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PROJETO: BOM DE ESCOLA, BOM DE BOLA!

17 99711-9654
Informações / Plantão de Vendas

Plantão de vendas no escritório CONAB ENGENHARIA (Ao lado da Prefeitura Municipal)

,00250

ATENÇÃO Palmeira D' Oeste

R$
Por MÊS

SEM TAXAS DE JUROS MENSAL

ÔP R  do S LO
R E S I D E N C I A L

para ser FELIZ!
Não vai faltar espaço

Você que está esperando ou em dúvida em adquirir seu lote.
O Loteamento Residencial Pôr Do Sol está vendendo seus  

Lotes de 200m² por apenas:

Infraestrutura toda em andamento

Muito mais que apenas um 
esporte, a prática do futebol na 
infância traz ensinamentos im-
portantes para as crianças, como 
socialização e disciplina. E pen-
sando nisso o prefeito Dodô não 
hesitou ao colaborar para que o 
projeto fosse realizado. Neste dia 
inaugural o Prefeito juntamente 
com a primeira Dama Andréa e a 
Diretora da Escola Disnei Jana-
ína, prestigiaram e falaram um 
pouco com as crianças sobre a 
importância de estudar. O Prefei-
to Dodô combinou que, o aluno 
que melhorar na escola e não tirar 
notas vermelhas vai ganhar uma 
chuteira novinha.

Mais uma vez nosso prefeito 
nos surpreende e surpreendeu 
a garotada também! Agora, va-
mos todos juntos acompanhar o 
rendimento escolar da garotada!

Quanto ao projeto, entende-
mos que de uma maneira geral o 
esporte tem grande importância 
e contribui muito para eliminar o 
sedentarismo infantil. Traz inúme-
ros benefícios para a saúde e ainda 
cria momentos de muita diversão.

Alguns benefícios abaixo:
1. Diversão: Este deve ser o 

primeiro pensamento dos pais, 
uma vez que ainda é muito cedo 
para cobranças de resultados. 
É preciso ter em mente que, an-
tes de inscrever seus filhos em 
qualquer esporte, é importante 
garantir se eles querem e, princi-
palmente, se estão divertindo-se 
com as aulas.

2. Contato com outras crianças: 
É essencial para o desenvolvi-
mento infantil a socialização com 
outras crianças da mesma idade. 
A prática de um esporte contribui 
muito para a redução dos casos de 
bullying, por exemplo. No fute-
bol, por ser um esporte coletivo, 
aprende-se ainda a importância 
de se trabalhar em equipe, de aju-
dar os outros e buscar algo para o 
bem comum (no caso do futebol, 
as vitórias).

3. Bom para a saúde: O futebol 
ainda contribui para o aumento 
da potência muscular, princi-
palmente das pernas, ajudando 
também a desenvolver melhor a 
densidade óssea femoral. Além 
disso, melhora a formação de 
tecido muscular, aumenta a oxi-
genação do sangue e fortalece a 
função cardíaca.

4. Desenvolvimento cognitivo: 
Frequentar uma escolinha de fu-
tebol ajuda no desenvolvimento 
da coordenação motora da crian-
ça, além de proporcionar uma 
melhor visão periférica e aumen-
tar a velocidade de raciocínio.

5. Disciplina: Por se tratar de 
um esporte que contém regras, 

o futebol contribui para que as 
crianças compreendam que é pre-
ciso ter disciplina. No espaço do 
campo, será preciso respeitar o 
juiz e agir de maneira mais cor-
dial, para não correr o risco de 
ser expulso.

6. Espírito competitivo: Nas 
partidas de futebol, as crianças 
aprendem o valor de se ter um 
objetivo. Aprendem ainda que é 
preciso se esforçar para alcançar 
as vitórias. Numa escolinha de 
futebol ensina-se sobre a impor-
tância do trabalho anterior (trei-
no) e da vontade de vencer para 
se atingir os resultados.

7. Aprender com as derrotas: 
Outro ensinamento importante da 

escolinha de futebol: as crianças 
aprendem que, assim como na 
vida, nem sempre se ganha e nem 
tudo acontece como se espera. A 
consciência de que é preciso le-
vantar a cabeça e seguir em frente, 
apesar do revés, faz parte do mun-
do do futebol. Afinal, haverá sem-
pre outro jogo, outro desafio pela 
frente. E isso pode ajudar a evitar 
a tristeza ou depressão infantil.

- Segunda feira: 17HS /Meni-
nos do 3*, 4* e 5*anos (manhã 
e tarde)

- Quinta feira: 17HS /Meni-
nas do 3*, 4* e 5*anos (manhã 
e tarde)

Fonte: arevistadamulher.com.
br

Parceria com Prof. Floriano (Guirão)

Essa semana o Sindicato Rural 
de Palmeira D’Oeste + FAESP - 
SENAR/SP em Parceria com o 
Banco do Brasil, realizou uma 
palestra para produtores rurais 
do município.

A ideia do encontro foi a de 
mostrar aos produtores uma pré-
via da AgriShow e divulgar linhas 
de crédito especiais como Moder-
frota e Pronaf Mais Alimentos.

O Sindicato Rural nesse 
sentido se mostra presente e 
cumpre uma de sua funções de 
base junto a cidade que é o de 
manter o Produtor Rural bem 
informado, possibilitando ao 
mesmo entender as diferentes 
opções de mercado. Já o Banco 
do Brasil sempre se mostrou 
parceiro do Sindicato e mais 
uma vez coopera.

O Presidente Tidão Farinasse 
ressalta que mediante o atual 
cenário político os Sindicatos 
andam apreensivos, contudo, 
Palmeira D’Oeste continua 
firme!

Para aqueles que gostariam 
de mais informações sobre os 
programas apresentados pelo 

REFERÊNCIA DO AGRO-
NEGÓCIO

É a maior feira de tecnologia 
agrícola do Brasil e uma das 
maiores do mundo. 

Ela reúne soluções para to-
dos os tipos de culturas e tama-
nhos de propriedades, além de 
ser reconhecida como o palco 
dos lançamentos das principais 
tendências e inovações para o 
agronegócio. 

São 25 anos de sucesso ab-
soluto, reunindo mais de 800 
marcas expositoras e mais de 
150 mil visitantes qualificados 
em 520.000 m2 de área, trazen-
do o que há de mais novo em 
tecnologia agrícola.

Agradecemos também as em-
presas:

* Valtra;
* Massey Ferguson e
* John Deere.
Essas empresas são parceiras e 

além de participarem cooperaram 
para que o evento fosse realizado!

Agradecemos a presença de 
todos e o Sindicato se coloca a 
disposição para quaisquer infor-
mações.

INFORME: Sindicato Rural de Palmeira D’Oeste

Banco do Brasil, sugerimos se 
dirigir até a agência bancaria do 
município ou pelos links abaixo:

https://www.bndes.gov.br/…/
fi…/produto/pronaf-mais-ali-

mentos
https://www.bndes.gov.br/…/

home/financia…/produto/mo-
derfrota

Sobre a AGRISHOW: É A 
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CAMAC
Fone: (17) 3651-1423
Fone/Fax: 3651-1339

CANÁRIO - MAteRIAIs pARA CONstRuções

RuA BRAsIl, Nº 56-100 - CeNtRO - pAlMeIRA d’Oeste-sp

Jornalista Responsável: Luide Amorim Mendes

A advocacia tem uma missão 
constitucional que representa a 
verdadeira baliza de sustenta-
ção do Estado Democrático de 
Direito: estar ao lado do cidadão. 
Esta missão é desempenhada sem 
receio de desagradar a quem quer 
que seja, doa a quem doer. Este 
encaminhamento é fundamen-
tal até para que as autoridades 
possam exercer legitimamente 
a sua função. A legitimação do 
exercício da autoridade, do po-
der ao qual as autoridades são 
constituídas, se dá após o esta-
belecimento de uma discussão 
racional, a impedir com que a 
vontade humana exceda o limite 
imposto pela lei.

 Autoridade é muito mais um 
estado de espírito do que uma 
insígnia que se ostenta no peito. 
Quem tem autoridade é respei-
tado por conta do seu compor-
tamento, não em decorrência da 
arrogância da sua conduta. Para 
cumprir a missão imposta a todos 
que exercem este papel, é neces-
sário estabelecer a facilitação do 
diálogo com a maior autoridade 
de todas no ambiente dos poderes 
constituídos em uma democracia, 
que é o cidadão. Verbalizar essa 
condição é fundamental para se 
limitar a vaidade que pode en-
volver os que estão imbuídos do 
papel de autoridade.

