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INAUGURAÇÕES

População avareense recebeu
importantes obras no mês de julho

A população avareense
recebeu importantes obras
no mês de julho, quando
ocorreram inaugurações nos
mais diversos setores da
municipalidade. Na área es-
portiva, foram inauguradas
a reforma do Ginásio de
Esportes “Kim Negrão”,
Associação Ferroviária Ava-
reense e Campo do Jardim
Paineiras; na área da edu-
cação, a entrega do novo

prédio da EMEB Licínia
Guazzelli, as novas quadras
cobertas das EMEBs “Don-
doca” e Ulisses Silvestre, as
ampliações, a reforma e
ampliação das creches Ca-
rolina Puzziello e Olga Gi-
rardi de Brito, a reforma da
Cozinha Piloto, além do
lançamento das pedras fun-
damentais de mais duas cre-
ches; na área da saúde o
lançamento da pedra fun-

damental da Unidade de
Pronto Atendimento (UPA
24 horas), na habitação o
lançamento da pedra fun-
damental de 400 lotes ur-
banizados, pavimentação
das ruas Miguel Chibani e
Emílio Figueiredo no Jardim
Paraíso, na segurança a
nova sede da 1ª Cia do 53º
Batalhão da Polícia Militar
do Interior. Confira nesta
edição.

SISTEMA VIÁRIO

Prefeitura inicia pavimentação das
Avenidas Misael Leal e Major Rangel

A Prefeitura Municipal
deu início ontem ao asfal-
to das avenidas Misael
Euphrásio Leal e Major
Rangel, da Rodovia João
Melão (SP-255) até a Rua
Brás Caldeiras, nas proxi-
midades do Horto Flores-
tal. A obra é resultado de
convênio assinado junto

ao DADE – Departamento
de Apoio ao Desenvolvi-
mento das Estâncias - no
valor de R$ 2.066.774,30
que serão utilizadas no as-
faltamento das Avenidas
Misael Euphrásio Leal e
Major Rangel, do início da
Rodovia João Melão (SP-
255) até a Rua Brás Cal-

deiras, nas proximidades
do Horto Florestal, uma
importante obra para o tu-
rismo municipal. Também
na data de ontem, foi dado
início ao asfalto das ruas
Ruas Jandira Pereira, João
Paulo Nogueira e Seme
Jubram, no Bairro Jardim
Paraíso.
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Aquisição garante
para Avaré o maior

Programa
Habitacional de sua

história

O último dia 30, foi
marcado pelo lançamento
da pedra fundamental de
mais 400 moradias na Es-
tância Turística de Avaré.
As novas casas são frutos
do Programa Lotes Urba-
nizados e serão construí-
das nas proximidades do
Bairro Vila Esperança.

Pelo programa, a Pre-

TELEFONES DOS PONTOS DE TÁXI
Ponto Telefone Endereço
São João 3732-0111 Rua Maranhão
Santa Cruz 3731-2283 Rua São Paulo
São Benedito 3732-1772 Rua Mato Grosso (Igreja São Benedito)
São Cristóvão (mercado) 3732-0333 Praça da Independência (Rua Sta. Catarina)
Central (matriz) 3732-0999 Rua Domiciano Santana
Santa Casa 3732-1669 Rua Mato Grosso x Rua Paraíba
Rodoviária 3733-0449 Terminal Rodoviário

Lançada a pedra fundamental de
mais 400 moradias em Avaré

feitura cede o terreno, o
Estado repassa R$ 10 mil
por lote para realizar a in-
fraestrutura do local e
mais R$ 6 mil a fundo per-
dido. Além disso, o Esta-
do também financia todo
o material de construção
para que a pessoa contem-
plada pelo Programa pos-
sa construir a sua casa pró-
pria. Vale-se ressaltar que
Avaré foi a cidade que as-
sinou o maior Programa
de Lotes Urbanizados do
Estado de São Paulo.

Além de garantir mo-
radias para as famílias mais

carentes de Avaré, o 400
lotes urbanizados irão via-
bilizar a construção de
uma nova elevatória para
a interligação da rede de
água e esgoto na macror-
região que abrange os bair-
ros Vila Esperança, Vale do
Sol, Vila Serena e Vila Ve-
neza, oferecendo uma es-
trutura de saneamento bá-
sico ainda não existente no
local.

Com as 578 casas do
Residencial São Rogério,
as 673 casas do Residen-
cial Mário Banwart, as 747
casas já entregues, sendo

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) leiloou
lotes para oferta de telefonia móvel 4G (4ª geração). Dos
lotes com área de prestação nacional, as empresas vence-
doras foram Claro, Vivo, Tim e Oi. Porém, das quatro faixas
nacionais, aquelas com maior capacidade foram conquista-
das pela Claro e pela Vivo.

O que é internet 4G?
Chamada de 4ª geração da internet móvel, a 4G é su-

cessora da 3G e as principais diferenças entre elas estão na
velocidade de conexão e no carregamento de dados que
poderá ser cerca de 10 vezes maior se comparado à 3ª ge-
ração. Contudo, as operadoras brasileiras que
comercializarão o serviço no país ainda não divulgaram qual
a velocidade real da internet 4G que será oferecida aos con-
sumidores.

Uso de novas aplicações
Com o aumento da velocidade, o internauta poderá utili-

DEFESA DO CONSUMIDOR - SAIBA O QUE É INTERNET 4G

Principais diferenças entre 3G e 4G
estão na velocidade de conexão e no

carregamento de dados
zar novas aplicações de conteúdo multimídia (integração
de diferentes modalidades de mídia como gráficos, imagens,
textos, áudio e animação).

Dependendo da velocidade oferecida, o usuário poderá
ouvir músicas diretamente pela internet, sem interrupções e
baixar vídeos em alta definição em poucos minutos. Além dis-
so, ele também poderá fazer videoconferências diretamente
do celular e armazenar vídeos no computador ao mesmo tem-
po que as imagens estão sendo captadas pela câmera.

De acordo com a Anatel, as empresas selecionadas para
prestar o serviço 4G deverão ofertá-lo no ano que vem em
todas as cidades sede da Copa das Confederações. Para
2014, o serviço deverá ser disponibilizado para todas as
sedes e subsedes da Copa do Mundo e todas as capitais
de Estados e municípios com mais de 500 mil habitantes.
Até o fim de 2017, municípios com mais de 30 mil habitan-
tes deverão ser atendidos.

190 no Bairro Camargo,
24 na Vila Dignidade, 93
no Residencial Vale do Sol,
134 no Residencial Vila
Serena, 104 no Residen-
cial Vila Veneza e 202 no
Residencial Chácara Eliza,
em parceria com o SEC,
somadas as 22 casas do
Bairro Barra Grande, os
400 Lotes Urbanizados
garantirão à atual gestão
municipal a entrega de
mais de 2000 casas para
a população avareense, o
que configura o maior
programa habitacional da
história do município.
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JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de   fornecimento de peças (Contrapartida).
Fornecedor : Auto Peças Ferlon Ltda ME
Empenhos :  7502, 7503, 7504/2012
Valor : R$  1.438,05
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de locação , instalação e manutenção de 05
banheiros químicos - Arria Nhô Musa.
Fornecedor : Avaban Promoçoes e Eventos Ltda ME
Empenhos : 7634/2012
Valor : R$  2.925,00
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de execução de serviços de manutenção e con-
servação geral da CEI Prof. Olga Girardi de Brito.
Fornecedor : Atlantica Com. e Serviços Ltda
Empenhos : 4936/2012
Valor : R$  30.037,22
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças (Contrapartida).
Fornecedor : Auto Peças Ferlon Ltda ME
Empenhos : 6273, 6200, 6199, 6021, 6493, 6492/2012
Valor : R$  573,88
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de locação de equipamentos de iluminação para
diversos eventos.
Fornecedor : Benedicto Machado Sonorização ME
Empenhos : 1 1276/2012
Valor : R$  4.400,00
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de aquisição de gêneros perecíveis.
Fornecedor : Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda EPP
Empenhos : 3205, 3212/2012
Valor : R$  15.337,10
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de instalação de 01 posto de transformação
bifásico, para ligação de energia elétrica bifásica, para atendimento a
Sra. Elisangela de Lima Rogati, conforme Ordem Judicial no lote 23 –
quadra 06 do loteamento terras de São Marcos II.
Fornecedor : Coop. Eletrificação Rural Itai/Paranapanema/Avare
Empenhos : 7619/2012
Valor : R$  9.169,22
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço prestado com veiculo (Contrapartida).
Fornecedor : Dragão Escapamentos Ltda ME
Empenhos : 7307, 6506, 6508/2012
Valor : R$  210,00
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de elaboração de laudo de fauna em propriedade rural.
Fornecedor : Ecover Soluçoes Ambientais Ltda
Empenhos : 6393/2012
Valor : R$ 1.932,00
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço prestado com veiculo (Contrapartida).
Fornecedor : Flavio Faria Ribeiro
Empenhos : 6215/2012
Valor : R$  190,00
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de baterias e peças para veiculos.
Fornecedor : GBSL – Grupo de Baterias Sorocaba Ltda EPP
Empenhos : 13767, 13768, 1 1772, 11773, 11770, 11771/2011
Valor : R$  1.276,00
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço prestado com publicação.
Fornecedor : Imprensa Oficial Estado S.A.
Empenhos : 7780, 7779/2012
Valor : R$ 6.361,1 1
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de aquisição de gêneros alimentícios.
Fornecedor : Iotti Griffe da Carne Ltda
Empenhos : 3126/2012
Valor : R$  16.170,70
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de   plantões médicos no PSM, SAMU, presta-
ção de serviços médicos de especialidades,  odontologia para paci-
entes especiais e serviços médicos de exames diagnósticos.
Fornecedor : Instituto Hygia Saude e Desenvolvimento Social
Empenhos : 3576, 5651, 5802, 1571/2012
Valor : R$  621.300,00
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de   aquisição de 01 microfone e 02 caixas som.
Fornecedor : Jose Eduardo Javaro Avare ME
Empenhos :  7870/2012
Valor : R$  1.860,00
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de   fornecimento de peças (Contrapartida).
Fornecedor : Jose Geraldo Marques & Cia Ltda ME
Empenhos :  751 1/2012
Valor : R$  597,70
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de medicamentos.
Fornecedor : Luiz A. Dos Santos Drogaria EPP
Empenhos : 7657, 6235/2012
Valor : R$  27.463,17
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço prestado com faixa digital e banner.
Fornecedor : Marques e Mantovani Comunicação Visual Ltda ME
Empenhos : 6536, 7622/2012
Valor : R$  315,00
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de locação com montagem e desmontagem de tendas
para os eventos “Arraia do Nho Musa e Projeto Corredor Cultural”.
Fornecedor : Miguel Augusto Cheche Ferreira ME
Empenhos : 741 1/2012
Valor : R$  12.900,00
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentícios e aqui-
sição de cestas basicas.
Fornecedor : Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
Empenhos : 3418, 3419, 3164/2012
Valor : R$  49.205,12
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal



AVARÉ, 07 DE JULHO DE 2012SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 5714

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de locação de multifuncional.
Fornecedor : P . V. T. Comercio e Manut. De Moveis p/ Esc. Lt da
Empenhos : 7636/2012
Valor : R$  5.760,00
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço prestado com publicação.
Fornecedor : Patria Designers Pub. e Prop. Ltda
Empenhos : 7777, 7778/2012
Valor : R$  3.927,40
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de locação de 100 jogos de mesas e cadeiras para serem
realizados no “Arraia do Nho Musa” no período de 22, 23 e 24 de junho
de 2012 realizado na praça Romeu Bretas  (Concha Acústica).
Fornecedor : Ricardo Filgueiras Gomes
Empenhos : 7274/2012
Valor : R$  1.800,00
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de   instalação elétrica e hidráulica em diversos
alojamentos, execução da reforma do Campo Bairro Paineiras e refor-
ma do Campo Municipal de Futebol ao lado do Ginásio Kim Negrão.
Fornecedor : Sanorte Saneamento e Construçoes Ltda EPP
Empenhos :  2833, 4756, 4758/2012
Valor : R$  363.1 11,07
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de   assistência técnica.
Fornecedor : Serv Imagem Paulist ana Assist. T ecnica Lt da
Empenhos : 2835, 1909/2012
Valor : R$  9.648,94
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de   fornecimento de peças e serviço prestado
com veiculo (Contrapartida).
Fornecedor : T . Da S. Saito Auto Eletrica Me
Empenhos : 7523, 7517, 7737/2012
Valor : R$  330,00
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de   fornecimento de peças (Contrapartida).
Fornecedor : T . Da S. Saito Auto Eletrica Me
Empenhos : 7735, 7736/2012
Valor : R$  193,00
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de   fornecimento de peças e serviço prestado
com veiculo (Contrapartida).
Fornecedor : T apajos Bauru Caminhoes e Serviços Lt da
Empenhos : 7302, 7524, 7303/2012
Valor : R$  1.447,17
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças (Contrapartida).
Fornecedor : T ecnica Diesel Marson Lt da
Empenhos : 6527/2012
Valor : R$  131,00
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de   serviço de sistema de alarmes e
monitoramento.
Fornecedor : W . Pedra Alarmes ME
Empenhos : 7631/201 1, 406/2012
Valor : R$  132,00
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO
Retifica publicação da justificativa da quebra de Ordem Cronológica
da Empresa Imprensa Oficial Estado S.A.  ref. Semanário Oficial,
edição   número  568, de 16/06/2012:
Onde se lia:
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço prestado com publicação.
Fornecedor : Imprensa Oficial Estado S.A
Empenhos :  6305, 6390/2012
Valor : R$ 7.840,53
Avaré, 16 de Junho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

Agora se lê:
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço prestado com publicação.
Fornecedor : Imprensa Oficial Estado S.A
Empenhos :  6305, 6390/2012
Valor : R$ 8.020,53
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de protetor solar FPS 30 200ML.
Fornecedor : Balaska Equips. Ind. e Cm. Ltda
Empenhos : 1919/2012
Valor : R$  2.220,00
Avaré, 07 de Julho de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 113/12 – PROCESSO Nº. 442/12

