio enorme, que é 
oferecer toda a medicina. Em 
2018, o tratamento do cân-
cer foi o maior custo isolado 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Foram R$ 5 bihões, 
sem considerar o diagnóstico, 
toxicologia, mamografia, e 
outros”, disse. 

De acordo com o Inca, en-
tender as necessidades dos 
sobreviventes é essencial, 
já que o número de pessoas 
que vencem a doença tem 
aumentado significantemen-
te. Para 2019, o instituto es-
tima 68.220 novos casos de 
câncer de próstata, 59.700 
de mama, 16.370 de colo de 
útero e 10.800 de leucemias.

Parabéns a todas as equi-
pes que fez o “Racha 2019” 
um sucesso,  em especial , 
parabéns Sukaria do Mel.

O Mel também ficou com 
o t í tulo do goleiro menos 
vazado,  conquistado pelo 
excelente  goleiro  Luca o 
“Jack”.

Já a artilharia do campeo-
nato foi do jogador Alemão 
da Sukaria  Doce e Sabor 
com marca de 18 gols.

A revelação do campeo-
nato foi  para Júl io César, 
jogador da equipe Meninos 
de Ouro “Golden Boys”,  a  
mais nova sensação do mu-
nicipal  de São Francisco. 

Por:  Anderson Pimenta
Prefeitura do Município 

de São Francisco SP.
GOVERNO DO POVO - 

CIDADE FELIZ