A defesa dos direitos de cidada-
nia é a razão de ser da Advocacia. 
É por isso que as autoridades têm 
a obrigação de estabelecer diá-
logo com a Advocacia, reconhe-
cendo o múnus público da função 
desempenhada pelos advogados. 
Se a Constituição Federal faz a 
previsão no artigo 133, que o ad-
vogado é indispensável à admi-
nistração da Justiça, não é sem 
razão. Era preciso que alguém 

estivesse ao lado do cidadão, para 
permitir que, no contexto da sua 
individualidade, nos limites es-
tabelecidos pela legislação, pu-
desse apresentar a sua visão de 
mundo sobre as coisas, sem temer 
ser subjugado ou diminuído.

 Esta necessária atuação da 
advocacia em prol da sociedade 
fica explicitada em um episódio 
emblemático, que foi a tentativa 
de promover a extinção de um dos 
ramos especializados do Poder 
Judiciário, ou seja, quando hou-
ve ameaça, ainda que apenas em 
discursos, de extinção da Justiça 
do Trabalho. Nesse episódio, a 
Advocacia Paulista, por meio da 
OABSP, saiu em defesa da ma-
nutenção da Justiça do Trabalho.

E assim foi feito por uma única 
razão: todas as instituições são 
perenes, são conquistas civili-
zatórias que existem para servir 
ao cidadão. Os Poderes Legis-
lativo, Executivo, Judiciário, as 
promotorias de Justiça, na esfera 
estadual e federal, os serviços 

relacionados às denominadas 
forças públicas, todos são insti-
tuições perenes e merecem nosso 
respeito. Os erros são cometidos 
pelas pessoas e estas haverão de 
ser punidas pelos erros cometidos 
na medida das regras estabeleci-
das na lei.

Como já dizia Rui Barbosa, não 
existe salvação fora da lei. É a lei 
que estabelece os limites de atu-
ação e das liberdades de conduta 
de todos nós, nem menos, nem 
mais. E se as leis não servem mais 
ao contexto social, que elas sejam 
alteradas no campo apropriado, 
respeitados os regramentos esta-
belecidos na Lei Maior, para que 
não se permita qualquer retro-
cesso em nenhuma das conquis-
tas civilizatórias reconhecidas e 
atestadas ao longo dos anos nos 
Estados Democráticos de Direito 
como o vigente em nosso país.

 É inadmissível que a vontade 
de uma determinada pessoa, ou 
de alguns poucos que momenta-
neamente podem estar exercen-

do alguma função de autoridade 
pretendam sobre a visão indivi-
dual, retroceder em relação às 
conquistas civilizatórias. Quando 
a Advocacia sai em defesa dessas 
instituições, faz para cumprir a 
sua missão de defender o cidadão, 
para que possa haver convivência 
harmônica no ambiente social 
sem menosprezo às regras de con-
dutas obrigatórias a todos aqueles 
que pretendem viver em um Esta-
do Democrático de Direito, cujo 
cumprimento há de ser exigido 
de todos, dos particulares, das 
autoridades e do próprio Esta-
do. A Advocacia atuará, sempre, 
como barreira de contenção aos 
arroubos pessoais daqueles que 
ocupam cargos públicos e desem-
penham a função de autoridades, 
para que nenhum cidadão tenha 
o seu direito violado. 

 
Caio Augusto Silva dos Santos
Presidente da Ordem dos Ad-

vogados do Brasil, Seção São 
Paulo

BALIZA DA LEI CONTRA ARROUBOS PESSOAIS

“Me aponte uma só estatal efi-
ciente. Não existe”. A fala grave 
é de Salim Mattar, o responsável 
pelas privatizações no governo. 
Depois que a reforma da Previ-
dência, em trâmite no Congres-
so Nacional estiver concluída, 
será a vez da transferência das 
empresas estatais para a ini-
ciativa privada e da retirada do 
dinheiro público de empresas 
onde hoje o governo é sócio. A 
idéia é que, até o final do ano, 
sejam desmobilizados US$ 20 
bilhões, um dinheiro que poderá 
abater o déficit ou ser investido 
em reais obrigações de governo, 
tais como saúde, educação, se-
gurança, etc.

O plano de privatizações do 
governo Bolsonaro tem como 
meta reaver R$ 990 bilhões nos 
quatro anos. Existem no país 
um total de 440 empresas esta-
tais, sendo 134 controladas pela 
União e as demais por estados e 
municípios. Segundo cálculos 
oficiais, tais empresas, a maioria 
deficitárias, custam aos cofres 
púbicos R$ 15 bilhões por ano. 
Mattar justifica sua avaliação 
grave sobre as estatais, desta-
cando que mesmo as rentáveis, 
se precisam de monopólio para 
ter essa boa condição, estariam 
melhor se operadas pela inicia-
tiva privada. Seriam os casos 
dos deficitários Correios e até 
da superavitária Petrobrás, tida 
como a jóia da Coroa.

A existência de empresas 
estatais só se justifica quando 
o país necessita de serviços de 
infraestrutura e não há particu-
lares com capacidade financeira 

ou disposição para executá-los. 
A discussão sobre a utilidade 
dessas empresas é antiga e, la-
mentavelmente, enveredou pelo 
caminho ideológico e irrespon-
sável durante todos os anos da 
Nova República, quando o país 
foi governado ou controlado pela 
chamada social-democracia. Em 
vez de focadas em prestar servi-
ços à sociedade, sua verdadeira 
dona, tornaram-se cabides de 

empregos e moeda de troca polí-
tica. Isso é um dos componentes 
do déficit dos governos, mas ren-
deu votos aos que pretenderam 
se eternizar no poder.

Desburocratização e desesta-
tização constituem grande tese 
e cabem em qualquer governo. 
Ambas fazem parte do programa 
de Bolsonaro. Se consegui-las, o 
país dará enormes passos rumo 
ao progresso e à normalidade. 

Mas é bom lembrar que a cabe-
ça dos congressistas ainda está 
cheia de clientelismo e troca de 
vantagens. Foram pelo menos 30 
anos mercadejando votos, poder 
e influência. São vistas todos os 
dias demonstrações inequívocas 
de que a vontade de muitos é con-
tinuar o nefasto escambo. Oxalá 
não consigam...

Tenente Dirceu Cardoso Gon-
çalves

DEPOIS DA PREVIDÊNCIA, AS PRIVATIZAÇÕES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial n° 08/2019 -  Processo de Licita-

ção n° 17/2019
OBJETO: Contratação de empresa(s) para fornecimento de 

Combustíveis (Óleo Diesel S10, Gasolina, Álcool Etanol e Óleo 
Diesel Comum) para a Frota Municipal no Exercício de 2019.  
Homologo para que surta os efeitos legais, a decisão proferi-
da pela Comissão Permanente de Licitação, figurando como 
adjudicatória,de todos os Itens licitados, a empresa: AUTO POS-
TO ANGELINI LTDA,  CNPJ/MF n° 59.198.804/0001-93, sediada 
à Rua Bahia,  781 – Centro, na cidade de São Francisco– SP, 
conforme Ata registrada no Processo.

São Francisco-SP, 22 de ABRIL de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO
ORIGEM: Pregão Presencial n° 08/2019 - Processo de Licita-

ção n° 17/2019
OBJETO: Contratação de empresa(s) para fornecimento de 

Combustíveis (Óleo Diesel S10, Gasolina, Álcool Etanol e Óleo 
Diesel Comum) para a Frota Municipal no Exercício de 2019

CONTRATO N° 23/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “AUTO POSTO ANGELINI LTDA” 
CNPJ. Nº 59.198.804/0001-93
VALOR/LITRO- Item 1- R$ 3,61; Item 2- R$ 3,51; Item 3- R$ 

4,246; Item 4- R$ 2,87
VALOR TOTAL- R$557.835,32(quinhentos e cinquenta e sete 

mil, oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos).
DATA DE ASSINATURA: 22 de Abril de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 
________________________________________________

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial n° 11/2019 -  Processo de Licita-

ção n° 20/2019
OBJETO: Contratação de empresa(s) para prestação de ser-

viços ,com a disponibilização de um profissional para execução 
de Oficinas, junto ao Departamento Social do Município de São 
Francisco –SP , referente ao Projeto Rumo Para O Futuro , exe-
cutado pela Proteção Social Básica – Fundo a Fundo  . Homologo 
para que surta os efeitos legais, a decisão proferida pela Comis-
são Permanente de Licitação, figurando como adjudicatória,de 
todos os Itens licitados, a empresa: Rodrigo Donizete Villa 
Sabion 31515662861 ,  CNPJ/MF n° 21.800.266/0001-99, se-
diada à Rua Pernambuco , 1127, Centro ,  na cidade de São 
Francisco  – SP, Sueli Da Rocha Vieira 21912628805, CNPJ/MF 
nº 18.084496/0001-94 , sediada á Rua Paraná ,1131 ,Centro, na 
cidade de São Francisco – SP, Bruna Dias Volpi 38741586832 , 
CNPJ/MF 32.924.423/0001-94, sediada á AV. Oscar Antonio da 
Costa , 356 , Centro,   na cidade de São Francisco–SP  , confor-
me Ata registrada no Processo.