Objeto: Contratação de empresa para curso de artesanato de Pintu-
ra em telha para o CRAS I.
Data de Encerramento: 19 de julho de 2012, das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 19 de julho de 2012, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística de
Avaré, 06 de julho de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 114/12 – PROCESSO Nº. 443/12
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços na área
de cursos profissionalizantes voltados para o público LGBT de Avaré.
Data de Encerramento: 20 de julho de 2012, das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 20 de julho de 2012, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística
de Avaré, 06 de julho de 2012 – Érica Marin Henrique –
Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 109/12 – PROCESSO Nº. 418/12
Objeto: Aquisição de uniformes para os profissionais do Samu.
Recebimento das Propostas: 10 de julho de 2012, das  08:00 horas
até 19 de julho de 2012 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 19 de julho de 2012, das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 19 de julho de 2012, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 06 de julho de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 110/12 – PROCESSO Nº. 419/12
Objeto: Aquisição de utensílios de cozinha para o CSU e CRAS II.
Recebimento das Propostas: 12 de julho de 2012, das  08:00 horas
até 23 de julho de 2012 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 23 de julho de 2012, das 09:35 às 09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 23 de julho de 2012, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 06 de julho de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 115/12 – PROCESSO Nº. 441/12
Objeto: Aquisição de materiais de cozinha para o Programa Bolsa Família.
Recebimento das Propost as: 11 de julho de 2012, das  08:00 horas
até 20 de julho de 2012 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 20 de julho de 2012, das 09:35 às 09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 20 de julho de 2012, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 06 de julho de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 116/12 – PROCESSO Nº. 444/12
Objeto: Aquisição de material férreo para grades da sala de informática
do Centro Social Urbano.
Recebimento das Propostas: 12 de julho de 2012, das  08:00 horas
até 23 de julho de 2012 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 23 de julho de 2012, das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 23 de julho de 2012, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 06 de julho de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 117/12 – PROCESSO Nº. 445/12
Objeto: Aquisição de materiais de pintura para adequação do Teatro
Municipal.
Recebimento das Propostas: 13 de julho de 2012, das  08:00 horas
até 24 de julho de 2012 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 24 de julho de 2012, das 09:35 às 09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 24 de julho de 2012, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 06 de julho de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 118/12 – PROCESSO Nº. 446/12
Objeto: Aquisição de materiais de iluminação para o Teatro Municipal.
Recebimento das Propostas: 13 de julho de 2012, das  08:00 horas
até 24 de julho de 2012 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 24 de julho de 2012, das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 24 de julho de 2012, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 06 de julho de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 024/12 – PROCESSO Nº. 448/12
Objeto: Reconstrução de boca de lobo, galeria e erosão no Bairro
Vera Cruz.
Data de Encerramento: 26 de julho de 2012, às 09:30 horas, Dep.
Licitação.
Data de Abertura: 26 de julho de 2012, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urísti-
ca de Avaré, 06 de julho de 2012 – Érica Marin Henrique – Pre-
sidente da CPJL.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 012/12 – PROCESSO Nº. 449/12
Objeto: Construção de Escola de Educação Infantil TIPO C.
Data de Encerramento: 13 de agosto de 2012, às 09:30 horas, Dep.
Licitação.
Data de Abertura: 13 de agosto de 2012, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística
de Avaré, 06 de julho de 2012 – Érica Marin Henrique – Presi-
dente da CPJL.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 095/12
PROCESSO Nº. 353/12

Objeto:  Aquisição de materiais para fabricação de massa fria.
Recebimento das Propost as:  11 de julho de 2012, das 08:00 horas
até 20 de julho de 2012 às 13:30 horas
Abertura das Propostas: 20 de julho de 2012 das 13:35 às 13:50 horas
Data de abertura da sessão: 20 de julho  de 2012 às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística de
Avaré, 04 de julho de 2012 –  Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 096/12
PROCESSO Nº. 354/12

Objeto:  Aquisição de móveis para o SAMU.
Recebimento das Propostas:  16 de julho de 2012, das 08:00 horas
até 25 de julho de 2012 às 09:30 horas
Abertura das Propostas: 25 de julho de 2012 das 09:35 às 09:50 horas
Data de abertura da sessão: 25 de julho  de 2012 às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística de
Avaré, 05 de julho de 2012 –  Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

Repetição da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/12
PROCESSO Nº. 343/12

Objeto: Contratação de empresa para construção de creche no Jar-
dim Paraíso.
Data de Encerramento: 10 de agosto de 2012, às 09:30 horas, Dep.
Licitação.
Data de Abertura: 10 de agosto de 2012, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística
de Avaré, 28 de junho de 2012 – Érica Marin Henrique – Presi-
dente da CPJL.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA  a Empresa KAMILA LORENA MARCIANO BEZER-
RA UTENSÍLIOS - ME , objetivando a aquisição de materiais de
escritório para toda a municipalidade, relativa ao Pregão
Presencial nº. 079/12 – Processo nº. 315/12 - Homologado
em: 26/06/2012 .

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA  a Empresa BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS L TDA -
EPP, objetivando a contratação de empresa para retífica comple-
ta do motor 1.0 – 08 válvulas do veículo Gol placa CPV 4243 com
fornecimento de peças e mão de obra, relativa ao Pregão
Presencial nº. 088/12 – Processo nº. 357/12 - Homologado
em: 26/06/2012 .

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS L TDA - EPP,
objetivando a contratação de empresa para retífica de motor Sprint
2.8 Turbo com fornecimento de peças e mão de obra e substituição
do revestimento do piso do micro-ônibus placa DBS 1057, relativa ao
Pregão Presencial nº. 092/12 – Processo nº. 370/12 - Homologa-
do em: 26/06/2012 .

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa TIAGO SILVA SALGADO - ME , objetivando a
contratação de empresa responsável pelo fornecimento de materiais
e mão de obra para confecção de 200 camisetas para os Jogos Regi-
onais, relativa ao Pregão Presencial nº. 093/12 – Processo nº. 374/
12 - Homologado em: 02/07/2012 .

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa BENEDICTO MACHADO – SONORIZAÇÃO - ME ,
objetivando a locação de sonorização para os Jogos Regionais, rela-
tiva ao Pregão Presencial nº. 094/12 – Processo nº. 375/12 - Ho-
mologado em: 02/07/2012 .

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa CENTRO DE CAPACITAÇÃO INDUSTRIAL  LTDA
- ME, objetivando a contratação de empresa para realização de curso
de costura para o Bolsa Família, relativa ao Pregão Presencial nº.
095/12 – Processo nº. 376/12 - Homologado em: 03/07/2012 .

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa GRIL GRÁFICA REPRESENTAÇÕES INDUSTRI-
AIS LTDA ME, objetivando a contratação de empresa para confecção
de 2.500 cartilhas educativas e 1.000 folders para Educação para o
Trânsito, relativa ao Pregão Presencial nº. 096/12 – Processo nº.
377/12 - Homologado em: 04/07/2012 .

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dispos-
to no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a
Empresa H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LIMIT ADA, objetivando
a contratação de empresa para execução de guias e sarjetas, pavi-
mentação asfáltica e drenagem pluvial, com fornecimento de mão de
obra, equipamentos e máquinas, em ruas do Bairro Jardim Paraíso e
Avenida Antônio Sílvio Cunha Bueno, relativa à Concorrência Pública
nº. 005/12 – Processo nº. 310/12 - Homologado em: 02/07/2012 .

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LIMIT ADA ,
objetivando a contratação de empresa para execução da construção
de rotatórias, galerias, guias e sarjetas e pavimentação asfáltica em
CBUQ, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos
e máquinas, na Avenida Major Rangel e Misael Eufrásio Leal, trecho
entre a Rua Coronel João Cruz e Avenida Gilberto Filgueiras, relativa à
Concorrência Pública nº. 007/12 – Processo nº. 345/12 - Homolo-
gado em: 02/07/2012 .

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA  a Empresa RODOTEC PAV SÃO PAULO
TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA ME, objetivando a aquisição
de sacos de ráfia para pavimentação asfáltica, relativa ao Pre-
gão Eletrônico nº. 067/12 – Processo nº. 274/12 - Homologa-
do em: 02/07/2012 .

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE ME , objetivando a
confecção de placas galvanizadas para a Secretaria Municipal de
Habitação, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 068/12 – Processo nº.
275/12 - Homologado em: 21/06/2012 .

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa WR EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA EPP,
objetivando a aquisição de 10 roçadeiras para a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 085/12 – Pro-
cesso nº. 331/12 - Homologado em: 22/06/2012 .

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa C.A.L. VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL ME ,
objetivando a aquisição de 05 galões de herbicidas para a Secretaria
Municipal de Agricultura, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 086/12 –
Processo nº. 332/12 - Homologado em: 25/06/2012 .

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dispos-
to no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA  a
Empresa MIRAFRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA
REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, objetivando a aquisição de 01 bebedouro
para o Centro Administrativo, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 087/12
– Processo nº. 333/12 - Homologado em: 26/06/2012 .

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa SANTEC FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRO-
DUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP, objetivando a aquisição de equipa-
mentos elétricos e telefones para Creches, Ensino Fundamental e
Educação Infantil, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 090/12 – Pro-
cesso nº. 342/12 - Homologado em: 29/06/2012 .

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA  a Empresa A B DALFRÉ ME , objetivando a aquisi-
ção de equipamentos de informática para o UAC, relativa ao Pre-
gão Eletrônico nº. 092/12 – Processo nº. 350/12 - Homologado
em: 05/07/2012 .

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA, objetivando a aquisição de materiais de escritório para uso no
56º Jogos Regionais, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 100/12 –
Processo nº. 363/12 - Homologado em: 02/07/2012 .

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA EPP,
objetivando a aquisição de materiais esportivos para uso no 56º Jo-
gos Regionais, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 101/12 – Processo
nº. 371/12 - Homologado em: 25/06/2012 .

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c
Lei 10.520/02 HOMOLOGA  a Empresa IMPLY TECNOLOGIA
ELETRÔNICA LTDA , objetivando a aquisição de placares ele-
trônicos para uso no 56º Jogos Regionais, relativa ao Pregão
Eletrônico nº. 102/12 – Processo nº. 372/12 - Homologado
em: 02/07/2012 .

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa EDUARDO MINILO FARIAS UTILIDADES ME ,
objetivando a aquisição de armários de aço para a Procuradoria Ge-
ral, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 104/12 – Processo nº. 386/12
- Homologado em: 04/07/2012 .

ADJUDICAÇÃO
Concorrência Pública nº. 005/12 – Processo nº. 310/12

Fica adjudicado a Empresa H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS
LIMITADA , com valor total de R$ 764.085,37 (setecentos e ses-
senta e quatro mil oitenta e cinco reais trinta e sete  centa-
vos),  objetivando a contratação de empresa para execução de gui-
as e sarjetas, pavimentação asfáltica e drenagem pluvial, com for-
necimento de mão de obra, equipamentos e máquinas, nas ruas do
Bairro Jardim Paraíso e Avenida Antônio Sílvio Cunha Bueno – adju-
dicado em: 02/07/2012.



Concorrência Pública nº. 007/12 – Processo nº. 345/12
Fica adjudicado a Empresa H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS
LIMITADA , com valor total de R$ 1.754.693,44 (hum milhão sete-
centos e cinquenta e quatro mil seiscentos e noventa e três
reais quarenta e quatro centavos),  objetivando a contratação de
empresa para execução da construção de rotatórias, galerias, guias
e sarjetas e pavimentação asfáltica em CBUQ, com fornecimento de
materiais, mão de obra, equipamentos e máquinas, na Avenida Major
Rangel e Misael Eufrásio Leal, trecho entre a Rua Coronel João Cruz
e Avenida Gilberto Filgueiras – adjudicado em: 02/07/2012.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 098/12 – Processo nº. 393/12, objetivando a locação de apare-
lhagem para Ginástica Artística, conforme preceitua o “caput” do arti-
go 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 02/07/12
– Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS
Nº. 016/12 – Processo nº. 264/12, objetivando a contratação de em-
presa especializada com fornecimento de mão de obra, ferramentas,
máquinas e materiais para implantação de sarjeta de concreto em
diversas vias do município, conforme preceitua o “caput” do artigo 49
da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 26/06/12 –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS
Nº. 021/12 – Processo nº. 358/12, objetivando a contratação de em-
presa especializada para efetuar serviços de limpeza de bocas de lobo,
poços de visita, ramais e galerias de águas pluviais, conforme precei-
tua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada
em: 22/06/12 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Nº. 097/12 – Processo nº. 360/12, objetivando a aquisição de medi-
camentos e materiais hospitalares para uso no 56º Jogos Regionais,
conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas
alterações. - Revogada em: 22/06/12 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº. 098/12 – Processo nº. 361/12, objetivando a aquisição
de caixas de água para uso no 56º Jogos Regionais, conforme
preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas altera-
ções. - Revogada em: 25/06/12 – Rogélio Barchetti Urrêa – Pre-
feito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Nº. 099/12 – Processo nº. 362/12, objetivando a aquisição de materi-
ais de limpeza  para uso no 56º Jogos Regionais, conforme preceitua o
“caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada
em: 26/06/12 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 008/11 – Processo nº. 030/1 1, Contrato (049/
11), que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré
e a empresa GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA ,
objetivando a contratação de empresa para realização de servi-
ços gráficos para a Secretaria Municipal de Educação, com pror-
rogação até 23 de abril de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Pre-
feito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 069/11 – Processo nº. 350/1 1, Contrato (327/1 1),
que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a
empresa UNIDADE RADIOLÓGICA  S/C LTDA , objetivando a
contratação de empresa para realização de exames de
ultrassonografias, densitometrias, ecocardiogramas, tomografias e
laudos de raio x para o Pronto Socorro Municipal, com prorrogação
até 21 de dezembro de 2012. O valor desta prorrogação de contrato é
de R$ 189.147,95 (cento e oitenta e nove mil cento e quarenta e
sete reais noventa e cinco centavos)  – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE
PREÇOS Nº 005/10 – Processo nº. 068/10, Contrato (171/10),
que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré
e a empresa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SER-
VIÇOS LTDA , objetivando o fornecimento de materiais, máqui-
nas, equipamentos e mão de obra para execução de construção
da escola “Profª Licínia de Oliveira Guazzelli”, com prorrogação
até 10 de setembro de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito
Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 012/11 – Processo nº. 309/1 1, Contrato (364/1 1), que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
objetivando a ampliação da EMEB “Profª Zainy Zequi de Oliveira, com
prorrogação até 06 de agosto de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 013/11 – Processo nº. 323/1 1, Contrato (365/1 1), que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
objetivando a ampliação da CEI “Maria Isabel Domingues Leal”, com
prorrogação até 21 de agosto de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 014/11 – Processo nº. 324/1 1, Contrato (422/1 1), que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa
FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA EPP, objetivando a
construção de sanitários na EMEB “Prof. Clarindo Macedo”, com pror-
rogação até 14 de agosto de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito
Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 009/12 – Processo nº. 153/12, Contrato (156/12), que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
objetivando a reforma do Campo de Futebol do Bairro Bonsucesso,
com prorrogação até 07 de julho de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 010/12 – Processo nº. 154/12, Contrato (148/12), que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
objetivando a reforma do Ginásio de Esportes Tico do Manolo, com
prorrogação até 05 de julho de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Pre-
feito Municipal.

ADITIVO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/10 – Processo nº. 068/10 fica aditado
o valor de R$ 17.937,65 (dezessete mil novecentos e trinta e sete
reais sessent a e cinco cent avos),  para a empresa ATLÂNTICA CONS-
TRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, o que corresponde a
aproximadamente 6,43% (seis vírgula quarenta e três por cento ) do
valor total adjudicado no processo licitatório em questão objetivando o
fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra
para execução de construção da escola “Profª Licínia de Oliveira
Guazzelli” - Assinatura do T ermo Aditivo em: 29 de junho de 2012.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/12 – Processo nº. 145/12 fica aditado
o valor de R$ 87.425,00 (oitenta e sete mil quatrocentos e vinte e
cinco reais),  para a empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRI-
AIS LTDA, o que corresponde a aproximadamente 24,97% (vinte e
quatro vírgula noventa e sete  por cento ) do valor total adjudicado
no processo licitatório em questão objetivando a aquisição de gases
acondicionados em cilindros para uso medicinal - Assinatura do
Termo Aditivo em: 02 de maio de 2012.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 136/12 – Processo nº. 396/12

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa EDUARDO STENGEL
DE CARVALHO & CIA  LTDA ME, com valor global de R$ 800,00 (oito-
centos reais)  objetivando a prestação de serviço para dedetização e
descupinização a ser realizado no CREAS, com fulcro no artigo 24 da
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 15 de
junho de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 139/12 – Processo nº. 407/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa FIGUEIREDO S/A,
com valor global de R$ 3.228,34 (três mil duzentos e vinte e oito
reais e trinta e quatro centavos)  objetivando a aquisição de mate-
rial de pintura para o Programa Bolsa Família, com fulcro no artigo 24
da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20
de junho de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 140/12 – Processo nº. 408/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa RICARDO
FILGUEIRAS GOMES 17395807880, com valor global de R$ 850,00
(oitocentos e cinquenta reais)  objetivando a locação de brinquedos
para atender a Prefeitura no Bairro, com fulcro no artigo 24 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de
junho de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 143/12 – Processo nº. 416/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa FIGUEIREDO S/A,
com valor global de R$ 112,44 (cento e doze reais quarent a e qua-
tro centavos)  objetivando a aquisição de 02 aparelhos de telefone
para o C.S.U., com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 22 de junho de 2012 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 149/12 – Processo nº. 428/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa CENTER COMÉR-
CIO DE FANTASIAS E INFORMÁTICA  LTDA ME, com valor global
de R$ 2.390,00 (dois mil trezentos e noventa reais)  objetivando a
confecção de fantasia para o Mascote do 56º Jogos Regionais, com
fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 27 de junho de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 154/12 – Processo nº. 438/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa CASAGRANDE –
SILVA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME, com valor global de R$
24.000,00 (vinte e quatro mil reais)  objetivando a locação de 05 Vans
para transporte durante o 56º Jogos Regionais, com fulcro no artigo 24
da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 02
de julho de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências quanto
à Publicação da Homologação de Contrato  do PREGÃO
PRESENCIAL N° 053/12 – Processo n° 213/12, motivo pelo qual os
atos praticados por este setor e assinados pelo Senhor Prefeito
Municipal, deverão ser rerratificados.
Onde se lia:
...objetivando o fornecimento de peças e mão de obra para retífica
completa de motor do caminhão MB 1113, placa CPV 0942...
Agora se lê:
...objetivando o fornecimento de materiais de supermercado para toda
a municipalidade...

COMUNICADO
Novo número da SECRETARIA DA SAÚDE:

3711-1430
Os telefones do Disk Saúde permanecem os mesmos:

3732-7288 3733-1536
3733-4371 3732-9387
3732-9348 3732-9371
3732-9337 3733-1541
3732-8882 3731-2668

Todos contra a
HOMOFOBIA

NADSEX
Centro Administrativo Municip al

Rua Rio Grande do Sul, 1810
2° Andar - Sala 10 - Centro – Avaré

Disk Denúncia
(14) 3711-2533

Ramal 2534
e-mail: diversidadesexual@avare.sp.gov.br

Facebook: Nadsex Avaré
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LEI COMPLEMENTAR

Lei Complementar nº 172, de 05 de julho de 2012
(Altera a redação do parágrafo 2º do artigo 1º da lei complementar

nº 162, de 28 de fevereiro de 2012, e dá outras providências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei;
Artigo 1º - O Parágrafo 2º do Artigo 1º da Lei Complementar nº 162,
de 28 de fevereiro de 2012, passa a ter a seguinte redação:-
“Parágrafo 2° - A adesão ao programa poderá ser realizada até
21 de dezembro de 2012.”
Artigo 2º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de julho de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

LEIS

Lei nº 1.592, de 26 de junho de 2012
(Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de convênio com o

Estado de São Paulo, por intermédio da Casa Militar, por sua
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC e dá outras

providências).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei;
Art. 1º -  Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar, termo de convê-
nio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Casa Militar, por sua
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – CEDEC, objetivando a trans-
ferência de recursos financeiros para a execução de obras e serviços
destinados a medidas preventivas ou recuperativas de defesa civil.
Parágrafo Único – Celebrado o convênio o Poder Executivo dará
ciência à Câmara Municipal no prazo de 30 dias.
Art. 2º  - As despesas constantes com a aplicação desse convênio obe-
decerão as dotações orçamentárias constantes do orçamento vigente.
 Art. 3º – As despesas decorrentes desta Lei deverão obedecer
às determinações contidas na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993
e suas alterações.
Art. 4º -  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 26 de junho de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra,

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Lei nº 1.593, de 26 de junho de 2012
(Autoriza o Município de Avaré a promover na rede pública de ensino
a possibilidade e condição de alcance para utilização, com seguran-
ça e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos,

das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de
comunicação, por pessoa portadora de deficiência e dificuldade de
comunicação, nos termos que especifica e dá outras providências)

Autoria: V er. Luiz Otávio Clivatti
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei;
Artigo 1º- Fica o município de Avaré autorizado a promover na rede
pública de ensino a eliminação de barreiras na comunicação e esta-
belecer mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis
os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas portadoras
de deficiência e com dificuldade de comunicação, para garantir-lhes o
direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educa-
ção, à cultura, ao esporte e ao lazer.
Artigo 2º-  Fica também o município de Avaré autorizado a
implementar a formação de profissionais e adquirir equipamentos
eletrônicos para garantir e facilitar qualquer tipo de comunicação
direta à pessoa portadora de deficiência e com dificuldade de
comunicação.

Lei nº 1.599, de 05 de julho de 2012
(Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos Secretários Municipais

para a legislatura 2013/2016).

Autoria: Maioria dos V ereadores
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei;
Artigo 1º  - O subsídio mensal de Secretário Municipal da Estância
Turística de Avaré para a legislatura 2013/2016 será de R$ 6.220,00
(seis mil duzentos e vinte reais).
Artigo 2º  - Os subsídios de que trata esta Lei serão revistos anual-
mente no mês de dezembro, através de Lei, a partir do segundo ano
de mandato, pelo INPC/IBGE, conforme previsão contida no art. 37, X
da Constituição Federal de 1.988.
Artigo 3º  - As despesas decorrentes da aplicação da presente lei
correrão pelas dotações orçamentárias próprias do Executivo, na for-
ma da legislação legal vigente.
Artigo 4º  - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, aplican-
do-se seus efeitos a partir da próxima legislatura, no período de 1º de
janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de julho de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Lei nº 1.597, de 05 de julho de  2012
(Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores para a

legislatura 2013/2016).

 Autoria: Maioria dos V ereadores
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei;
Artigo 1º  - O subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal da Es-
tância Turística de Avaré para a legislatura 2013/2016 será de R$
6.220,00 (seis mil duzentos e vinte reais).
Artigo 2º  - O Vereador Presidente, enquanto mantiver esta qualidade
perceberá o subsídio mensal de R$ 6.850,00 (seis mil e oitocentos e
cinquenta reais)
Artigo 3º  - A ausência do Vereador às sessões ordinárias e extraordi-
nárias implicará o desconto de R$ 300,00 (trezentos reais) por sessão.
Artigo 4º  - Os subsídios pagos aos Vereadores não poderão ultrapassar:
I – individualmente para cada Vereador a remuneração do Prefeito
Municipal;
II – anualmente, no seu somatório, a cinco por cento da receita municipal.
Artigo 5º - Para os efeitos desta Lei, entende-se como receita muni-
cipal o somatório de todos os ingressos financeiros nos cofres do
Município, exceto:
I – a receita de contribuições de servidores destinada à constituição de
fundos ou reservas para o custeio de programas de previdência e assis-
tência social, mantidos pelo Município e destinados a seus servidores;
II – operações de crédito;
III – receita de alienação de bens móveis e imóveis;
IV – transferências oriundas da União ou do Estado através do convê-
nio ou não para a realização de obras ou manutenção de serviços
típicos das atividades daquelas esferas de Governo.
Artigo 6º - Os subsídios de que trata esta Lei serão revistos anualmente
em dezembro, a partir do segundo ano de mandato, pelo INPC/IBGE,
conforme previsão contida no art. 37, X da Constituição Federal de 1.988.
Artigo 7º  - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, aplican-
do-se seus efeitos a partir da próxima legislatura, no período de 1º de
janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de julho de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Lei nº 1.598, de 05 de julho de 2012
(Dispõe sobre a fixação dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito

Municipal para a legislatura 2013/2016).

  Autoria: Maioria dos V ereadores
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei;
Artigo 1º  - O subsídio mensal do Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré para a legislatura 2013/2016 será de R$ 16.000.00
(dezesseis mil reais).
Artigo 2º  - O subsídio mensal do Vice-Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré para a legislatura 2013/2016 será de R$ 6.220,00
(seis mil duzentos e vinte reais).
Parágrafo Único  – O Vice-Prefeito, nomeado Secretário Municipal,
deverá optar pelo recebimento de seu subsídio ou de Secretário, ve-
dado o pagamento de qualquer acréscimo.
Artigo 3º  - Os subsídios de que trata esta Lei serão revistos anual-
mente no mês de dezembro, através de Lei, a partir do segundo ano
de mandato, pelo INPC/IBGE, conforme previsão contida no art. 37, X
da Constituição Federal de 1.988.
Artigo 4º  - As despesas decorrentes da aplicação da presente lei
correrão pelas dotações orçamentárias próprias do Executivo, na for-
ma da legislação legal vigente.
Artigo 5º  - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, aplican-
do-se seus efeitos a partir da próxima legislatura, no período de 1º de
janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de julho de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

QUEM PRECISA, ENCONTRA.
QUEM PROCURA, CONTRATA.

Empresas acessem o site e cadastrem suas vagas.
É fácil e o custo zero.

VAGAS DE EMPREGO

PAT AVARÉ
Para se cadastrar acesse www .maisemprego.mte.gov .br

Maiores informações ligue
3732-1414/ 3733-6641/ 3733-6642

ESTAMOS EM NOVO ENDEREÇO:
RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº 1810, CENTRO (PRÉDIO

CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL), ENTRADA  PELA RUA CEARÁ.

EMPREGADORES: É necessário o cadastro da empresa, ou pes-
soa física, no endereço eletrônico http://maisemprego.mte.gov.br,
para a colocação de vagas e processo seletivo.
CANDIDATOS: É necessário cadastrar-se no SISTEMA MAIS
EMPREGO através da internet ou junto ao PAT (Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador). Você utilizará os seguintes documentos: 
· PIS ( Programa de Integração Social ) ou equivalente NIT, PASEP,
Bolsa Família, Cartão Cidadão.
· Carteira de Trabalho · RG · CPF · CNH

05 auxiliar de enfermagem
01 pizzaiolo
2 costureiros industriais (jeans)
300 colhedores de laranjas
02 mecânicos de maquinas agrícolas
01 auxiliar de mecânico
01 técnico agrícola
03 garçom
03 farmacêutico
01 recepcionista
01 manicure
01 pedreiro
01 marceneiro
01 instalador de som e acessórios
01 instalador e reparador de linhas telefônicas
02 motorista de guincho
01 motorista de caminhão
02 consultor de vendas
03 vendedor de serviços
01 operadora de caixa
01 repositor de mercadorias
01 professor de inglês
01 professor de administração
01 administrador de marketing
01 técnico em edificações

Artigo 3º  - Para fiel aplicação da presente lei o município deverá
observar rigorosamente o preconizado na Lei Federal nº 10.098, de
19 de dezembro de 2000 e Lei 8.666/93 e respectivas alterações.
Artigo 4º-  As despesas decorrentes da presente lei onerarão as dota-
ções do orçamento vigente.
Artigo 5º-  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 26 de junho de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO
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U R B A N I S M O :

O Governo Municipal
irá substituir o atual Ter-
minal Municipal de Passa-
geiros localizado na Ave-
nida Major Rangel por
dois modernos pontos de
ônibus, um de cada lado
da avenida, que serão co-
bertos, contarão com 30
cadeiras cada e vaga para
pessoas portadoras de ne-
cessidades especiais.

A substituição se deve
ao convênio assinado jun-
to ao DADE – Departa-
mento de Apoio ao Desen-
volvimento das Estâncias
- no valor de R$
2.066.774,30 que serão
utilizadas no asfaltamento
das Avenidas Misael Eu-
phrásio Leal e Major Ran-
gel, do início da Rodovia

Terminal Municipal de Passageiros será
substituído por dois modernos pontos de ônibus

João Melão (SP-255) até
a Rua Brás Caldeiras, nas
proximidades do Horto
Florestal, uma importante
obra para o turismo muni-
cipal.

Além disso, com a
construção da nova Rodo-
viária, o local passou a
contar também com o
novo Terminal Municipal
de Passageiros, compreen-
dendo nova cobertura para
abrigar os ônibus urbanos,
com acesso pela Avenida
Prefeito Misael Euphrásio
Leal, com sanitários mas-
culino e feminino, lojas,
oferecendo assim maior
comodidade aos usuários
dos ônibus coletivos, já
que o terminal da Avenida
Major Rangel não dispõe

de banheiros para os pas-
sageiros.

Com o asfaltamento,

as avenidas Misael Euphrá-
sio Leal e Major Rangel
se tornarão uma das prin-

cipais via de acesso para
quem a utiliza e também
aos turistas e a substitui-

ção do Terminal de Pas-
sageiros garantirá maior
fluidez ao trânsito.

T U R I S M O :

Em solenidade reali-
zada na orla do Balneá-
rio Costa Azul, o Gover-
no Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré
deu início às obras de
construção do Calçadão
neste último domingo,
01 de julho de 2012.

O calçadão será do-
tado de toda infraestru-
tura para atender as ne-
cessidades dos avareen-
ses e turistas, como qui-
osque, posto de Bombei-
ros e sanitários. Além
disso, também já estão

Solenidade dá início às obras de construção
do Calçadão do Balneário Costa Azul

em fase final as obras de
construção do restaurante
e dos novos sanitários e
vestiários do Camping
Municipal.

Com a construção do
restaurante do Camping
Municipal, algo almejado
há muito tempo pelos cam-
pistas, assim como dos
novos sanitários e vestiá-
rios, o Governo Municipal
irá impulsionar ainda mais
o turismo municipal, ofe-
recendo assim, mais uma
opção de lazer aos fre-
quentadores do local e

também aos moradores do
Bairro Costa Azul.

CAMPING MUNICIPAL
Inaugurado em 1970, o

Camping Municipal “Dr.
Paulo Araújo Novaes”,
está localizado às margens
da Represa de Jurumirim,
nas proximidades da Pon-
te Professor Carvalho Pin-
to, Km 276 da Rodovia
João Mellão, a 18 Km da
cidade de Avaré.

É considerado um dos
mais modernos campings
do País, envolto em ar

puro, sol e águas límpidas.
Sendo administrado pela
Secretaria Municipal de
Turismo, o seu horário de
funcionamento é das 8h00
às 22h00, com capacida-
de de alojamento para
aproximadamente 700
barracas entre médias e
grandes.