São Francisco-SP, 22 de ABRIL de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO
ORIGEM: Pregão Presencial n° 11/2019 - Processo de Licita-

ção n° 20/2019
OBJETO:  Contratação de empresa(s) para prestação de ser-

viços de execução das ações Comunitárias de caráter coletivo e 
contínuo, e a disponibilização de Profissionais para desenvolvi-
mento de atividades ,junto ao Departamento Social do Município 
de São Francisco –SP , em atendimento ao Serviço de Proteção 
e Atendimento Integral á Família – PAIF  no Exercício de 2019. 

CONTRATO N° 30/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO:” Rodrigo Donizete Villa Sabion 31515662861   

” 
CNPJ. Nº 21.800.266/0001-99
VALOR TOTAL- R$15.600,00  (Quinze Mil e Seiscentos Reais  

).
DATA DE ASSINATURA: 22 de Abril de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

CONTRATO N° 31/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “ Sueli Da Rocha Vieira 21912628805” 
CNPJ. Nº 18.084.496/0001-94

VALOR TOTAL- R$10.680,00  (Dez Mil  Seiscentos e Oitenta  
Reis ).

DATA DE ASSINATURA: 22 de Abril de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

CONTRATO N° 32/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “Bruna Dias Volpi 38741586832” 
CNPJ. Nº 32.924.423/0001-94
VALOR TOTAL- R$7.200,00 (Sete Mil e Duzentos Reais ).
DATA DE ASSINATURA: 22 de Abril de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal
________________________________________________

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial n° 09/2019 -  Processo de Licita-

ção n° 18/2019
OBJETO: Contratação de empresa(s) para prestação de servi-

ços , com disponibilidade de um profissional para desenvolvimen-
to de atividades , junto ao Departamento Social do Município de 
São Francisco –SP, referente ao Piso Básico Variável – Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos .  Homologo para 
que surta os efeitos legais, a decisão proferida pela Comissão 
Permanente de Licitação, figurando como adjudicatória,de todos 
os Itens licitados, a empresa: Adelia Silva de Moraes Souza 
29395846801,  CNPJ/MF n° 32.898.687/0001-10, sediada à 
Rua Shokichi Yamanoi , 2674, Conjunto Habitacional José An-
tonio Sparapani  – Centro, na cidade de Palmeira D´Oeste – SP, 
Natalia da Silva Prado Psicologia  CNPJ/MF nº 33.113.946/0001-
13 , sediada á Rua XV de Novembro , 4640 – Sala 01 , Centro,  
na cidade de Palmeira D`Oeste – SP, Suzete Ferreira Silva 
41810071895, CNPJ/MF 32.924.447/0001-43, sediada á Rua 
Rio De Janeiro , 1739 ,Centro , na cidade de São Francisco –SP  
, conforme Ata registrada no Processo.

São Francisco-SP, 22 de ABRIL de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO
ORIGEM: Pregão Presencial n° 09/2019 - Processo de Licita-

ção n° 18/2019
OBJETO:  Contratação de empresa(s) para prestação de servi-

ços , com disponibilidade de um profissional para desenvolvimen-
to de atividades , junto ao Departamento Social do Município de 
São Francisco –SP, referente ao Piso Básico Variável – Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no Exercício de 
2019. 

CONTRATO N° 24/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO:” Natalia da Silva Prado Psicologia  ” 
CNPJ. Nº 33.113.946/001-13
VALOR TOTAL- R$10.100,00(Dez Mil e Cem Reais ).
DATA DE ASSINATURA: 22 de Abril de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

CONTRATO N° 25/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “Suzete Ferreira Silva 41810071895” 
CNPJ. Nº 32.924.447/0001-43
VALOR TOTAL- R$19.080,00 (Dezenove Mil e oitenta Reis ).
DATA DE ASSINATURA: 22 de Abril de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

CONTRATO N° 26/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “Adelia Silva de Moraes Souza 29395846801” 
CNPJ. Nº 32.898.687/0001-10
VALOR TOTAL- R$6.000,00(Seis Mil Reais).
DATA DE ASSINATURA: 22 de Abril de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal
________________________________________________

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial n° 11/2019 -  Processo de Licita-

ção n° 20/2019
OBJETO: Contratação de empresa(s) para prestação de ser-

viços ,com a disponibilização de um profissional para execução 

de Oficinas, junto ao Departamento Social do Município de São 
Francisco –SP , referente ao Projeto Rumo Para O Futuro , exe-
cutado pela Proteção Social Básica – Fundo a Fundo  . Homologo 
para que surta os efeitos legais, a decisão proferida pela Comis-
são Permanente de Licitação, figurando como adjudicatória,de 
todos os Itens licitados, a empresa: Rodrigo Donizete Villa 
Sabion 31515662861 ,  CNPJ/MF n° 21.800.266/0001-99, se-
diada à Rua Pernambuco , 1127, Centro ,  na cidade de São 
Francisco  – SP, Sueli Da Rocha Vieira 21912628805, CNPJ/MF 
nº 18.084496/0001-94 , sediada á Rua Paraná ,1131 ,Centro, na 
cidade de São Francisco – SP, Bruna Dias Volpi 38741586832 , 
CNPJ/MF 32.924.423/0001-94, sediada á AV. Oscar Antonio da 
Costa , 356 , Centro,   na cidade de São Francisco–SP  , confor-
me Ata registrada no Processo.

São Francisco-SP, 22 de ABRIL de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO
ORIGEM: Pregão Presencial n° 11/2019 - Processo de Licita-

ção n° 20/2019
OBJETO:  Contratação de empresa(s) para prestação de ser-

viços de execução das ações Comunitárias de caráter coletivo e 
contínuo, e a disponibilização de Profissionais para desenvolvi-
mento de atividades ,junto ao Departamento Social do Município 
de São Francisco –SP , em atendimento ao Serviço de Proteção 
e Atendimento Integral á Família – PAIF  no Exercício de 2019. 

CONTRATO N° 30/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO:” Rodrigo Donizete Villa Sabion 31515662861   

” 
CNPJ. Nº 21.800.266/0001-99
VALOR TOTAL- R$15.600,00  (Quinze Mil e Seiscentos Reais  

).
DATA DE ASSINATURA: 22 de Abril de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

CONTRATO N° 31/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “ Sueli Da Rocha Vieira 21912628805” 
CNPJ. Nº 18.084.496/0001-94
VALOR TOTAL- R$10.680,00  (Dez Mil  Seiscentos e Oitenta  

Reis ).
DATA DE ASSINATURA: 22 de Abril de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

CONTRATO N° 32/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “Bruna Dias Volpi 38741586832” 
CNPJ. Nº 32.924.423/0001-94
VALOR TOTAL- R$7.200,00 (Sete Mil e Duzentos Reais ).
DATA DE ASSINATURA: 22 de Abril de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal
________________________________________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SP. 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2019- PROC. 26/2019
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO - Prefeito do Município 

de São Francisco, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO que 
se acha aberto no Setor de Administração da Prefeitura Munici-
pal, EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N.º 01/2019, Proc. 26/19, 
destinada Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura fami-
liar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, destinados à 
merenda escolar deste município. As Propostas e Documentação 
deverão ser apresentadas na Divisão de Licitação da Prefeitura 
Municipal, sito à Avenida Oscar Antonio da Costa, 1187, até às 
15h: 00min do dia 20 de Maio de 2019, nos dias úteis e horários 
de expediente. 