Com uma área de
48.000 m2 e com 1 Km
de praia, este local dispõe
hoje de infra-estrutura bá-
sica para a prática do cam-
pismo, como 3 sanitários
masculinos, 3 sanitários

femininos, chuveiros elé-
tricos e parque infantil. Em
época de temporada, ob-
tém-se um público de
4.000 a 6.000 pessoas por
dia. No local existe uma

área de estacionamento
para 250 veículos e 50
ônibus, bem como, um
pesqueiro público com
capacidade para 100 pes-
soas.



Lei nº 1.594, de 05 de julho de 2012
(Dispõe sobre abertura  de Crédito Suplementar Especial  que

especifica e dá providências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei;
Artigo 1º-  Nos termos do artigo 43 da Lei Federal  nº 4.320 de 17 de
Março de 1964, combinado com o artigo 167, § 2º da Constituição
Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar no De-
partamento de Contabilidade e Orçamentos da Prefeitura da Estância
Turística de Avaré um CRÉDITO SUPLEMENTAR ESPECIAL no valor
de R$ 29.909,75 (Vinte e nove mil, novecentos e nove reais e setenta
e cinco centavos), para atendimento de despesas oriundas do repas-
se de Recursos Financeiros do Governo Estadual,  EXCESSO DE
ARRECAÇÃO, na conformidade da funcional programática e modali-
dade de aplicação detalhada abaixo:

Artigo 2º  - Para cobertura das despesas com a Execução desta Lei
serão utilizados os recursos provenientes do EXCESSO DE ARRECA-
DAÇÃO do exercício pertencentes a recursos oriundos de CONVÊNIO
ESTADUAL – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
Artigo 3º  – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de julho de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Lei nº 1.595, de 05 de julho de 2012
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial

que especifica e dá providências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei;
Artigo 1º - Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de
Março de 1964, combinado com o artigo 167 § 2º da Constituição
Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Depar-
tamento de Contabilidade e Orçamentos da Prefeitura da Estância
Turística de Avaré um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de
R$ 202.178,08 (Duzentos e dois mil, cento e setenta e oito reais e
oito centavos), os recursos orçamentários são decorrentes de
SUPERAVIT FINANCEIRO em decorrência do cancelamento de RES-
TOS A PAGAR referente ao cancelamento do processo licitatório
CONCORRENCIA PUBLICA 20/10, na conformidade da funcional
programática e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

Artigo 2º  -Para cobertura das despesas com a Execução desta Lei serão
utilizados os recursos provenientes de SUPERAVIT FINANCEIRO.
Artigo 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de julho de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Lei nº 1.596, de 05 de julho de 2012.
(Dispõe sobre a abertura de crédito Especial e dá outras providências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei;
Artigo 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito
Especial no valor de R$ 62.400,00 (Sessenta e dois mil e quatrocen-
tos Reais) com a finalidade de atender despesas com o CREAS -
Centro de Referencia de Assistência Social através do Fundo Munici-
pal de Assistência Social, considerando  alterados o PPA Plano
Plurianual Anual e LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias, observando
as seguintes classificações orçamentárias.

Artigo 2º . O Valor de que trata o artigo anterior, será coberto com
recursos de Excesso de Arrecadação, através de transferência do
fundo Municipal de Assistência Social.
Artigo 3º  Esta  Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de julho de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

DECRETOS

Decreto nº 3.241, de 13 de junho de 2012.
(Reorganiza o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA,  Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a   :  -
Artigo 1º  - Fica reorganizado, na forma abaixo, em conformidade
com a Lei Federal nº 8.069/90, a Lei Municipal nº 127/93 e a Lei
Complementar nº 150/2011, o Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente:-
Representantes do Poder Público
Representantes da Secretaria Municipal de Educação
Titular:  Rotildes Coutinho
Suplente: Vera Lúcia da Cruz
Representantes da Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Fabiene Cristina Pagani
Suplente:  Nilson Zanlucki Neto
Representantes da Secretaria Municipal de Cultura
Titular:    Regina Célia Gonçalves
Suplente: Therezinha Alves  de Morais
Representantes da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Titular: Alexandre Faustino
Suplente:  Narandra Nakamura de Oliveira Faustino
Representantes da Secretaria Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social
Titular: Alessandra Bonifácio Mazzetti
Suplente: Priscila Félix
Representantes da Sociedade Civil
Representantes de Entidade Assistenciais  de Atendimento Só-
cio Educativa e  de Capacitação a Criança e ao Adolescente:
Titular:     Elvira Brígida Bona
Suplente:  Marina Cecilia Furigo
Titular:  Jussara Carvalho Pereira Guazzelli
Suplente:  Flávia Maira Fernandes Camargo
Representantes da Subseção da OAB de Avaré – Ordem dos
Advogados do Brasil:
Titular: Anelissa Bonifácio Mazetti
Suplente: Fernanda Jacob da Rocha
Representantes de Clube de Serviços , Sociedade Organizada
ou Religiosa:
Titular:  Rubens Renato Pereira
Suplente: Oswaldo Rizzo
Representante de Entidade Assistencial de Atendimento a Saúde:
Titular: Fabiana Domingues
Suplente: Andreia Cristina Contrucci
Artigo 2º  - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de junho de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA

SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto nº 3.248, de 19 de junho de 2012.
(Dispõe sobre a organização do Conselho Municip al de Trânsito

e Transporte de Avaré .)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica reorganizado na forma abaixo, o Conselho Municipal
de Trânsito e Transporte de Avaré, nos termos das Leis Municipais
n.º 1295/2009 e 132/2010:-
Representantes da Administração Municipal
Presidente: Joaquim Simão de Freitas
Vice: Juliano do Amaral Leite
Secretaria  Municipal  do Meio Ambiente:
Membro Titular:  José  Roberto dos Santos Freire.
Suplente: Rodrigo Panebianchi Antonangelo
Secretaria Municipal de  Planejamento e Obras:
Membro T itular:  José Vasconcelos Araujo Silva
Suplente: Alexandre Leal Nigro
Secretaria Municipal da Saúde:
Membro T itular:  Oliveiros Alves da Rocha Neto
Suplente: André Luiz  Bueno.
Secretaria Municipal de Educação:
Membro T itular:  César Augusto de Oliveira
Suplente: Ademir Cândido
Representantes de Entidades
Poder Legislativo de Avaré :
Membro Titular  :Jonas Rogério Christino
Suplente: Ana Maria  Ribeiro.
OAB-Avaré:
Membro Titular  :Antonio Carlos de Oliveira
Suplente: José Bonifácio  Garcia.
AREA- Associação Regional dos Engenheiros e Agrônomos de Avaré:
Membro Titular  :Pedro Paulo Dal Farra Furalm.
Suplente: Fernando Domeux Junior.
ACIA- Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Avaré:
Membro Titular  :Cássio Jamil Ferreira.
Suplente : Ângelo Antonio Marcusso
Policia Civil:
Membro Titular  :Aguinaldo José da Silva.
Suplente: Maria de Fátima Alves Pereira
Polícia Militar:
Membro Titular  :Rodolfo José Coelho
Suplente: Wellington Kleber Viana.
Osastur- Osasco T urismo Limit ada:
Membro Titular: Rodrigo B. Oliveira.
Suplente: Irineu Jean Messias.
Represent ante Taxist as  de Avaré:
Membro Titular: Sergio Gomes
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de junho de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto nº 3.249, de 20 de junho de 2012.
(Estabelece o cronograma de ações no Município da Estância

Turística de Avaré p ara implant ação da Cont abilidade
Aplicada ao Setor Público, nos termos do parágrafo único do
art. 6º da Port aria STN nº.406 de 20 de junho de 201 1 alterado

pela Port aria STN nº.828 de 14 de dezembro de 201 1, e dá
outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URREA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições.
CONSIDERANDO que a competência  para legislar sobre as normas de
contabilidade pública compete a Secretaria do Tesouro Nacional – STN;
CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os procedimentos
contábeis nos três níveis de Governo e adequação do Plano de Con-
tas Nacional, que ordenará a contabilidade geral do município;
CONSIDERANDO  que após a edição da Portaria STN nº 828 de 14
de dezembro de 2011, cada ente da Federação deverá estabelecer e
divulgar o Cronograma de Ações e Procedimentos Contábeis
Patrimoniais e Específicos adotados e a adotar até 2014;
CONSIDERANDO FINALMENTE que compete o Executivo Munici-
pal, à regulamentação dos serviços administrativos municipais, prin-
cipalmente visando garantir a transparência e gestão fiscal no esta-
belecimento das medidas administrativas para a implementação do
Plano de Contas Nacional aplicado ao setor público.
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RESOLVE:
Art. 1º. Fica estabelecido para o Município da Estância Turística de
Avaré, o seguinte cronograma de ações constantes no Anexo I e II
partes integrantes do presente decreto:
Art. 2º. O cronograma de ações de que trata o artigo anterior deverá
ser obedecido por todos os órgãos da administração direta ou indireta
do poder público municipal.
Art. 3º. Este cronograma de ações será divulgado em meio eletrônico
de acesso público e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais e Específicos de que tra-
ta este Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 20 de junho de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URREA
Prefeito

Publicado pela Secretaria nos Termos da Lei e  afixado  em  local de
costume, na  data supra.

ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
CONTÁBEIS ADOTADOS E A ADOTAR EM FACE

DA PORTARIA STN Nº 828, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 2011

ENTE DA FEDERAÇÃO : MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
AVARE. ESTADO DE SÃO PAULO
PODER: EXECUTIVO
ASSUNTO: Adequação dos procedimentos adotados e a adotar pelo
Município em face da determinação contida na Portaria STN nº 828,
de 14 de dezembro de 2011, assim como diante dos procedimentos
contábeis específicos e patrimoniais, contidos no Manual de Contabi-
lidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 4º edição, Parte II – Pro-
cedimentos Contábeis Patrimoniais, e Parte III – Procedimentos
Contábeis Específicos, aprovados pela Portaria STN nº 406, de 20 de
junho  de 2011.
OBJETO: Divulgação dos procedimentos contábeis já adotados e ela-
boração de cronograma de ações a adotar até 2014, com evidência
nos seguintes aspectos:
a) reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributári-
os ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos
ajustes para perdas; b) reconhecimento, mensuração e evidenciação
das obrigações e provisões por competência; c) reconhecimento,
mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis;
d)Registro de fenômenos  econômicos, resultantes ou independentes
da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização e
exaustão; e) reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos
de infraestrutura; f) implementação do sistema de custos; g) Aplicação
do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para consolidação das
contas nacionais; h) demais aspectos patrimoniais previstos no Manu-
al de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
MODO DE APRESENTAÇÃO: Este trabalho de adequação dos pro-
cedimentos contábeis adotados e a adotar divide-se em dois Anexos.
O Anexo I contém a descrição de cada um dos aspectos a serem
evidenciados, com a indicação de qual método ou forma de procedi-
mentos previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Públi-
co  será adotada pelo Município. O anexo II repete a descrição de
cada um dos aspectos a serem evidenciados, com a indicação dos
prazos em que serão executadas as diversas fases de cada um das
ações necessárias ao pleno atendimento à adequação pretendida.

 INFORMATIVO TELECENTRO
I - O QUE É UM TELECENTRO?
TELECENTRO são espaços públicos providos de computadores
conectados a Internet em banda larga, onde são realizadas ativida-
des, com o objetivo de promover a inclusão digital e social das
comunidades atendidas. É uma parceria da Prefeitura da Estância
Turística de Avaré como Governo Federal através do programa In-
clusão Digital.
II-COMO POSSO UTILIZAR UM TELECENTRO?
Através de um cadastro, ao  qual você apresentará o RG, caso
seja de menor terá que apresentar o Rg dos pais.
III-QUANTO TEMPO  POSSO UTILIZAR O TELECENTRO?
Aproximadamente 55 (cinquenta e cinco minutos) diariamente.
IV-É PERMITIDO IMPRESSÃO DE PÁGINAS?
Sim é permitido entre 3(três) a 5 (cinco) páginas. Importante lem-
brar que as impressões são para utilidade como:
(curriculuns,trabalho escolar, inscrição para vestibular e inscrição
para concursos entre outras utilidades).  Observação: Não tem custo
IV-ONDE ENCONTRO O TELECENTRO?
Estamos localizado na Rua Maranhão 1579, de segunda a sexta feira das
8:00 as 17:30hs.

Secretaria Municipal da Indústria e Comércio.
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Decreto nº 3.260, de 02 de julho de 2012.
(Dispõe sobre a designação dos membros da Comissão

Organizadora da Abertura dos Jogos Regionais de Avaré.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a   :  -
Artigo 1º  - Fica organizada, na forma abaixo, a Comissão
Organizadora da Abertura dos Jogos Regionais de Avaré:-
DANIELLE DE CASSIA CAMARGO  – Presidente;
LUIZ PHILIPE REIS SANTIAGO - T esoureiro;
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS FREIRE  – Membro;
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 02 de julho de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 3.261, de 03 de julho de 2012.
(Dispõe sobre a reorganização do Conselho Municipal de Acompa-
nhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da

Educação- FUNDEB, e dá outras providências).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito Municipal da Estância Turís-
tica de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas  por lei,
D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica organizado na forma abaixo, o Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação- FUNDEB, nos termos da Lei Municipal n.º 929, de
25 de abril de 2007, alterado pela Lei 1.168 de 09 de abril de 2009:-
REPRESENTANTES DA EXECUTIVO MUNICIPAL
TITULAR :  ANA MARCIA CALIJURI
SUPLENTE: ROSILDA PIRES MANOEL LELIS - RECONDUZIDA
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
TITULAR :   ROSANA DIAS FONSECA DE MELO
SUPLENTE: FATIMA CRISTINA VEIGA BENINI
REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PÚBLI-
CAS MUNICIPAIS
TITULAR :    PRISCILA DOS SANTOS HUNGRIA
SUPLENTE  NEUZA APARECIDA GOMES ALVES
REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS
MUNICIPAIS
TITULAR :   ELIANE CRISTINA M.BONSAGLIA
SUPLENTE: MARIA LUIZA SOARES BRANDI ORNELLAS
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRA-
TIVOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIP AIS
TITULAR :     KELLY CRISTINA RAMOS - RECONDUZIDA
SUPLENTE :  BARBARA STELLA PEREIRA MANOEL -
RECONDUZIDA
REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚ-
BLICAS MUNICIPAIS
TITULAR :     ADILSON GRACOMINI PEDRO
SUPLENTE:   MARCIO PEREIRA ROSA
TITULAR:      FABIANA ZANLUCHI PEDRO - RECONDUZIDA
SUPLENTE:    SILVIO MINORU SHOJI - RECONDUZIDO
REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
PÚBLICA
TITULAR:       ALEX CAMARGO
SUPLENTE:     MAURÍCIA APARECIDA DE ARAUJO
TITULAR :        AUREA FERREIRA GUIMARÃES
SUPLENTE:     NANCY ANTUNES ARRUDA
REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TITULAR:       MARIA JOSÉ DA CUNHA
SUPLENTE:    IRANI MONTANHA GUARDIOLA
REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR
TITULAR :       MARCIA REGINA BRAGA - RECONDUZIDA
SUPLENTE:    MARIA JULIA PIMENTEL TAMASSIA - RECONDUZIDA
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 03 de julho de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Ouvidoria Municipal:

3711-2500

Decreto nº 3.262, de 03 de julho de 2012.
(Nomeia o Conselho Diretor da FREA – Fundação Regional

Educacional de Avaré ).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a   :  -
Artigo 1º  - Fica nomeada, na forma abaixo, o Conselho Diretor da
FREA – Fundação Regional Educacional de Avaré:
Conselho Diretor:
KLEBER AUGUSTO MIRAS MELENCHON LAMAS;
KELLY NATALÍCIA RODRIGUES DA SILVA;
CELSO FERREIRA DA SILVA FILHO.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 03 de julho de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 3.264, de 03 de julho de 2012
(Regulamenta o Sistema de Avaliação de Desempenho dos
Profissionais da Educação Básica do Município da Estância

Turística de Avaré)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam estabelecidos através do presente decreto, os critéri-
os e procedimentos que serão observados na Avaliação de Desempe-
nho dos Profissionais da Educação Básica do Município de Avaré, de
acordo com o artigo 25 da Lei Complementar Nº 152 de 06 de setem-
bro de 2011.
Art. 2º - A cada 03 (três) anos no serviço público municipal, os profis-
sionais da Educação Básica, em efetivo exercício, deverão ser avali-
ados por uma Comissão constituída para este especial fim, visando
auferir se os mesmos fazem jus à Progressão Horizontal e Progres-
são Vertical.
§ 1º- Estará habilitado à Progressão Horizontal o profissional da Edu-
cação Básica que obtiver dois desempenhos superiores à média do
cargo, consideradas as 03 (três) últimas Avaliações de Desempenho,
nos termos do artigo 24 da Lei Complementar Nº 152, de 06 de se-
tembro de 2011.
§ 2º - A média a que se refere o parágrafo anterior será obtida a partir
da soma das notas da Avaliação Periodica de Desempenho e ou na
Avaliação Especial de Desempenho, em cada cargo, não podendo
ser inferior a 70 pontos.
§ 3º - Estará habilitado à Progressão Vertical  o profissional da Edu-
cação Básica que cumprir as exigências contidas no artigo 22 da Lei
Complemetar Nº 152 de 06 de setembro de 2011.
§ 4º -  A Secretaria Municipal da Educação definirá a data de entrega
dos títulos e graduação para fins da Progressão Vertical.
Art. 5º - Os efeitos financeiros decorrentes das avaliações de que
trata o presente decreto serão efetivados sempre a partir de 1º (pri-
meiro) de março do ano subsequente daquele em que a avaliação foi
realizada.
Art. 3º -  São finalidades da Avaliação de Desempenho:
I – o aprimoramento dos métodos de gestão;
II – a melhoria da qualidade e eficiência do serviço público;
III – a valorização do Profissional da Educação Básica; e
IV – a evolução funcional
Art. 4º -  A Avaliação de Desempenho é composta por:
I – Avaliação Funcional;
II – Assiduidade;
III – Evolução da Avaliação Externa e Interna da Unidade Escolar.
§ 1º - A pontuação da Avaliação de Desempenho corresponde à pon-
tuação obtida na Avaliação Funcional, subtraída pela pontuação obti-
da na Assiduidade, podendo somar os pontos obtidos na Evolução da
Avaliação Interna e Externa.
§ 2º - A pontuação da Avaliação de Desempenho deverá atingir o má-
ximo de 100 pontos, considerando:
I – a Avaliação Funcional deve atingir o máximo de 100 pontos;
II – a Assiduidade poderá descontar até 10 pontos e será mensurada
anualmente de acordo com as regras contidas nos parágrafos 3º e 4º
do artigo 27 da Lei Complementar Nº 152 de 06 de setembro de 2011.
III – a Evolução da Avaliação Externa poderá atribuir até 15 pontos, a
título de bônus.
§ 3º - Os pontos que excederem o valor de 100 pontos serão descon-
tados da Avaliação de Desempenho do Profissional da Educação
Básica, para respeitar o limite máximo definido no parágrafo anterior.
§ 4º - A Evolução da Avaliação Externa utilizará o Sistema de Avalia-
ção de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP, e da
Avaliação Interna considerará o desenvolvimento de habilidades, com-
petências e conhecimentos dos alunos.
Art. 5º  -  A Avaliação Funcional  dos Profissionais da Educação Bási-
ca utilizará os seguintes formulários:
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S A Ú D E :

UPA – UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO

As Unidades de Pronto Atendimento oferecem
serviço de raio X, laboratório para exames, apare-
lho de eletrocardiograma e atendimento pediátrico.
Nas UPAs, a população pode resolver problemas
como pressão alta, febre, cortes, queimaduras, al-
guns traumas e receber o primeiro atendimento para
infarto ou Acidente Vascular Cerebral (AVC), entre
outras enfermidades. Quando o paciente chega à
UPA, os médicos prestam socorro, controlam o pro-
blema e detalham o diagnóstico. Analisam se é ne-
cessário encaminhar o paciente a um hospital ou
mantê-lo em observação por até 24 horas.

Com funcionamento integrado ao Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192, a UPA
24 horas de Avaré vai ajudar a concretizar a rede
de urgência e emergência do município, exercendo
papel fundamental na redução das filas no Pronto
Socorro Municipal, hospitais da região e unidades
básicas de saúde.

Avaré terá Unidade de Pronto Atendimento
Na manhã da última

segunda-feira, 02 de ju-
lho de 2012, a Prefeitu-
ra Municipal da Estância
Turística de Avaré lan-
çou a pedra fundamen-
tal para início das obras
de construção de uma
Unidade de Pronto Aten-
dimento - UPA 24 horas,
previstas para o segun-
do semestre deste ano.

O terreno doado à
Prefeitura pela Santa
Casa de Misericórdia
fica ao lado do atual
Pronto Socorro Munici-
pal, e tem todas as di-
mensões exigidas para
que a UPA 24 Horas
possa funcionar a con-

tento, organizando a as-
sistência desde as Unida-
des Básicas, Equipes de
Saúde da Família até os
cuidados pós-hospitala-

res na convalescença, re-
cuperação e reabilitação
do paciente.

Avaré conquistou
uma Unidade de Pronto

Atendimento – UPA de
porte III devido ao fato
da cidade ser uma refe-
rência macrorregional
em atendimento à saúde.

A Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré,
juntamente com a direto-
ra da Central de Alimen-
tação, Cristina Cheche,
entregou na última terça-
feira, 03, a reforma reali-
zada no prédio da Cozinha
Piloto Municipal, que há
mais de 7 anos não passa-
va por uma manutenção
adequada.

A reforma reativou a
padaria da Central de Ali-
mentação, gerando uma
economia de 40% aos co-
fres públicos municipais,
tendo em vista que está
voltará a operar com sua
capacidade total de pro-
dução, que é de 15 mil
pães ao dia. O mini açou-
gue da Central de Alimen-
tação também foi total-
mente reformado e, após
a sua reativação, este ge-
rará uma economia em

A L I M E N T A Ç Ã O   M A I S   S A U D Á V E L :

Governo entrega reforma da Cozinha Piloto Municipal

torno de 40% na aquisi-
ção de carnes.

Com o término das
obras, a Cozinha Piloto ga-
rante maior qualidade e me-
nor risco de contaminação
dos gêneros alimentícios for-
necidos para as escolas mu-
nicipais e estaduais, entida-
des e creches, que geram,

em sua totalidade, cerca de
50 mil refeições ao dia.

Além da reforma, a
Central de Alimentação
adquiriu um furgão 0 Km
para distribuição de alimen-
tos não perecíveis e unifor-
mes para todos os cozi-
nheiros da rede municipal
de ensino. O veículo Ci-

troën Jumper Furgão pos-
sui carroceria com capaci-
dade de 1.540 Kg de carga
e ar condicionado frente e
carga para melhor conser-
vação dos alimentos.

É o Governo Munici-
pal, através de sua Cen-
tral Municipal de Alimen-
tação, demonstrando toda

a sua preocupação com a
segurança alimentar e com
o estado nutricional das
pessoas atendidas pela
municipalidade.

“Quando reassumi a
Central Municipal de Ali-
mentação, percebi que tudo
estava melhor, o prédio in-
teiramente reformado, dan-

do melhores condições de
trabalho a todos os funcio-
nários, além de oferecer
mais segurança e sanea-
mento básico no manuseio
dos alimentos. Só tenho que
agradecer a maravilhosa
equipe da Cozinha Piloto
por toda dedicação”, ressal-
ta Cristina Cheche.
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R E F O R M A S :

Com a conclusão
das ampliações, a

Educação
Municipal criou
162 novas vagas

Nesta semana, os alunos
da rede municipal de ensino
da Estância Turística de
Avaré tiveram muito que
comemorar com inaugura-

Educação entrega reforma e ampliação das
creches Carolina Puzziello e Olga Girardi de Brito

ção da cobertura de quadras
esportivas e da nova EMEB
Licínia Guazzelli de Olivei-
ra, assim como com as en-
tregas das reformas e am-
pliação de creches.

Na última terça-feira,
03, quem muito comemo-
rou foram os pais e mora-
dores do Bairro Jardim
Paineiras e da região, con-
templados com a entrega

da reforma e ampliação do
CEI Dona Carolina Puz-
zielo, que aumentou a
quantidade de atendimen-
to, passando de 120 a 210
crianças atendidas. Das
210 vagas disponíveis, 168
foram preenchidas, restan-
do 42 que não possuem
demanda.

Durante a reforma e
ampliação do CEI, foram

construídas 5 novas salas,
1 Lactário (local de pre-
paro das mamadeiras), 2
banheiros, pátio com co-
bertura, além da pintura de
todo o prédio.

Já na última quarta-fei-
ra, 04, foi a vez dos pais e
moradores dos bairros
Jardim Presidencial, San-
ta Mônica e Duílio Gam-
bini comemorarem a en-

trega da reforma e ampli-
ação do CEI Dona Olga
Girardi de Brito que tam-
bém aumentou o número
de atendimentos de 120
para 210. No CEI, das
210 vagas disponíveis, 182
foram preenchidas, restan-
do 28 sem demanda.

No Olga Girardi, foram
ampliados 2 berçários
com fraudário cada um, 2

banheiros para funcionári-
os, 2 banheiros para alu-
nos, 1 sala de professores,
2 solários, 1 pátio cober-
to, além da pintura de todo
o prédio.

Com as ampliações e
a construção de mais três
creches, o Governo da
Estância Turística de Ava-
ré irá zerar a falta de va-
gas no município.

Com a conclusão
da obra, a escola

terá sua
capacidade de
atendimento
duplicada

Na tarde da última
terça-feira, 03, aconte-
ceu a inauguração de
mais uma importante
obra para a educação do
município, a reconstru-
ção da EMEB Licínia
Guazzelli, uma obra
moderna, estimada em
aproximadamente 1 mi-
lhão de reais.

Após sua conclusão, o
prédio terá sua capacida-

EMEB Licínia de Oliveira Guazzelli começa a funcionar em agosto
de duplicada e passará a
atender 300 crianças, nú-
mero três vezes maior que
o atual, tendo em vista que
a atual escola atende ape-
nas 120 crianças. Os alu-
nos que hoje estudam no
prédio do Centrinho serão
transferidos para o atual
prédio e as atividades co-
meçarão a ser desenvolvi-
das no próximo mês de
agosto. Assim, o município
deixará de locar o atual Cen-
trinho, gerando economia
para os cofres públicos.

Com mais de mil metros
quadrados de área constru-
ída, a obra está dividida em
três áreas: pedagógica, ad-
ministrativa e convivência.

A área pedagógica possui
8 salas, sendo 6 salas de
aula com área útil de 47,25
metros quadrados.

Também contará com
uma sala de informática e
uma de leitura. A área ad-
ministrativa possui diretoria,
secretaria, almoxarifado,
coordenação pedagógica,
depósito de material peda-
gógico, sala de professores
e banheiro para professores.

Por fim, a área de con-
vivência possui pátio co-
berto, sanitários masculi-
no e feminino, refeitório
fechado de 72,90 metros
quadrados, com uma co-
zinha, despensa e sanitá-
rios para funcionários.



I – Classe de Docentes : formulário constante do anexo I;
II – Classe de Especialistas da Educação: formulário constante do Anexo II;
III – Classe de Apoio Docente (ADI): formulário constante do Anexo III.
§ 1º - A Avaliação Funcional é composta por questões voltadas a aferir:
I – as competências gerais, exigidas de todos os Profissionais da
Educação Básica;
II – as competências específicas de cada Classe de Profissional da
Educação Básica.
§ 2º - A Secretaria Municipal da Educação definirá a pontuação atribu-
ída a cada questão dos formulários de Avaliação Funcional, sendo
obrigatória a adoção do mesmo critério para todos os integrantes da
mesma Classe de Profissional da Educação Básica.
§ 3º - A Avaliação Funcional será aplicada pelas pessoas ou comis-
são indicada no Anexo IV deste Decreto, por consenso.
§ 4º - Quando não for possível obter o consenso, prevalecerá o critério
definido pelo primeiro avaliador definido no Anexo IV deste Decreto.
§ 5º - Quando o profissional da Educação Básica estiver afastado em
virtude de nomeação para o exercício de função ou cargo de provimento
em comissão, diretamente ligados à educação básica, os mesmos
serão avaliados, de acordo com as atribuições do cargo de carreira.
Art. 6º  - A gestão da Avaliação de Desempenho dos Profissionais da
Educação Básica cabe:
I – à Secretaria de Educação, como órgão executivo; e
II – à Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da Educação Bási-
ca, como órgão deliberativo e instância de recursos administrativos.
Parágrafo único: Para fins de Avaliação Especial de Desempenho
(Estágio Probatório) serão consideradas as disposições contidas na
Lei Complementar Nº 126 de 02 de junho de 2010 e no Decreto Nº
2989 de 01 de dezembro de 2011.
Art. 7º  - A Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da Educação
Básica:
I – tem poder deliberativo em temas referentes à gestão dos Planos
de Carreiras dos Profissionais da Educação Básica;
II – delibera por maioria simples e seu presidente só vota em caso de
empate;
III – reúne-se:
A - Ordinariamente a cada trimestre;
B - extraordinariamente, sempre que convocada pelo seu presidente
ou pelo Secretário Municipal de Educação.
§ 1º - Portaria do Prefeito Municipal definirá:
I – os membros da Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da
Educação Básica;
II – o seu presidente;
III – os membros suplentes, sendo um para cada Secretaria representada.
§ 2º - As convocações para as reuniões podem ser realizadas por
meio eletrônico, constando a pauta, data e horário da reunião, com
antecedência mínima de 03 (três) dias.
§ 3º - A Comissão Técnica de Gestão de Carreiras de Educação Bá-
sica pode deliberar sobre os assuntos de sua competência sempre
que estiverem presentes ao menos 03 (três) de seus membros.
§ 4º - As atribuições da Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da
Educação Básica estão descritas no artigo 19 da Lei Complementar
Nº 152 de 06 de setembro de 2011.
Art. 8º  - Havendo necessidade, a Comissão Técnica de Gestão de
Carreiras da Educação Básica poderá requisitar membros auxiliares
de outras Secretarias, para participação opinativa.
Art. 9º  A Avaliação de Desempenho será efetuada anualmente e
excepcionamente o exercício de 2011 será considerado o periodo de
janeiro a dezembro independente da data de admissão do servidor.
§1º - As Avaliações de Desempenho seguirão o calendário abaixo
especificado:
- exercício de 2011 – a avaliação ocorrerá entre agosto e outubro de 2012.
- exercício de 2012 – a avaliação ocorrerá entre março e outubro de 2013.
- exercício de 2013 – a avaliação ocorrerá entre outubro e dezembro de 2013.
§ 2º -  A retirada e entrega dos formulários da Avaliação de Desempenho
estará sob a responsabilidade da chefia imediata junto à Comissão de
Gestão de Carreiras, nos prazos determinados pela referida Comissão.
Art. 10  - Após a realização das (03) três avaliações a Comissão Técni-
ca de Gestão de Carreiras da Educação Básica emitirá parecer favorá-
vel ou desfavorável à Progressão Horizontal e ou Progressão Vertical.
Art. 11 - Se o parecer for contrário à progressão, o servidor terá o
prazo de (05) dias úteis, a partir da data da publicação, para apresen-
tar recurso junto à Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da Edu-
cação Básica.
Art. 12  - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 13  - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 03 de Julho de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO
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Decreto nº 3.265, de 03 de julho de 2012.
(Dispõe sobre a apreciação de acúmulo de cargos e/ou funções do

Quadro do Magistério do município de Avaré.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, CON-
SIDERANDO lei complementar nº 168 de 10 de abril de 2012, que
altera o artigo 44, item I, disposto no Estatuto do Magistério Público
Municipal de Avaré; o artigo 64, inciso I do Decreto nº 17.329/81 com-
binado com artigo 8º, do Decreto nº 41.915/97, resolve:
Artigo 1 º-  Ficam os diretores das Unidades Escolares, responsáveis
pela apreciação dos acúmulos de cargos dos servidores lotados em
suas respectivas áreas de atuação, verificando a  legalidade da acu-
mulação pretendida, bem como da emissão de ato decisório;
§ 1º- Tendo sido deferido o acúmulo do servidor pelo diretor, este
deverá  encaminhar ato decisório à SME, onde será homologado pelo
supervisor de ensino, sendo publicado, posteriormente, no Semaná-
rio Oficial do Município de Avaré;
§ 2º- Será responsabilizada a autoridade que permitir a acumulação
ilícita, sendo encaminhada para o DRH/GESTÃO DE PESSOAL para
aplicação de sanções cabíveis;
Artigo 2º-  A apreciação dos acúmulos dos servidores lotados na SME,
fica sob responsabilidade do Supervisor de Ensino e deste, sob res-
ponsabilidade do Secretário Municipal através de ato decisório;
Artigo 3 º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 03 de Julho de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 3.267, de 05 de julho de 2012
(Dispõe sobre abertura  de Crédito Suplementar

Especial  que especifica e dá providências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a:-
Artigo 1º-  Nos termos do artigo 43 da Lei Federal  nº 4.320 de 17 de
Março de 1964, combinado com o artigo 167, § 2º da Constituição
Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar no De-
partamento de Contabilidade e Orçamentos da Prefeitura da Estância
Turística de Avaré um CRÉDITO SUPLEMENTAR ESPECIAL no valor
de R$ 29.909,75 (Vinte e nove mil, novecentos e nove reais e setenta
e cinco centavos), para atendimento de despesas oriundas do repas-
se de Recursos Financeiros do Governo Estadual,  EXCESSO DE
ARRECAÇÃO, na conformidade da funcional programática e modali-
dade de aplicação detalhada abaixo:

 Artigo 2º  - Para cobertura das despesas com a Execução deste Decre-
to serão utilizados os recursos provenientes do EXCESSO DE ARRE-
CADAÇÃO do exercício pertencentes a recursos oriundos de CONVÊ-
NIO ESTADUAL – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
Artigo 3º  – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de julho de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Decreto nº 3.268, de 05 de julho de 2012
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica

e dá providências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a:-
Artigo 1º - Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de
Março de 1964, combinado com o artigo 167 § 2º da Constituição
Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Depar-
tamento de Contabilidade e Orçamentos da Prefeitura da Estância
Turística de Avaré um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de
R$ 202.178,08 (Duzentos e dois mil, cento e setenta e oito reais e
oito centavos), os recursos orçamentários são decorrentes de
SUPERAVIT FINANCEIRO em decorrência do cancelamento de RES-
TOS A PAGAR referente ao cancelamento do processo licitatório
CONCORRENCIA PUBLICA 20/10, na conformidade da funcional
programática e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

Artigo 2º  -Para cobertura das despesas com a Execução deste De-
creto serão utilizados os recursos provenientes de SUPERAVIT FI-
NANCEIRO.
 Artigo 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de julho de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO
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Decreto nº 3.269, de 05 de julho de 2012.
(Dispõe sobre a abertura de crédito Especial e dá outras providências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a:-
Artigo 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito
Especial no valor de R$ 62.400,00 (Sessenta e dois mil e quatrocen-
tos Reais) com a finalidade de atender despesas com o CREAS -
Centro de Referencia de Assistência Social através do Fundo Munici-
pal de Assistência Social, considerando  alterados o PPA Plano
Plurianual Anual e LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias, observando
as seguintes classificações orçamentárias.

Artigo 2º . O Valor de que trata o artigo anterior, será coberto com
recursos de Excesso de Arrecadação, através de transferência do
fundo Municipal de Assistência Social.
Artigo 3º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de julho de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

PORTARIA

Portaria nº 6.048, de 03 de julho de 2012.
(Define os membros da Comissão Técnica de Gestão de Carreiras
da Educação Básica para Avaliação de Desempenho dos Profissio-

nais da Educação Básica)

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOL-
VE, pela presente portaria, nomear os membros da Comissão Técni-
ca de Gestão de Carreiras da Educação Básica, nos termos do artigo
da Lei Complementar Nº 152, de 06 de setembro de 2011.
Presidente:
Selma Santos – Representante da Secretaria da Educação.
Membros:
Silvia Contrucci Gambini – Representante da Secretaria da Educação.
Roberto Márcio Batista – Representante da Secretaria Municipal da
Administração.
Takeo Nishihara – Representante da Secretaria Municipal da Admi-
nistração.
Jaime Pepe – Representante da Secretaria Municipal da Fazenda.
As competências da Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da
Educação Básica são as descritas nos termos do artigo 19 da Lei
Complementar Nº 152 de 06 de setembro de 2011.
REGISTRE-SE   E     CUMPRA-SE.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 03 de julho de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO
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LEGISLATIVO

ATO DA MESA Nº 16/2012
(Dispõe sobre exoneração da funcionária EDI FERNANDES do

Cargo em “COMISSÃO” de Assessora de Gabinete da Câmara de
Vereadores da Estância Turística de Avaré e dá outras providências)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:-
Art. 1º  - Fica exonerada a funcionária Edi Fernandes, brasileira, ca-
sada, portadora da cédula de identidade RG nº 18.156.183, inscrita
no CPF/MF sob o no 281.114.318-13 ,  do cargo em “Comissão” de
Assessora de Gabinete  da Câmara de Vereadores da Estância Tu-
rística de Avaré, a partir de 29 de junho de 2012, nomeada através do
Ato da Mesa no  01/2009, de 02 de janeiro de 2009.
Art. 2º  - Este Ato entrará em vigor nesta data, após sua publicação no
local de costume.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
aos 29 de junho de 2012.

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

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

MARIALVA ARAÚJO DE
SOUZA BIAZON

Presidente

ROBERTO ARAÚJO
Vice-Presidente

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
1º Secretário

RODIVALDO RIPOLI
2º Secretário

Decreto nº 3.263, de 03 de julho de 2012.
(Dispõe sobre criação de vagas em concurso público e dá outras

providências.)

ROGELIO BARCHETI URREA , Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando , a necessidade de convocação de 01 (um) PEB II-
Inglês, devido a existência de vinte e oito aulas livres;
Considerando , que existe número de 01 (uma) vaga ocupada, em
conformidade com o Processo Seletivo nº 001/2012, homologado pelo
Decreto nº 3211 de 21/05/2012, publicado em 02/06/2012;
Considerando , que o Edital de Divulgação de resultado final publica-
do em 12/05/2012 constam de 09 (nove) classificados:-
D e c r e t a : -
Artigo 1º-  Fica elevada em mais 01 (uma) unidade, o número de
vagas de PEB II- Inglês, constante do Edital de Convocação do Con-
curso Público nº 001/2012, homologado pelo Decreto nº 3211 de 21/
05/2012, publicado em 02/06/2012;
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 03 de Julho de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 3.266, de 04 de Julho de 2012.
(Dispõe sobre homologação do Concurso Público nº 02/2012 –

PNE para provimento de Cargo Público).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e com funda-
mento no contrato celebrado com a empresa SELETRIX ORGANIZA-
ÇÃO E SERVIÇOS LTDA.,
D  e  c  r  e  t   a   :  -
Artigo 1º  – Torna público a homologação dos resultados obtidos na
prova objetiva e a lista de classificação final, à vista do Resultado
Final apresentado pela Comissão Organizadora, publicado no Sema-
nário Oficial do Município no dia 07/07/2012, para provimento de car-
go público de Monitor - PNE, do quadro de pessoal desta Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, realizado nesta cidade, na data de 15
de abril de 2012, em fase única, de acordo com o Edital do Concurso
Público nº 002/2012 de 08 de março de 2012.
Parágrafo Único:- Expeçam-se os atos necessários às respectivas
nomeações dos candidatos aprovados, obedecida, rigorosamente, a
lista de classificação final de MONITOR – PNE.
Artigo 2º –  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
ou afixação em lugar próprio e público de costume, revogadas as
disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 dias do mês de julho
do ano de 2.012.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 126/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr Glauco Fabiano Favaro de Oliveira, convoca os classificados
Processo Seletivo  nº 01/2012, homologado pelo Decreto nº 3211 de
21/05/2012, publicado em 02/06/2012, para a função de  PEB II –
Inglês, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a
partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recur-
sos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul
nº 1810 no Centro Administrativo.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
CLASS. NOME
02º GRAZIELE LESSA DOS SANTOS
Estância Turística de Avaré, aos 05 dias do mês de Julho de 2012.

GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 151 1/2011
DENOMINAÇÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da  L.C. Nº 151 1/2011
REQUISITO Graduação em curso superior de licenciatura plena
em disciplinas específicas das áreas do currículo das unidades escola-
res do sistema municipal de ensino de acordo com a legislação vigente

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 125/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr Glauco Fabiano Favaro de Oliveira, considerando exonera-
ção de servidor e inauguração da escola EMEB Licínia
Guazzelli , convoca os classificados Concurso Público  nº 002/2012,
homologado pelo Decreto nº 3213 de 21/05/2012, publicado em 02/
06/2012, para o cargo de Monitor , a comparecer no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no
Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado
a Rua Rio Grande do Sul nº 1810 no Centro Administrativo.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
CLASS NOME
17º OSWALDO SROUR GUERREIRO
18º FAGNER PEREIRA DE OLIVEIRA
Estância Turística de Avaré, aos 03 dias do mês de Julho de 2012.

GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO MONITOR
Compreende em executar tarefas sob supervisão, serviços de atendi-
mento às crianças em suas necessidades diárias, cuidando da ali-
mentação, higiene e recreação, garantindo seu bem estar, adaptação
e desenvolvimento físico e mental, bem como monitorar jovens e adul-
tos em unidades escolares, ou de desenvolvimento de programas
sociais. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO Ensino Fundamental Completo.
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 124/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr Glauco Fabiano Favaro de Oliveira,  considerando o não
comparecimento do 240º, 243º e 245º e desistência do 242º clas-
sificado , convoca os classificados no Concurso Público  nº 006/
2010, publicado em 30/10/2010, homologado em 06/01/2011, publi-
cado em 08/01/2011, prorrogado pelo Decreto nº 3016 de 29/12/2011,
publicado em 07/01/2012, para o cargo de Professor de Educação
Básica I,  conforme classificação abaixo descrita;  para contrato tem-
porário regido pelo CLT até o final do presente ano letivo para substi-
tuição de professor afastado; para comparecerem no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital;
no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situ-
ado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.

Estância Turística de Avaré, aos 03 dias do mês de Julho de 2012.
GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Administração



AVARÉ, 07 DE JULHO DE 2012 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 571 17

C U L T U R A :

Último documentá-
rio de uma série de qua-
tro que estava no com-
promisso da Secretaria
Municipal da Cultura e
Lazer,  será  lançado
hoje: um emocionante
vídeo documento, ilus-
trado com muitas fotos
e depo imentos será
apresentado no auditó-
rio das Oficinas Cultu-
rais José Reis Fi lho
(CAC), dentro das co-
memorações dos 50

Documentário sobre a Ponte Carvalho
Pinto será lançado no sábado, 7

anos da ponte Carvalho
Pinto, sobre a Represa
Jurumirim, um dos be-
los cartões de visita da
cidade.

É um relato que sem
dúvida emociona. Co-
nhecer um pouco sobre
a história desta ponte é
reconhecer a grande im-
portância que tem para
Avaré e ainda enaltecer
os verdadeiros ícones
que batalharam pela sua
construção, e finalmen-

te entender a frase que
deu titulo a este docu-
mento que é “A Ponte
que tem uma Cidade”.

SERVIÇO
Lançamento do ví-

deo documentário “A
PONTE QUE TEM
UMA CIDADE” – Sá-
bado, dia 7, às 20h00,
no Auditório das Ofici-
nas Culturais José Reis
Filho (CAC), na Rua
Rio de Janeiro 1763.
Entrada franca.

A cultura avareense está
em festa: alunos das Ofici-
nas Culturais “José Reis Fi-
lho” – que funcionam gra-
tuitamente no Cineclube
Avaré (CAC) – foram pre-
miados no 8º Festival de
Teatro de Bernardino de
Campos (FESTAR).

O Grupo Pó Pa Tapa
Taio, do professor e tea-
trólogo Juliano Roger,  par-
ticipou do festival, corren-
do aos prêmios em três in-
dicações – Melhor Ilumi-
nação, Melhor Cenário e
Melhor Atriz (Ana Júlia

Teatro avareense é premiado em
Festival em Bernardino de Campos

Pereira Campos)
A peça infantil avare-

ense “A Farsa de Yarim no
Céu de Mandacaru” con-
quistou o primeiro lugar do
festival, faturando os prê-
mios de Melhor Trilha So-

nora para Luiza Campa-
nha e Eddie Sabino, Me-
lhor Maquiagem, Melhor
Figurino, Atriz Revelação
(Ana Júlia), Melhor Dire-
ção (Juliano Roger) e Me-
lhor Espetáculo Infantil.