Melhores informações e Edital completo serão obtidos no 
endereço acima, nos dias úteis, ou pelo telefone (17) 3693-1101 
– Paulo Garcia e no site da Prefeitura Municipal (saofrancisco.
sp.gov.br)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-SP. 
AOS  26 de Abril de 2019. 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO 
PREFEITO  MUNICIPAL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE

Processo nº007 – 02/04/2019

Ref. Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade

Interessado: ZULEICA ALVAREZ URDIALES

Decisão        

ZULEICA ALVAREZ URDIALES, já qualificada nos autos, pleiteou 

sua aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade, uma vez 

que a requerente apresentou todos os documentos comprobató-

rios da condição de segurada o que corroborou para a concessão 

do beneficio.

O processo está devidamente autuado com os documentos 

comprobatórios e demais peças que demonstra a necessidade 

da concessão do beneficio por Tempo de Contribuição e Idade. 

É o relatório.

Decido. A Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade 

é procedente visto que está devidamente comprovado pelos 

documentos constantes nos autos que a servidora completou 

todos os requisitos necessários, fazendo jus ao benefício com 

proventos integrais, estando assim de acordo com o disposto na 

Lei Complementar Municipal nº. 004/2005.

 Publique. Registre. Intime-se

       

Palmeira D’ Oeste, (SP), 02 de Abril de 2019.

    MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO

DIRETORA PRESIDENTE  

________________________________________________

EXTRATO DO CONTRATO 001/2019 

CONTRATANTE: Instituto de Previdência Municipal de Pal-

meira D’ Oeste

CONTRATADO: Editora Furlan

OBJETO: Prestação dos serviços na manutenção e atualização 

do website incluindo as informações e acesso a lei da transpa-

rência fiscal.

VALOR GLOBAL: R$ 2.427,70 (dois mil quatrocentos e vinte 

e sete reais e 

setenta centavos)

VALOR MENSAL: R$ 220,70(duzentos e vinte reais e setenta 

centavos)

VIGÊNCIA:  01 de fevereiro de 2019 a 31 de dezembro de 

2019.

Palmeira D’ Oeste - SP, 01 de fevereiro de 2019.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO

Diretor Presidente

________________________________________________

Processo de Revisão nº001 – 19/03/2019

Ref. Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade

Interessado: INES PALATA

Decisão        

  INES PALATA, já qualificada nos autos, pleiteou sua 

aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade, uma vez que 

a requerente apresentou todos os documentos comprobatórios 

da condição de segurada o que corroborou para a concessão do 

beneficio.

O processo está devidamente autuado com os documentos 

comprobatórios e demais peças que demonstra a necessidade 

da concessão do beneficio por Tempo de Contribuição e Idade. 

É o relatório.

Decido. A Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade 

é procedente visto que está devidamente comprovado pelos 

documentos constantes nos autos que a servidora completou 

todos os requisitos necessários, fazendo jus ao benefício com 

proventos integrais, estando assim de acordo com o disposto na 

Lei Complementar Municipal nº. 004/2005.

 

Publique. Registre. Intime-se

           

Palmeira D’ Oeste, (SP), 19 de Março de 2019.

 MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO

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

A democracia é um jogo de 
cooperação e oposição. Com jo-
gadas entre contrários. No cer-
tame de cooperação, as regras 
são a persuasão, a negociação, 
os acordos, a busca de espaços 
de consenso. Já no jogo de opo-
sição, procura-se medir forças, 
confrontar o adversário, provocar 
tensões, desgastar, impor a von-
tade pela força. Ultimamente, o 
jogo das oposições não tem sido 
bem jogado, tanto em função da 
derrota por elas sofrida no último 
pleito como pela reclusão do seu 
principal jogador, o ex-presidente 
Lula. 

  Mas no Brasil, as manobras 
divisionistas acabam se super-
pondo às táticas de cooperação 
e é por isso que o país anda deva-
gar. Veja-se esse início de gover-
no Bolsonaro. Pela extraordinária 
vitória obtida por ele, as reformas 
– inclusive a Previdenciária – 
deveriam estar, a essa altura, em 
estado bem adiantado. Ao contrá-
rio, caminham devagar, a passos 
lentos, quase parando.

  E não se pense que esse andar 
de tartaruga se deve à oposição, 
aos chamados partidos de esquer-
da, PSOL, PT, PSB. O confronto 
mais forte provém de grupos in-
crustados nas entranhas do pró-
prio Governo. Os partidos do 
centrão, todos com um pé atrás, 

esperar. O presidente alimenta 
suas bases sociais incentivando-
-as a perfilar ao lado das reformas.

  Nas margens da sociedade 
reina um clima de expectativas. 
Os pobres não têm munição para 
fazer guerra. Grudam-se ao Bolsa 
Família. Os marginalizados re-
cebem o pão, cultivam laços de 
amizade entre si, buscam coope-
ração. E têm a honestidade como 
valor. Os necessitados são mais 
afeitos ao estilo Gândhi. Vivem 
expectativas, enfrentam dissa-
bores, as tragédias do cotidiano, 
as chuvas destruidoras. Choram 
a morte dos seus, depositando 
sua fé no divino, indo às igrejas, 
rezando, implorando aos céus.

  É assim que o país está fatiado: 
entre Chimpanzé, Maquiavel e 
Gândhi. Os tempos exigem di-
álogo, elevação dos espíritos, 
negociação, convivência, um 
pacto por causas coletivas, coisa 
difícil ante a onda chimpanzé que 
se alastra.

  Mas o Brasil carece muito do 
estilo Gândhi. Assim, os cidadãos 
sentiriam mais vergonha de co-
meter atos ilícitos. O fato é que a 
sem-vergonhice aplaude o estilo 
chimpanzé. Sob as bênçãos de 
Maquiavel.

 
 
Gaudêncio Torquato

olham para onde caminha o go-
verno, lutam por espaços de poder 
e influência. E haja desconfiança. 
O que se vê é um jogo de soma 
zero. Ao avanço do governo, um 
recuo da base parlamentar.

  Pinço a concepção do so-
ciólogo Carlos Matus, em seu 
ensaio Estratégias Políticas. Im-
pera entre nós o estilo chimpanzé 
de fazer política. Que se baseia 
no projeto de poder pessoal, de 
rivalidade permanente, de hierar-
quização de forças. Cada parti-
do quer ser melhor e com mais 

força que outro. Já o presidente 
Bolsonaro e seu entorno militar 
parecem optar pelo modelo Ma-
quiavel, onde o personalismo do 
Príncipe, eixo do sistema, se su-
bordina a um projeto de Estado. 
Construir um Estado de Direita.

  Presenciamos uma luta entre 
os dois estilos. De um lado, os 
políticos, inspirados no lema 
“o poder pelo poder”, usam a 
arma do voto no Congresso para 
atingir o objetivo de preservar e 
ampliar territórios. Disparam 
processos de tensão, ameaçam o 

Governo com retiradas de apoio, 
buscam coalizões entre eles. As-
sim, a natureza política se asse-
melha aoinstinto chimpanzé, 
para quem a luta tem como foco 
a conservação da própria espécie 
(“o fim sou eu mesmo”). Repre-
sentar o povo? Ah, quimera.

  Já o presidente Bolsonaro 
está mais para o estilo maquia-
vélico. Seu discurso é claro: ele 
não é o projeto - o projeto é o 
Brasil, mas construir a Pátria 
que o povo quer só será possível 
com ele.  Todos os meios devem 

se adequar ao objetivo: livrar 
o Brasil das esquerdas, do PT, 
do comunismo, das forças que 
atrasam o país.  Ele só vê ami-
gos nos aliados militares, nos 
grupos evangélicos, nos núcleos 
de direita, nas massas de apoio e 
nos filhos. Todos os outros são 
inimigos. 

  Tudo deve ser sacrificado pelo 
projeto. Para governar, a conduta 
maquiavélica acabará fazendo 
concessões ao estilo chimpanzé 
dos políticos, com estes aboca-
nhando fatias de poder. Basta 

CHIMPANZÉ, MAQUIAVEL E GANDHI

Está semana nosso agente da 
Vigilância Sanitária Eduardo 
está percorrendo os setores mu-
nicipais para falar de um assunto 
muito importante que é o uso do 
Amianto. Também cooperam 
para divulgação os ESF’s e o 
CRAS de Palmeira D’Oeste

O Amianto mata e é proibida 
a sua utilização.