I N C L U S Ã O   S  O C I  A L :

A Secretaria Munici-
pal da Educação da Es-
tância Turística de Ava-
ré promoveu nesse se-
mestre uma capacitação
de Escrita Braille Integral
aos professores de Edu-
cação Básica, professo-
res de Educação Espe-
cial, diretores, vice-dire-
tores e professores coor-
denadores da rede mu-
nicipal de ensino.

A capacitação ofere-
ceu aos educadores sub-

Educação Municipal promove
Capacitação Sistema Braille Integral

sídios para o atendimento
aos alunos deficientes vi-
suais em grau de cegueira
das escolas da Rede Mu-
nicipal de Ensino, possibi-
litando assim uma ação na
qual a inclusão dos alunos
com necessidades educa-
cionais se torne uma pre-
ocupação que deve ser as-
sumida durante a forma-
ção escolar.

O Sistema Braille é um
código universal de leitura
tátil e de escrita, usado por

pessoas cegas, sendo de
suma importância para a
efetivação da inclusão
dos alunos com deficiên-
cia visual na educa-ção
e sua integração na so-
ciedade.

Os professores que
participaram da capaci-
tação realizaram a rees-
crita de 30 livros em
Braille que serão doados
as escolas. No total, 30
educadores participaram
dessa capacitação.
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INEDITORIAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO RURAL

CMDR Avaré

REGIMENTO INTERNO

CAPÍTULO I
DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO

Artigo 1º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Avaré,
reconhecido pela sigla CMDR Avaré e instituído pela Lei nº 1.574, de
15 de maio de 2.012, tem por atribuições:
I - Participar na definição das políticas públicas para o desenvolvimen-
to rural, o abastecimento alimentar e a defesa dos recursos naturais
ligados ao arranjo produtivo local;
II - Acompanhar e referendar as ações públicas voltadas ao setor
agropecuário do município na integração dos vários segmentos vincu-
lados à produção, comercialização, armazenamento, industrialização
e transporte;
III - Participar da elaboração, acompanhar a execução e avaliar os
resultados dos planos, programas e projetos destinados ao setor ru-
ral, tendo como diretriz o estabelecido no Plano Diretor de Avaré (Lei
Complementar 154, de 27 de setembro de 2.011);
IV - Assessorar o Poder Executivo Municipal em matérias relaciona-
das à agropecuária e ao abastecimento alimentar;
V - Opinar juntamente com a CATI Regional Avaré sobre a necessida-
de de pessoal para a execução das atividades previstas no Programa
de Trabalho constante dos convênios com a Secretaria de Agricultura
e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA);
VI - Opinar juntamente com a CATI Regional de Avaré sobre a substi-
tuição do pessoal que não corresponder no desempenho das ativida-
des dos convênios com a SAA;
VII - Manifestar-se, quando da prestação de contas ao final dos con-
vênios, sobre a correta utilização dos recursos, previstos nos planos,
programas e projetos destinados ao setor rural;
VIII - Opinar, na forma de controle social, a aplicação e a destinação
dos recursos públicos destinados ao setor rural de Avaré e o uso dos
próprios municipais integrantes da Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento de Avaré (SMAA);
IX - Propor ações voltadas para o desenvolvimento da agropecuária
municipal, constituindo-se em um espaço de discussão, de caráter
multissetorial, das questões mais relevantes para o setor rural, convi-
dando pessoas do interesse do colegiado para participar das reuni-
ões com objetivo de colaborar com o CMDR Avaré, com direito a voz
e não a voto;
X - Propor a criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável de Avaré (FUNDAGRI);
XI - A forma de eleição, funcionamento, penalidades, decisões, atribuições
dos conselheiros e demais normas necessárias ao bom desempenho dos
trabalhos do CMDR Avaré são objetos do Regimento Interno (RI).
XII - Manter intercâmbio com os conselhos similares, visando o enca-
minhamento de reivindicações de interesse comum.
XIII - Aprovar o Plano Municipal de Desenvolvimento Agropecuário
Plurianual e anualmente o Programa de Trabalho Anual e acompa-
nhar a sua execução.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

Artigo 2º - O CMDR Avaré será constituído dos seguintes conselheiros:
I - Um representante titular um suplente da Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, através da Secretaria Municipal de Agricultura e
Abastecimento de Avaré (SMAA) pela mesma indicados;
II - Um representante titular e um suplente da CATI Regional Avaré,
indicados pelo diretor da unidade;
III - Um representante titular e um (01) suplente do Sindicato Rural
Avaré (SRA), pelo mesmo indicados;
IV - Um representante titular e um suplente do Sindicato dos Trabalhado-
res e Empregados Rurais de Avaré (STERA), pelo mesmo indicados;

V - Um representante titular e um suplente da Cooperativa de Laticíni-
os de Avaré (CLA), pela mesma indicados;
VI - Um representante titular e um suplente da Cooperativa de Pisci-
cultores do Médio e Alto Paranapanema - COOMAPEIXE, pela mes-
ma indicados;
VII - Um representante titular e um suplente das Associações de Prote-
ção, Conservação e Preservação dos Recursos Naturais da Estância
Turística de Avaré, pelas mesmas indicados;
VIII - Um representante titular e um suplente da Associação dos Pro-
dutores Rurais dos Bairros Pinhal e Rochas, pela mesma indicados;
IX - Um representante titular e um suplente da Associação dos Produ-
tores Rurais dos Seis Bairros, pela mesma indicados;
X - Um representante titular e um suplente dos agricultores familiares
e pequenos produtores rurais de hortifrutigranjeiros avareenses inte-
grantes da Feira Livre do Produtor Rural da Estância Turística de Avaré,
pelos mesmos indicados;
XI - Um representante titular e um suplente da Associação dos Engenhei-
ros, Agrônomos e Arquitetos de Avaré (AREA), pela mesma indicados;
XII - Um representante titular e um suplente dos produtores rurais de
programas de reforma agrária existentes na Estância Turística de Avaré;
XIII - Cinco representantes titulares e cinco suplentes dos produtores
rurais da Estância Turística de Avaré, por eles indicados.
§ 1.º - Os membros do CMDR Avaré serão designados por Decreto do
Prefeito da Estância Turística de Avaré, sendo seus serviços não remu-
nerados, porém, considerados de relevante interesse ao município.
§ 2.º - O Presidente e o Vice-Presidente do CMDR Avaré serão elei-
tos por maioria simples, dentre seus membros, para um mandato de
dois anos, facultada a recondução, somente por mais dois anos.
§ 3.º O mandato de conselheiro será de dois anos, sendo facultada a
sua recondução, de acordo com a indicação de sua representatividade.
Artigo 3º - O CMDR Avaré proporá o desligamento do conselheiro ou
da instituição que deixar de comparecer a três reuniões consecutivas
ou quatro alternadas, no período de um ano, injustificadamente, ou
cujas justificativas não forem aceitas pela Plenária.
§ 1º - O prazo para requerer justificativa de ausência é de cinco dias
a contar da data da reunião em que a mesma ocorreu, devendo ser
efetuada mediante comunicado por escrito encaminhado ao Presi-
dente, via digital (e-mail) ou entregue em mãos na secretaria do
colegiado rural.
§ 2º - No caso de ocorrência de vaga, o respectivo suplente deverá
completar o mandato do substituído.
§ 3º - Na ausência do titular, seu respectivo suplente terá voz e voto
nas reuniões do colegiado rural.

CAPÍTULO III
DA DIREÇÃO

Artigo 4º - O CMDR Avaré contará com um Presidente, um Vice-
Presidente, um Secretário Executivo e um Secretário Adjunto.
Artigo 5º - O Presidente e o Vice-Presidente do CMDR Avaré serão
eleitos por maioria simples, dentre os membros do colegiado, para
um mandato de dois anos, facultada a recondução por igual período.
Artigo 6º - Compete ao Presidente do CMDR Avaré:
I – Presidir as reuniões do Conselho;
II – Convocar as reuniões Ordinárias e Extraordinárias, dando ciência
a seus membros, através de comunicado, com pelo menos, cinco
(05) dias de antecedência, por correio eletrônico (e-mail), correspon-
dência, pessoalmente, via telefone, fixação de edital na secretaria do
colegiado ou ainda publicação nos órgãos de imprensa escrita ou
falada do município.
III – Coordenar as atividades do CMDR Avaré;
IV – Propor ao colegiado rural as reformas do Regimento Interno (RI);
V – Cumprir e fazer cumprir as decisões do CMDR Avaré;
VI – Assinar, conjuntamente com o Secretário Executivo, as Atas das
reuniões, resoluções e outros documentos do CMDR Avaré;
VII – Adotar as providências necessárias ao acompanhamento, pelo
colegiado rural, da execução das atividades previstas no Programa
Anual de Trabalho (PAT) baseado no Plano Municipal de Desenvolvi-
mento Rural Sustentável (PMDRS);
VIII – Organizar a Ordem do Dia das reuniões e enviar a pauta aos
conselheiros, com cinco dias de antecedência;
IX – Abrir, prorrogar, encerrar ou suspender as reuniões do colegiado rural;
X – Convidar profissionais ou instituições de interesse do CMDR Avaré
para participar das reuniões, com direito a voz e sem direito a voto,

com o objetivo de que os mesmos colaborem com o colegiado rural
em relação a assuntos de sua área de atuação;
XI – Determinar a verificação de presença, através do respectivo livro;
XII – Determinar a leitura da Ata e das comunicações que entender
necessárias;
XIII – Conceder a palavra aos conselheiros e convidados do colegiado rural;
XIV – Colocar matéria em discussão e votação;
XV – Anunciar o resultado das votações, decidindo-as em caso de
empate;
XVI – Decidir sobre Questões de Ordem ou submetê-las à considera-
ção dos conselheiros ou da Plenária, quando omisso o Regimento
Interno (RI);
XVII – Propor normas para o bom andamento dos trabalhos do colegiado rural;
XVIII – Mandar anotar os procedimentos regimentais para solução de
casos análogos;
XIX – Designar relatores para o estudo preliminar dos assuntos a se-
rem discutidos nas reuniões;
XX – Rubricar os livros e documentos destinados aos serviços do
CMDR Avaré e seu expediente;
XXI – Determinar o destino do expediente lido nas sessões;
XXII – Agir em nome do colegiado rural ou delegar representação aos
conselheiros para manter os contatos com as autoridades e órgão afins;
XXIII – Dar ciência ao secretário municipal da Agricultura e Abasteci-
mento e ao Prefeito, das decisões e deliberações do CMDR Avaré;
XXIV – Participar da Assembléia dos Presidentes dos Conselhos Muni-
cipais de Desenvolvimento Rural - CMDRs, para a indicação dos repre-
sentantes do Conselho Regional de Desenvolvimento Rural – CRDR.
Artigo 7º - Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente em
seus impedimentos ocasionais, não superior a trinta (30) dias.
Artigo 8º - O Secretário Executivo do CMDR Avaré será representado pelo
responsável da Casa da Agricultura de Avaré ou servidor público municipal
conveniado, por ele indicado, e aprovado pela Plenária do colegiado.
Artigo 9º - O Secretário Adjunto será representado por conselheiro
indicado por seus pares e aprovado pela Plenária do colegiado.
Artigo 10 - Ao Secretário Executivo compete:
I – Assessorar o Presidente na elaboração das pautas das reuniões e
nas matérias técnicas;
II – Secretariar as reuniões do colegiado rural;
III – Redigir as Atas das reuniões e demais documentos do colegiado
rural e assiná-los conjuntamente com o Presidente;
IV – Responsabilizar-se pelos livros, Atas, Resoluções e demais do-
cumentos do colegiado rural.
Artigo 11 - Ao Secretário Adjunto compete:
I – Substituir o Secretário Executivo em seus impedimentos ocasio-
nais, não superior a trinta (30) dias.
ll – Auxiliar  e colaborar no bom andamento dos serviços da secretaria
do colegiado rural.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHEIROS

Artigo 12 - Aos conselheiros do CMDR Avaré compete:
I – Participar das discussões e deliberações do colegiado rural, apre-
sentando proposições, requerimentos, moções, indicações e Ques-
tões de Ordem;
II – Votar as proposições submetidas à deliberação do colegiado rural;
III – Comparecer às reuniões na hora pré-fixada;
IV – Desempenhar as funções para as quais foi designado;
V – Relatar os assuntos que lhes forem incumbidos pelo Presidente;
VI – Obedecer às normas regimentais;
VII – Apresentar retificações ou impugnações das Atas se for o caso;
VIII – Justificar seu voto, dentro do prazo fixado pelo Presidente;
IX – Apresentar à apreciação do colegiado rural quaisquer assuntos
relativos ao meio rural e à sua atribuição;
X – Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do CMDR Avaré.
Xl – Aprovar a indicação do Secretário Executivo e do Secretário Ad-
junto do colegiado rural.
 Artigo 13 - O CMDR Avaré reunir-se-á com a presença de pelo menos
a metade de seus conselheiros, Ordinariamente, na primeira segunda-
feira de cada mês, às 19h00, na sede da CATI Regional Avaré e, Extra-
ordinariamente, quando convocado pelo Presidente ou mediante solici-
tação de, pelo menos, 1/3 (um terço) dos conselheiros titulares.
§ 1º - A convocação se fará por meio digital (e-mail), pessoalmente,
via telefone, fixação de edital na secretaria do colegiado rural ou ainda
mediante publicação em órgãos de imprensa escrita ou falada do
município com antecedência mínima de cinco dias ou em caráter de
urgência, com antecedência mínima de dois dias.
§ 2º - Não havendo quórum na primeira convocação, a reunião reali-
zar-se-á após uma hora, independentemente do número de conse-
lheiros presentes, salvo deliberação em contrário da Presidência.
Artigo 14 - As reuniões do CMDR Avaré são abertas ao público, desde que
não ocorram manifestações ou interferências prejudiciais aos trabalhos.