De acordo com a OMS (Or-
ganização Mundial de Saúde), 
125 milhões de pessoas convi-
vem com amianto no trabalho. 
A Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) estima que 
100 mil trabalhadores morram 
por ano em decorrência de do-
enças relacionadas ao amianto.

MAS AFINAL O QUE É 
AMIANTO?

Amianto é um mineral raro 
que ocorre naturalmente. Cha-
mado também de asbesto e é 
encontrado em formações ro-
chosas. Suas propriedades são 
resistentes a altas temperaturas 
e ao desgaste. É encontrado em 
muitos produtos de consumo 
doméstico, industrial, naval, 
automotivo e principalmente 
em materiais para constru-

ção, tais como, telhas, caixas 
d´água, tubulações, divisórias, 
painéis acústicos e resistentes 
ao fogo, pisos, forros e entre 
outros. Tanto na produção, 
como na manutenção, utiliza-
ção e demolição de materiais 
contendo amianto, há risco de 
se liberar poeira contendo fi-
bras no ambiente. Estas fibras 
são extremamente perigosas, 
pois são cancerígenas e podem 
ter dimensões tão pequenas que 
não são percebidas a olho nu.

O Amianto ainda é produzido 
na Austrália, Canadá, África 
do Sul e na antiga União So-
viética. Nos Estados Unidos, 
por exemplo, a indústria da 
construção civil não usa mais 
nenhum tipo de amianto. No 
entanto, o número de mortes 
está chegando ao ápice, devido 
ao longo período em que a do-
ença ainda pode se manifestar. 
O Canadá, um dos maiores pro-
dutores mundiais de amianto 
branco, exporta o produto, mas 
proíbe seu uso no país.

Até o momento no Brasil, o 
governo federal mantém uma 
posição ambígua sobre o assun-

to, com Ministérios a favor do 
banimento (Meio Ambiente, Tra-
balho, Cultura, Saúde) e Minis-
térios contra (Desenvolvimento, 
Indústria 

e Comércio e Minas e Ener-

gia). O argumento utilizado pelos 
defensores do amianto é de que 
existem dois tipos de amianto, 
a crisotila e o antibólio, alegam 
então que a crisotila não seria 
prejudicial à saúde, embora con-

denada por centenas de estudos 
científicos, que a consideram tão 
nociva quanto o anfibólio. De 
qualquer forma, quatro Estados 
brasileiros já aprovaram leis que 
banem essa substância (SP, RJ, 

RS, PE).
Há também em andamento no 

país cerca de 70 projetos a favor 
das restrições, todos mencionan-
do os problemas para a saúde cau-
sados pelo amianto.

O AMIANTO MATA
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O QUE VOCÊ QUE SER QUANDO CRESCER?
Vivemos atualmente um con-

texto instável e imprevisível.   
Estamos vivenciando um mo-
mento de crise, as formas 
de se relacionar e o modo 
de trabalho tem mudado ra-
pidamente. Onde é exigido 
maior flexibilidade e adap-
tação do individuo. Temos 
profissões que se subdivi-
dem dando origem a outras 
e algumas desaparecendo, 
como dizem por ai “Caindo 
da moda”.

E dentro desse mundo em 
constante mudança, nossos 
jovens tem feito a escolha 
profissional tão cedo, sob 
tantas influências exter-
nas, que acabam escolhen-

do profissões que eles não 
tem nenhuma aptidão, op-
tam pelo mais fácil, ou por 
aquilo que o amigo também 
vai fazer, entre outros re-
forços...

A Orientação Profissional 
visa nortear esses jovens e 
também adultos que estão 
em conflito com suas esco-
lhas e desejam mudanças. 
Realizar um encontro consi-
go mesmo e optar por aquilo 
que melhor lhe define como 
pessoa e consequentemen-
te profissional para muitas 
pessoas exige uma ajuda 
profissional.

Em onze anos de pro-
fissão tenho observado o 

se individuo, suas crenças 
,  motivações, fantasias e 
influencias.

Os testes psicológicos 
usados no processo dão um 
norte, mas a orientação pro-
fissional vai muito além de 
aplicar testes.

Avaliar as habilidades que 
esse individuo possui, tra-
zer a uma reflexão sobre a 
realidade atual do mundo do 
trabalho, analisar sua iden-
tidade e história pessoal e 
familiar é de total impor-
tância para a sua tomada de 
decisão.  

Segundo pesquisas 53% das 
pessoas trabalham em algo dife-
rente da sua formação profissio-

nal. Devemos também colocar 
em questão o custo da formação 
profissional X o custo de uma 
boa analise reflexiva que te nor-
teia para algo que realmente vá 
na  direção dos seus desejos e 
aptidões.  É o futuro que está 
em questão, meu desejo é uma 
geração de profissionais bem 
sucedidos e emocionalmente 
saudáveis que vivam com qua-
lidade de vida. 

Projeto: “O que você vai ser 
quando crescer?”

Kizze R. Perri – Psicóloga
TELEFONE:17-996019282
Rua XV de Novembro, N 5038, 

Centro – Palmeira d´Oeste

quanto nossa escolha pro-
fissional reflete profunda-
mente na nossa felicidade e 
saúde mental. Esse projeto é 
um projeto pessoal pensado 
com muito amor e estudo. 

Vemos varias pessoas rea-
lizando testes de orientação 
profissional em internet, 
ou até mesmo com profis-
sionais que não  levam em 
conta a historia de vida des-

 A importância da Orientação vocacional

O município de Dirce Reis reu-
niu voluntários na Câmara Mu-
nicipal na última segunda-feira, 
22 de abril de 2019, para formar 
a comissão de leilão em prol da 
Santa Casa de Jales que será reali-
zado na cidade nos dias 06 e 07 de 
julho de 2019. A reunião contou 
com a presença do prefeito, ve-
readores, presidente da câmara, 
professores, secretária de saúde, 
assistente social, empresários 
locais, população em geral, além 
do provedor Junior Ferreira e do 
voluntário da comissão de leilão 
de Jales, o “Rolinha”.

A população identificou a ne-
cessidade de contribuir com a 
Santa Casa de Jales e teve a ini-
ciativa de promover o evento. 
Dirce Reis será uma das pioneiras 
a realizar leilão de gado fora do 
calendário oficial de eventos da 
instituição. Um dos voluntários 
destacou que o hospital é de todos 
e merece essa contribuição pelos 

bons atendimentos prestados a 
toda região referenciada. 

O provedor Junior Ferreira 
enalteceu o gesto solidário dos 
moradores do município “Agra-
deço imensamente pela realiza-
ção desse evento, tenho certe-
za que será um sucesso só pela 
união de toda população, isso nos 
mostra que a instituição tem cre-
dibilidade e vem realizando um 
bom trabalho. O nosso objetivo é 
melhorar cada vez mais”. 

Todos os voluntários estão 
empenhados em busca de bons 
resultados para o hospital, no 
lançamento do evento a comis-
são já arrecadou gados e prendas 
para serem leiloados. Quem tiver 
interesse em contribuir com o lei-
lão de gado de Dirce Reis poderá 
entrar em contato através do tele-
fone (17) 99621-4298 Gilberto.

Assessoria de Comunicação
Ana Paula Molina Lima

MUNICÍPIO DE DIRCE REIS REÚNE VOLUNTÁRIOS PARA REALIZAR 
“I LEILÃO DE GADO” EM PROL DA SANTA CASA DE JALES

PREFEITURA  MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTESP
PORTARIA Nº. 108, DE 01 DE ABRIL DE 2019.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, 

Estado de São Paulo, no exer-cício de suas atribuições legais;
RESOLVE, exonerar, em 02/04/19. por motivo de APOSEN-

TADORIA POR IDADE – TEM-PO DE CONTRIBUIÇÃO, com 
fundamento no artigo 99 e incisos da Lei Complementar nº. 004, 
de 22 de março de 2005, a Servidora ZULEICA ALVAREZ URDIA-
LES, portadora da Cédula de Identidade RG. nº. 16.101.878 e do 
CPF nº. 119.931.728-40, na qual a mesma presta-va serviços de  
PROFESSOR PEB I.

Esta Portaria entrará em vigor em 02 de abril de 2019, revoga-
das as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE-SP, 01 DE ABRIL DE 2019.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal 

de Palmeira d’Oeste-SP., em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
_________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTESP
Portaria nº 118 de 08 de abril de 2.019
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’ Oeste 

Estado de São Paulo, no exer-cício das atribuições que são 
conferidas por lei:

NOMEIA, a partir desta data 08/04/2019, o Srº EDER CLEBER 
BORACINE, brasileiro, ca-sado, residente e domiciliada na Rua 
AngeloScarpim nº 34-134 Bairro Santo Expedito, Cohab João 
José Dias na cidade de Palmeira d’Oeste – SP, portador da Car-
teira de Identidade RG. nº 25.301.028-7; CPF nº 267.200.208-89, 
habilitado através do Concurso Publico Municipal reali-zado na 
forma do Edital nº 02/2.016, datado de 06/10/2.016 para o em-
prego de “TECNICO DE RAIO X, fazendo jus aos vencimentos 
mensais do cargo.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gada as disposições em contrário.

                      Registre- se               e             Publique-se  
Prefeitura Municipal de Palmeira d’ Oeste, Estado de São Pau-

lo, 08 de abril de 2019.
Reinaldo Savazi

Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura de Palmeira 

d’ Oeste  SP, em data supra.
Luiz Carlos Felicio
Secretario Munic.Ad. Planejamento
_________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTESP
LEI MUNICIPAL N.º 2.722, DE 16 DE ABRIL DE 2019.
Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil 

– COMPDEC do Município de Palmeira d’Oeste e Dá Outras 
Providências.

REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, 
Estado de São Paulo, no exer-cício de suas atribuições legais, 
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL, POR SEUS REPRE-
SENTANTES APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A 
SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica criada a Coordenadoria Municipal de Proteção 
e Defesa Civil – COMPDEC do Município de Palmeira d’Oeste, 
diretamente subordinada ao Prefeito ou ao seu eventual substitu-
-to, com a finalidade de coordenar, em nível municipal, todas as 
ações de proteção e defesa civil, nos períodos de normalidade 
e anormalidade.

Art. 2º - Para as finalidades desta Lei denomina-se:
I – Defesa Civil: o conjunto de ações preventivas, de socorro, 

assistência e reconstrutivas, desti-nadas a evitar ou minimizar 
os desastres, preservar o moral da população e restabelecer a 
norma-lidade social.

II – Desastre: o resultado de eventos adversos, naturais ou 
provocados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, cau-
sando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes 
preju-ízos econômicos e sociais.

III – Situação de Emergência: reconhecimento legal pelo poder 
público de situação anormal, provocada por desastre, causando 
danos superáveis pela comunidade afetada.

IV – Estado de Calamidade Pública: reconhecimento legal 
pelo poder público de situação anormal, provocada por desastre, 
causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à inco-
-lumidade ou à vida de seus integrantes.

Art. 3º - A COMPDEC manterá com os demais órgãos congêne-
res municipais, estaduais e fede-rais estreito intercâmbio com o 
objetivo de receber e fornecer subsídios técnicos para esclareci-
-mentos relativos à Proteção e Defesa Civil.

Art. 4º - A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil 

– COMPDEC constitui órgão integrante do Sistema Nacional de 
Proteção e Defesa Civil.

Art. 5º A COMPDEC compor-se-á de:
I – Coordenador;
II – Conselho Municipal;
III – Secretaria;
IV – Setor Técnico; 
V – Setor Operativo
Art. 6º - O Coordenador da COMPDEC será indicado pelo 

Chefe do Executivo Municipal e compete ao mesmo organizar as 
atividades de Proteção e Defesa Civil no município.

Art. 7º - Poderão constar dos currículos escolares nos estabe-
lecimentos municipais de ensino, noções gerais sobre procedi-
mentos de Proteção e Defesa Civil.

Art. 8º - O Conselho Municipal será composto por:
I – Presidente, podendo recair sobre o Chefe do Executivo ou 

outro indicado por ele.
II – Representante da Secretaria Municipal de Obras;
III – Representante da Secretaria Municipal de Educação.
IV - Representante da Secretaria Municipal de Agricultura, 

Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente.
V – Representante da Secretaria Municipal da Saúde
VI – Representante da Polícia Militar
VII – Representante da Polícia Civil
Art. 9º - Os servidores públicos designados para colaborar nas 

ações emergenciais exercerão essas atividades sem prejuízos 
das funções que ocupam, e não farão jus a qualquer espécie de 
gratificação ou remuneração especial.

Parágrafo Único. A colaboração referida neste artigo será 
considerada prestação de serviço rele-vante e constará dos as-
sentamentos dos respectivos servidores.

Art. 10 - A presente Lei será regulamentada pelo Poder Exe-
cutivo Municipal, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir de sua 
publicação.

Art. 11 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em con-trário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE-SP, 16 DE ABRIL DE 2019.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
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PREFEITURA  MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE

AVISO DE LICITAÇÃO

Chamada Pública nº 001/2019.

    A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D`OESTE - SP, avisa que se acham abertas as 
inscrições à Chamada Pública nº 001/2.019, objetivando a aqui-
sição exclusiva de gêneros alimentícios, oriundos da Agricultura 
Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais, para Alimen-
tação Escolar, no Município, no período de Abril à Dezembro de 
2.019, para atendimento da Lei Federal nº 11.947, 16 de junho 
de 2.009 especificamente no Artigo 14 - § 1º e a Resolução/CD/
FNDE nº 038, de 16 de julho de 2.009 especificamente no Artigo 
18 - § 3º e 4º, Resolução n.º 26 do FNDE, de 17/06/2013, alterada 
pela Resolução nº 4, de 02/04/2015.

    Os Grupos Formais e Informais 
deverão apresentar os documentos de habilitação e Projetos de 
Venda até às 14:00 horas do dia 20 de Maio de 2.019 no Setor de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Palmeira d` Oeste, na Ave-
nida Francisco Felix de Mendonça, nº 4955, ou pelo telefone (17) 
3651-1212, no horário normal do expediente. O Edital completo e 
demais informações encontra-se à disposição no endereço acima 
mencionado, podendo ser retirado gratuitamente ou pelo site: 
www.palmeiradoeste.sp.gov.br.

    
Prefeitura Municipal de Palmeira d`Oeste - SP, em 22 de Abril 

de 2.019.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
_________________________________________________

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2019

MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE 
OBJETIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
PARA USO DA MUNICIPALIDADE. CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 008/2019
PROCESSO n° 015/2019
DATA DA REALIZAÇÃO: 10/05/2019
HORÁRIO: a partir das 09h00m
LOCAL: Sala do Setor de Licitações - Paço Municipal

PALMEIRA D’OESTE-SP, 25 DE ABRIL DE 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE
REINALDO SAVAZI
PREFEITO MUNICIPAL
_________________________________________________

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

CONTRATO Nº015/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’ OESTE/SP

CONTRATADO: INFOLUZ TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA 
EIRELI - ME,  pessoa jurídica de direito privado com sede na 
Rua Alfredo Trindade Teixeira, nº 631 , na cidade de Sebas-
tianópolis do Sul, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 
08.679.404/0001-65.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, PARA MODERNIZAÇÃO 
NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E FAZENDA, BEM COMO 
IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, TESTES E SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO E 
TREINAMENTO DO MODULO VAF – VALOR ADICIONADO 
FISCAL.

  
VALOR- R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para o período 

de 12 meses oferecidos pela contratada.

ASSINATURA DO ADITAMENTO: 12 de Abril de 2.019.

VIGÊNCIA: 12 meses.

MODALIDADE: Convite nº 003/2018.

                                   Palmeira d’ Oeste/SP, 12 de Abril de 2.019
         REINALDO SAVAZI
         PREFEITO MUNICIPAL
_________________________________________________

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

CONTRATO 020/2017
PROCESSO Nº 008/2017
PREGÃO Nº. 005/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE – SP.

CONTRATADA: MEDICINA E CIRURGIA SERVIÇOS MÉDI-
COS LTDA – ME, inscrita no CNPJ. nº 26.253.828/0001-45, com 
endereço à Avenida Afonso Cafaro, nº 2010 – Centro na cidade 
de Fernandópolis – SP – CEP 15.600-000.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONSISTENTE 
EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, COM UMA CARGA HORÁRIA 
DE 05 HORAS SEMANAIS, POR 12(DOZE) MESES, NO MUNI-
CÍPIO DE PALMEIRA D’ OESTE.

VALOR GLOBAL DO ADITAMENTO DO CONTRATO: R$ 

79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais). 

DATA DA ASSINATURA DO ADITAMENTO DO CONTRATO: 
17 de Abril de 2019.

VIGÊNCIA: 12(doze) meses
_________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO DE LICITAÇÃO: 014/2019.
PREGÃO PRESENCIAL: 007/2019.
CONTRATO Nº 017/19

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE – SP.

CONTRATADA: EDSON GONÇALVES FELICIO - ME, C.N.P.J. 
nº 55.410.930/0001-05 estabelecida à Rua Brasil, nº 60-46, cen-
tro – CEP 15.720-000 – Palmeira d’ Oeste – SP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-
MENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS, DESTINADOS 
A MERENDA ESCOLAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO 
DURANTE O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2019.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 108.375,00 (cento e 
oito mil trezentos e setenta e cinco reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2019.

DATA DA ASSINATURA: 22/04/2019.

_________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO DE LICITAÇÃO: 014/2019.
PREGÃO PRESENCIAL: 007/2019.
CONTRATO Nº 018/19
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 

D’OESTE – SP.
CONTRATADA: CAROLPAN COMÉRCIO ATACADIS-

TA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI,  C.N.P.J. nº 
09.036.850/0001-14, estabelecida à Av. Inocêncio Figueiredo, nº 
53-58 – Centro – CEP 15.720-000 - Palmeira d’Oeste – SP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-
MENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS, DESTINADOS 
A MERENDA ESCOLAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO 
DURANTE O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2019.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 35.132,00 (trinta e 
cinco mil cento e trinta e dois reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2019.
DATA DA ASSINATURA: 22/04/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO DE LICITAÇÃO: 014/2019.
PREGÃO PRESENCIAL: 007/2019.
CONTRATO Nº 019/19

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE – SP.

CONTRATADA: MERCEARIA VIEIRA LTDA – EPP, C.N.P.J. nº 
58.293.838/0001-09 estabelecida à Rua Nova York, nº 1231, Jd. 
Brasil – CEP 15.700-000 – Jales – SP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-
MENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS, DESTINADOS 
A MERENDA ESCOLAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO 
DURANTE O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2019.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 63.447,80 (sessenta 
e três mil quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta centa-
vos).

VIGÊNCIA: 31/12/2019.

DATA DA ASSINATURA: 22/04/2019.
_________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO DE LICITAÇÃO: 014/2019.
PREGÃO PRESENCIAL: 007/2019.
CONTRATO Nº 020/19
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 

D’OESTE – SP.
CONTRATADA: ALCIDES FRIAS FERNANDES - ME, inscrita 

no CNPJ nº 17.341.479/0001-22, estabelecida à Av. Carlos Go-
mes, nº 47-90 – Centro – CEP 15.720-000 - Palmeira d’Oeste 
– SP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-
MENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS, DESTINADOS 
A MERENDA ESCOLAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO 
DURANTE O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2019.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 92.375,00 (noventa 
e dois mil trezentos e setenta e cinco reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2019.
DATA DA ASSINATURA: 22/04/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO DE LICITAÇÃO: 014/2019.
PREGÃO PRESENCIAL: 007/2019.
CONTRATO Nº 021/19

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE – SP.

CONTRATADA: FREITAS & GASQUES LTDA -  ME, inscrita 

no C.N.P.J. nº 10.755.307/0001-56 estabelecida à Rua Brasil, nº 
6237, Centro – CEP 15.720-000 – Palmeira d’Oeste – SP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-
MENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS, DESTINADOS 
A MERENDA ESCOLAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO 
DURANTE O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2019.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 84.593,20 (oitenta 
e quatro mil quinhentos e noventa e três reais e vinte centavos).

VIGÊNCIA: 31/12/2019.

DATA DA ASSINATURA: 22/04/2019.
_________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO DE LICITAÇÃO: 014/2019.
PREGÃO PRESENCIAL: 007/2019.
CONTRATO Nº 022/19

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE – SP.

CONTRATADA: JULIANO SANTANA DE CARVALHO-JALES - 
EPP,  C.N.P.J. nº 04.552.821/0001-91, estabelecida à Rua Argen-
tina, 3337, Jardim Santo Expedito – CEP 15.707-090 - Jales – SP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-
MENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS, DESTINADOS 
A MERENDA ESCOLAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO 
DURANTE O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2019.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 20.860,00 (vinte mil 
oitocentos e sessenta reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2019.

DATA DA ASSINATURA: 22/04/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO DE LICITAÇÃO: 014/2019.
PREGÃO PRESENCIAL: 007/2019.
CONTRATO Nº 023/19

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE – SP.

CONTRATADA: MARIA SUELI BARBIERI DE MORAIS - ME, 
inscrita no  C.N.P.J. nº 07.630.441/0001-16, estabelecida à Rua 
XV de Novembro, nº 4076, Centro – CEP 15.720-000 – Palmeira 
d’Oeste – SP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-
MENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS, DESTINADOS 
A MERENDA ESCOLAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO 
DURANTE O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2019.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 4.440,00 (quatro mil 
quatrocentos e quarenta reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2019.

DATA DA ASSINATURA: 22/04/2019.
_________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO DE LICITAÇÃO: 014/2019.
PREGÃO PRESENCIAL: 007/2019.
CONTRATO Nº 024/19

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE – SP.

CONTRATADA: SOLANGE APARECIDA VIEIRA FRIOS - ME, 
inscrita no  C.N.P.J. nº 10.601.629/0001-40, estabelecida à Rua 
Amazonas, nº 453, Centro – CEP 15.275-000 – Monções – SP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-
MENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS, DESTINADOS 
A MERENDA ESCOLAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO 
DURANTE O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2019.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO R$ 9.890,00 (nove mil 
oitocentos e noventa reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2019.
DATA DA ASSINATURA: 22/04/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO DE LICITAÇÃO: 014/2019.
PREGÃO PRESENCIAL: 007/2019.
CONTRATO Nº 025/19
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 

D’OESTE – SP.

CONTRATADA: LS CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA - ME, inscrita no  C.N.P.J. nº 07.331.073/0001-05, estabele-
cida à Rua Walter Luiz Casteletto, nº 206 – Pq. Ind. Maria Isabel 
de Almeida Prado – CEP 16.080-755 – Araçatuba – SP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-
MENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS, DESTINADOS 
A MERENDA ESCOLAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO 
DURANTE O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2019.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 12.390,00 (doze mil 
trezentos e noventa reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2019.
DATA DA ASSINATURA: 22/04/2019.
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PREFEITURA  MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE

LICITAÇÃO Nº 014/2019
PREGÃO Nº 007/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
                               
                               REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de 

Palmeira d’Oeste/SP, no uso  das atribuições legais que lhe são 
conferidas por Lei,...

                                FAZ SABER, a todos quantos interes-
sados possa, que, examinado a presente licitação, Pregão 
nº 007/2019, e, considerando o PARECER da Equipe de 
Apoio designada para realizar os procedimentos licitatórios 
do Pregão desta Prefeitura, bem como todo o processo, 
verificou que o mesmo esta em conformidade com as Leis 
nº 8.666/93 e 10.520/02, com suas alterações e o Edital. 
Perfeitamente em ordem, todo o processo, sem irregulari-
dade ou nulidade a se corrigir ou sanar. Assim, HOMOLO-
GO a presente licitação nos termos do art. 43 inciso VI da 
mencionada Lei nº 8.666/93. Nesses termos, considerando 
satisfatória a proposta apresentada e classificadas em pri-
meiro lugar, com preço compatível com edital, o que satisfaz 

plenamente os interesses econômico desta Prefeitura Mu-
nicipal, ADJUDICO como adjudicado as firmas: CAROLPAN 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
EIRELI,  C.N.P.J. nº 09.036.850/0001-14, estabelecida à 
Av. Inocêncio Figueiredo, nº 53-58 – Centro – CEP 15.720-
000 -  Palmeira d’Oeste – SP, JULIANO SANTANA DE 
CARVALHO-JALES - EPP,  C.N.P.J. nº 04.552.821/0001-91, 
estabelecida à Rua Argentina, 3337, Jardim Santo Expedi-
to – CEP 15.707-090 - Jales – SP, EDSON GONÇALVES 
FELICIO - ME, C.N.P.J. nº 55.410.930/0001-05 estabelecida 
à Rua Brasil, nº 60-46, centro – CEP 15.720-000 – Palmeira 
d’ Oeste – SP, ALCIDES FRIAS FERNANDES - ME, inscrita 
no CNPJ nº 17.341.479/0001-22, estabelecida à Av. Carlos 
Gomes, nº 47-90 – Centro – CEP 15.720-000 - Palmeira 
d’Oeste – SP, MARIA SUELI BARBIERI DE MORAIS - ME, 
inscrita no  C.N.P.J. nº 07.630.441/0001-16, estabelecida à 
Rua XV de Novembro, nº 4076, Centro – CEP 15.720-000 – 
Palmeira d’Oeste – SP, MERCEARIA VIEIRA LTDA – EPP, 
C.N.P.J. nº 58.293.838/0001-09 estabelecida à Rua Nova 
York, nº 1231, Jd. Brasil – CEP 15.700-000 – Jales – SP, 
FREITAS & GASQUES LTDA -  ME, inscrita no C.N.P.J. nº 
10.755.307/0001-56 estabelecida à Rua Brasil, nº 6237, 

Centro – CEP 15.720-000 – Palmeira d’Oeste – SP, SOLAN-
GE APARECIDA VIEIRA FRIOS - ME, inscrita no  C.N.P.J. nº 
10.601.629/0001-40, estabelecida à Rua Amazonas, nº 453, 
Centro – CEP 15.275-000 – Monções – SP e  LS CONGE-
LADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, inscrita no  
C.N.P.J. nº 07.331.073/0001-05, estabelecida à Rua Walter 
Luiz Casteletto, nº 206 – Pq. Ind. Maria Isabel de Almeida 
Prado – CEP 16.080-755 – Araçatuba – SP, para a contrata-
ção de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios 
e gás, destinados a merenda escolar, com fornecimento par-
celado durante o decorrer do exercício de 2019. Com valor 
total estimado em R$ 431.503,00 (quatrocentos e trinta e um 
mil quinhentos e três reais).

REGISTRE-SE      PUBLIQUE-SE                     CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Pau-
lo, 22 de Abril de 2019.

REINALDO SAVAZI
-Prefeito Municipal-
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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: 0000963-76.2013.8.26.0414
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: Joaquim Nunes Pereira

Justiça Gratuita

Vara ÚnicaVara Única
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0000963-76.2013.8.26.0414

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

FAZ SABER a(o) espólio de Olímpio Silva de Moraes, nas pessoas de seus sucessores: Lígia 
Peres de Moraes Araripe e seu marido Raimundo machado de Araripe, Márcia Pereira Moraes, 
Fernando Peres de Moraes e Sandra Peres Moraes Vilela, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Joaquim Nunes Pereira 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a propriedade sobre o imóvel urbano denominado 
Lote 13, Quadra "t", sendo cadastrado junto a prefeitura Municipal de Aparecida d'Oeste sob o nº 
0016.00, em nome do requerente, de formato retangular, localizado no lado par da rua Mário 
Escarpeto, medindo 10,70 metros de frente e 9,40 metros de fundos por 30,00 metros laterais (dito 
da frente aos fundos),  confrontando-se pela frente com o lado par da Márcio Scarpeto; do lado 
direito de quem da rua olha para o imóvel, confrontando-se com parte do lote 15, de propriedade 
de Gilson Batista Soares (matrícula 3956); do lado esquerdo confronta-se com o lote 11 de 
propriedade de Dirce Leite Fernandes e Outros (matrícula 3711) e finalmente nos fundos 
confronta-se com parte do lote 12 de propriedade de Dirce Leite Fernandes e outros, perfazendo 
uma área superficial de 301,50 m² de terra, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Palmeira D'oeste, aos 08 de novembro de 2017.

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

PREFEITURA MUNIC PALMEIRA D´OESTE

AV. DR. FRANCISCO FÉLIX DE MENDONÇA, 4955

46609731/0001-30 Ens ino Exercício: 2019 Período: 01/01/2019  a té   31/03/2019

Anexo IX

Quadro Res umo da Aplicação  Em Educação R$ 1

Receitas  e  Aplicações  Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS Valor
418.618,31Impos tos  Próprios

5.116.306,45Transfe rências  Cons tituciona is
5.534.924,76Tota l da  Rece ita  de  Impos tos

CONSTITUIÇÃO FEDERAL Valor
1.383.731,19Aplicação mímima de  25% das  Rece itas  de

Impos tos , conforme a tigo 212

FUNDEB Valor
818.723,57Transfe rências  do Exercício

957,39Aplicações  Finance iras
819.680,96Tota l do FUNDEB

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07 Valor
491.808,58Magis té rio - a rt.22 - mínimo 60%
778.696,91Aplicação tota l - a rt.21, §2º - mínima de  95%

FUNDEF Valor
0,00Saldo de  Exer.Anteriores
0,00Aplicações  Finance iras
0,00Tota l do FUNDEF

LEI Nº 9424, de  24/12/96 Valor
0,00Magis té rio - mínimo de  60%
0,00Tota l - 100% dos  recursos

RECURSOS VINCULADOS Valor
201.819,28Recebidos  no Exercício

0,00Saldo de  Exer.Anteriores
201.819,28Tota l de  Rec.Vinculados

APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventua l sa ldo não aplicado
deverá  se r aplicado no exercício seguinte

Recurs os  Próprios  - Ed. Bás ica Empenhado % Liquidado % Pago %
Recursos  Próprios  - Ed. Bás ica 1.699.448,44 30,71 % 1.443.677,26 26,08 % 1.155.510,30 20,88 %

FUNDEB Empenhado % Liquidado % Pago %
Magis té rio 554.210,06 67,61 % 554.210,06 67,61 % 393.280,98 47,98 %

Outras 220.188,59 26,86 % 183.551,91 22,39 % 183.551,91 22,39 %

Tota l 774.398,65 94,48 % 737.761,97 90,01 % 576.832,89 70,37 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES Empenhado % Liquidado % Pago %
Magis té rio 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Tota l 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

OUTRAS VINCULAÇÕES Empenhado % Liquidado % Pago %
OUTRAS VINCULAÇÕES 355.100,43 175,95 % 159.385,53 78,97 % 150.957,23 74,80 %
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Oitenta e quatro mortes por 
hora, 829 por dia e mais de 302 
mil em todo o ano de 2017. Es-
ses são os números das doenças 
cardiovasculares como infarto 
e acidente vascular cerebral no 
Brasil e que têm como principal 
fator de risco a hipertensão arte-
rial. De acordo com o Ministério 
da Saúde, a pressão alta afeta 
um em cada quatro brasileiros 
adultos. 

No Dia Nacional de Com-
bate à  Hipertensão,  lem-
brado no dia 26 de abri l , 
o  ministér io aler ta  que o 
consumo excessivo de só-
dio, principal componente 
do sal,  aumenta o risco de 
hipertensão e doenças do 
coração.  Dois  terços do 
consumo de sal pela popu-
lação brasileira vêm do sal 
adicionado direto no pra-
to.  Os números mostram 
que o brasileiro consome 
mais que o dobro – quase 
12 gramas (g) – da quan-
t idade recomendada pela 
Organização Mundial  de 
Saúde (OMS).

Dados do ministério reve-
lam ainda que, embora 90% 
dos homens e 70% das mu-

Hipertensão afeta um em cada quatro brasileiros adultos
à  SAÚDE

lheres consumam mais sal do 
que o máximo recomendado, 
85,1% dos brasileiros adul-
tos consideram seu consumo 
de sal adequado.

Prevenção e diagnóstico
Para o combate à hiperten-

são, o ministério recomenda 
a adoção de um estilo de vida 
saudável desde a infância até 
a terceira idade e a realização 
dos exames de saúde rotinei-
ros pelo menos uma vez no 
ano. A prática de exercícios 
físicos é outro hábito reco-
mendado pela pasta.

TRATAMENTO
Atualmente, o Sistema 

Único de Saúde (SUS) forne-
ce medicamentos para hiper-
tensão em unidades básicas 
de saúde e em cerca de 31 
mil unidades farmacêuticas 
credenciadas ao programa 
Farmácia Popular.

Para retirar os remédios, 
é preciso apresentar um do-
cumento de identidade com 
foto, CPF e receita médica 
dentro do prazo de validade 
(120 dias). A receita pode ser 
emitida por um profissional 
da rede pública ou de hospi-
tais e clínicas privadas.
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