CAPÍTULO V
DO FUNCIONAMENTO DO CMDR AVARÉ

Artigo 15 - A Ordem dos Trabalhos do CMDR Avaré será a seguinte:
I – Leitura, discussão, votação e assinatura da Ata da reunião anterior;
II – Expediente;

CONCURSO PÚBLICO
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III – Ordem do Dia;
VI – Outros assuntos de interesse do colegiado rural;
Parágrafo único - A leitura da Ata poderá ser dispensada pela Plenária
quando sua cópia tiver sido distribuída aos conselheiros do colegiado.
Artigo 16 - O Expediente se destina à leitura de comunicados da
Secretaria Executiva do CMDR Avaré, da correspondência recebida e
enviada e de outros documentos de interesse do colegiado rural.
Artigo 17 - Discussão é a fase dos trabalhos destinada aos debates
na Plenária.
Artigo 18 - As matérias apresentadas durante a Ordem do Dia serão
discutidas e votadas na reunião em que forem apresentadas.
§ 1º - Durante as discussões, cada conselheiro terá direito à palavra,
durante o tempo fixado pelo Presidente;
§ 2º - Por deliberação da Plenária, as matérias apresentadas na reunião
poderão ser discutidas e votadas na reunião seguinte, podendo qualquer
conselheiro do colegiado rural pedir vistas em matéria de debate.
Artigo 19 - Durante as discussões, qualquer conselheiro poderá le-
vantar Questões de Ordem, expondo-as dentro do prazo fixado pelo
Presidente.
Parágrafo único - O encaminhamento das Questões de Ordem não previs-
tas neste Regimento Interno será discutido e avaliado pelo Presidente.
Artigo 20 - Encerrada a discussão, poderá ser concedida à palavra a
cada conselheiro, pelo prazo fixado pela Presidência, para encami-
nhamento de votação.
Artigo 21 - A votação poderá ser simbólica, nominal ou secreta.
§ 1º - A votação simbólica far-se-á conservando-se sentados os que
aprovam e levantados os que desaprovam a proposição;
§ 2º - A votação simbólica será regra geral para as votações, somente
sendo abandonada por solicitação de conselheiro titular e aprovada
em Plenária;
§ 3º - A votação nominal será feita pela chamada dos presentes, de-
vendo os conselheiros responderem sim ou não, conforme sejam fa-
voráveis ou contrários à proposição;
§ 4º - A votação secreta será em urna indevassável, com contagem
dos votos feita pelo Presidente, em voz alta e com o acompanhamen-
to dos conselheiros.
Artigo 22 - Ao anunciar o resultado das votações, o Presidente do colegiado
rural declarará quantos votaram favoravelmente ou em contrário.
Parágrafo único - Havendo dúvidas sobre o resultado, o Presidente do CMDR
Avaré poderá pedir aos conselheiros que se manifestem novamente.
Artigo 23 - À Plenária cabe decidir se a votação deve ser  simbólica,
nominal ou secreta.
Artigo  24 - Não poderá haver voto por delegação.
Artigo 25 - As decisões do CMDR Avaré serão tomadas por maioria
simples.
Parágrafo único - O Vice-Presidente, quando não estiver no exercício
da Presidência, terá voto e voz como os demais conselheiros.
Artigo 26 - As decisões do Conselho serão registradas em Ata.
Artigo 27 - A Ata é o resumo das ocorrências verificadas nas reuniões
do colegiado rural.
§1º - As Atas devem ser escritas seguidamente, sem rasuras ou
emendas;
§2º - As Atas devem ser redigidas de forma digital e fixadas em livro
próprio, com páginas rubricadas pelo Presidente do CMDR Avaré e
numeradas tipograficamente.
Artigo 28 - As atas serão assinadas pelo Presidente do CMDR Avaré
e pelo Secretário Executivo do colegiado rural.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 29 - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação
do presente Regimento Interno serão resolvidos pelo Presidente do
CMDR Avaré.
Artigo 30 - O presente Regimento Interno entrará em vigor na data de
sua publicação.
Sala de reuniões do CMDR Avaré, em 02 de julho de 2.012

Rosmariy Batista Fogaça
Presidente

Rui Ferreira
Secretário Executivo

FALECIMENTOS
FALECIMENTOS PERÍODO DE

28/06/12 A 04/07/2012

Precilia Maria da Costa Nazzette
*08/07/1920   +28/06/2012

Alice Correa Mesquita
*16/06/1916   +28/06/2012

Valdivino Rodrigues Camargo
*01/08/1941   +29/06/2012

Olvidio  Peres Ramos
*15/07/1931   +30/06/2012
Pedro Alcides de oliveira
*03/02/1943   +30/06/2012

Ana Virginia Duarte
*07/06/1955   +30/06/2012
Luiza  Zamolli  Domingues
*28/02/1941    +01/07/2012

Justina Salomão
*25/12/1941  +02/07/2012

Graziela Aparecida Matias
*09/09/1993   +02/07/2012
Dozinda  Cidamar Nunes
*23/09/1943   +02/07/2012

Maria leila Coelho
*22/08/1951   +02/07/2012

Maria de Lourdes  dos Santos Inácio
*30/11/1952  +03/07/2012

Benedit a Alves Thameiros
*12/05/1925   +03/07/2012

Oscar  da Costa Gomes Júnior
*09/10/1944   +04/07/2012

Antônio Theodoro da Silva
*13/05/1948    +04/07/2012

COMO FALAR NA OUVIDORIA:
ATRAVÉS DE FORMULÁRIO ELETRÔNICO NO SITE :

WWW.AVARE.SP.GOV.BR
PELO TELEFONE: 08007700133

POR CARTA: PRAÇA JUCA NOVAES, Nº 1169/CENTRO/
AVARÉ - CEP18705900

POR FAX: 014 – 3711-2500 - RAMAL 230
PESSOALMENTE NO PRÉDIO DA PREFEITURA

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DAS 8:00 HS
ÀS 17:00 HS.

COMUNICADO
A Secretaria Municipal da Educação, atendendo
ao Ofício Circular nº 078/12 do Conselho Regio-
nal de Educação Física da 4ª Região – CREF4/
SP, COMUNICA:
1. Os Professores de Educação Física efetivos
na Rede Municipal de Ensino, que ainda não
possuem registro profissional no Sistema
CONFEF/CREFs, deverão obter obrigatoriamen-
te o devido registro, de acordo com o Artigo 1º
da Lei 9.696/98.
2. O docente da disciplina de Educação Física
deverá apresentar prova do registro à Coorde-
nação de Educação Física da Secretaria Muni-
cipal da Educação, no prazo máximo de 60 (ses-
senta) dias a partir da data desta publicação.
3. A não apresentação da documentação no prazo
estabelecido poderá acarretar em sanções admi-
nistrativas, considerando que o exercício do car-
go/função está condicionado às exigências da Lei
nº 9.696/98.

Lúcia Helena Lélis Dias
Secret aria Mun. da Educação

EXTRATO DE CONTRATO
Contrat ante: Santa Casa de Misericórdia de Avaré
Contratada: Soares e Soares Construções Ltda
Objeto: Contratação de Empresa  Especializada para Reforma e
Ampliação do Centro Cirúrgico
Prazo de vigência do contrato: 90 (noventa) dias.
Valor: R$99.901,71 (noventa e nove mil, novecentos e um reais e
setenta e um centavos)
Referente:  Convite nº 01/2012 – Processo  nº 01/2012

CMPD –Conselho Municipal do Plano Diretor
CONVITE PARA REUNIÃO ORDINÁRIA

Senhores Conselheiros,
o CMPD – Conselho Municipal do Plano Diretor convida toda a popu-
lação para REUNIÃO ORDINÁRIA a se realizar no próximo dia 11 de
julho de 2012 (quarta-feira) às dezenove horas na Câmara Municipal à
Av. Misael Eufrásio Leal, 999.
Pauta da Reunião:
1) Comunicações do Presidente;
2) “Elevatórias de esgotos dos Bairros Periféricos da Cidade” com
Eng. Civil Plínio Martins Damasio
3) Aprovação da ata da reunião ordinária de 12/06/2012 enviada por
correio eletrônico;
4) Apontamentos da Secretaria
5) Processo CMPD n.º 043/2012 – leitura, discussão e votação;
6) Processo CMPD n.º 048/2012 – leitura, discussão e votação;
7) Processo CMPD n.º 058/2012 – leitura, discussão e votação;
8) Processo CMPD n.º 059/2012 – leitura, discussão e votação;
9) Processo CMPD n.º 052/2012 – leitura, discussão e votação;
10) Processo CMPD n.º 054/2012 – leitura, discussão e votação;
As reuniões do CMPD são abertas a toda a população.
Avaré, 02 de julho de 2012.

MARCOS BOOCK RUTIGLIANO
PRESIDENTE CMPD

Secret aria Municip al de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal da Pessoal Portadora de
Deficiência – CMPPD

Lei Estadual nº 7853/1989 - Lei Municipal – nº 68/2001 - 140/2001
Decreto- 2.589/2010

Convocação
O Presidente do Conselho Municipal de Pessoas Portadoras de Defi-
ciência (CMPPD), Sr. José Ricardo Cegarra,   convoca os/as Con-
selheiros , para Reunião Mensal   que será realizada no dia 12.07.12
às 9:00 horas  , na sala dos Conselhos Municipais junto à Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social  situada na rua
Rio Grande do Sul, 1750 – fundos.
Pauta:
· Leitura da Ata e Outras providências

Contamos com a  presença de todos
em caso de imprevistos, favor comunicar por escrito  com antece-

dência
e-mail:secmunicipais@hotmail.com

CONVITE
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente convida a
toda população para a elaboração do Plano Setorial
de Meio Ambiente – Plano Municipal de Gestão Inte-
grada de Resíduos Sólidos

Programação de Reuniões/Audiências
Audiência Pública: 12/07/2012 (quinta) 19 hrs –

Local: Câmara Municipal – Av. Misael E. Leal, 999

Reunião de Trabalho: 18/07/12 (quarta) 19 hrs -
Local: Câmara Municipal – Av. Misael E. Leal, 999

Audiência Pública: 24/07/2012 (terça) 19 hrs –
Local: Câmara Municipal – Av. Misael E. Leal, 999

Maiores informações (14) 371 1-2559
Secret aria Municip al de Meio Ambiente
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E D U C A Ç Ã O :

As coberturas fazem
parte de um projeto da
Prefeitura Municipal da
Estância Turística de Ava-
ré que, através da Secre-
taria da Educação, tem
como meta cobrir todas as
quadras das escolas da
rede municipal de ensino.
Nesse contexto, das 10

EMEBs Dondoca e Ulisses Silvestre
inauguram coberturas de suas quadras

quadras sem cobertura
que existiam, 6 já foram
cobertas, sendo 5 quadras
na área urbana e 1 na zona
rural. Vale-se ressaltar que
as 4 quadras restantes se-
rão cobertas até o final
deste ano.

A cobertura da quadra
da EMEB Ulisses Silvestre

foi inaugurada na última
quarta-feira, 4, com a pre-
sença de pais e alunos, que
se mostraram muito felizes
com o fato de, a partir de
agora, não precisarem mais
desenvolver suas atividades
físicas sob Sol forte ou dei-
xá-las de praticar quando
estiver chovendo.

A EMEB Ulisses Sil-
vestre também passará
por reformas que inclu-
em a construção de uma
arquibancada, ilumina-
ção, calçamento lateral e
a instalação de um bebe-
douro na quadra esporti-
va, além da pintura de
todo o prédio.

Outra cobertura inau-
gurada nesta semana foi a
da quadra da EMEB Ma-
ria Thereza de Oliveira
Picalho “Dondoca”. A es-
cola também passará por
uma reforma geral com
pintura do prédio, ilumina-
ção da quadra, construção
de duas salas e um banhei-

ro. Durante a cerimônia,
o público presente apre-
ciou uma bela apresenta-
ção do Coral de Libras
“Estrelas do Futuro”.

É o Governo Munici-
pal demonstrando toda a
sua preocupação com a
saúde, educação e segu-
rança de seus alunos.

Associação Ferroviária Avareense e Campo do
Jardim Paineiras prontos para os Jogos Regionais

A Estância Turística de
Avaré se prepara para re-
alizar um dos maiores e
melhores Jogos Regionais
do Estado de São Paulo.
Para tanto, estão sendo
realizadas reformas e ade-
quações em aproximada-
mente 20 praças esporti-
vas do município, dentre
elas estão o Campo de Fu-
tebol do Jardim Paineiras
e a Associação Ferroviá-

E S P O R T E :

ria Avareense.
As reformas da Associ-

ação Ferroviária Avareense
foram entregues na última
quarta-feira, 04, pela Pre-
feitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, Vale-se ressal-
tar que o clube não recebia
melhorias e manutenção
desde sua inauguração em
1950. Na ocasião, foi reali-
zada uma partida amistosa
entre o time do Grêmio Vera

Cruz e a escolinha de fute-
bol do SEME – Avaré.

O prédio da Associação
passou por uma reforma es-
trutural com construção de
colunas e vigas; a troca de
todo o madeiramento e te-
lhado; a construção de um
vestiário com banheiro e
área de banho para árbitros
e dois vestiários com ba-
nheiro e área de banho para
os atletas; a restauração de

toda estrutura e instalação
elétrica; a reforma do ba-
nheiro masculino da torci-
da; a construção de um ba-
nheiro feminino com aces-
sibilidade; reforma da sala
de reunião; troca do alam-
brado do campo; proteção
atrás dos gols com alam-
brados; impermeabilização
da laje de entrada do clube
e adubagem do gramado.

Outra praça esportiva

inaugurada nesta semana
foi o Campo de Futebol do
Bairro Jardim Paineiras
que recebeu diversas me-
lhorias visando a sua ade-
quação para os 56º Jogos
Regionais de Avaré. No lo-
cal foram construídos três
vestiários, sendo dois para
atletas e um para árbitros
e dois banheiros para tor-
cida, um deles com acessi-
bilidade. Também foi rea-

lizada a troca dos alambra-
dos, colocada proteção
atrás dos gols; realizada a
restauração do solo e a dre-
nagem do campo; por fim,
foi construída uma fossa
séptica especial para trata-
mento de esgoto.

É o Governo Munici-
pal da Estância Turística
de Avaré investindo em
infraestrutura e valorizan-
do seus atletas.
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P R O J E T O:

A Secretaria Municipal
da Educação da Estância
Turística de Avaré, bus-
cando a melhoria da edu-
cação no município, ofe-
rece capacitação perma-
nente ao profissionais com
cursos à distância e, prin-
cipalmente, presenciais.

Tendo consciência de
que a leitura possibilita a
aquisição de conhecimen-
to, amplia a visão de mun-
do, desenvolve a compre-

EMEB Norma Lilia Pereira e comunidade local
iniciam projeto de leitura “Entre na Roda”

ensão, a comunicação e o
senso crítico, a Secretaria
coordena desde 2009, em
todas as escolas do Ensi-
no Fundamental, o proje-
to “Ler para entender o
mundo”, que neste ano foi
ampliado e melhorado
com o acréscimo do Pro-
jeto “Entre na Roda”, uma
parceria da Fundação Vol-
skwagen e CENPEC
(Centro de Estudos e Pes-
quisa em Educação, Cul-

tura e Ação Comunitária).
O projeto “Entre na

roda” tem a proposta in-
centivar a leitura não só
para alunos, mas também
para a comunidade, con-
tribuindo com material de
apoio e acompanhamento
das ações.

Na noite da última ter-
ça-feira, as tutoras Adal-
ta Aparecida Marani, Elai-
ne Cristina de Ângelo Ca-
pecci, Rita de Cássia Pi-

res Martins e Amanda
Cristina Pereira realiza-
ram, com a presença da
equipe da Secretaria Mu-
nicipal da Educação e da
formadora do Projeto
“Entre na Roda”, Maria
Imaculada Pereira, a en-
trega do baú de livros aos
professores da EMEB
Norma Lilia Pereira e a
realização da primeira
roda de leitura com a co-
munidade local.

Índice de mortalidade infantil cai
pela metade em um ano em Avaré

OUVIDORIA MUNICIPAL DE AVARÉ
QUAL  A IMPORTÂNCIA DA OUVIDORIA?
O TRABALHO DA OUVIDORIA MELHORA A RELAÇÃO
DO PODER PÚBLICO COM O MUNÍCIPE.
O USUÁRIO SE UTILIZA DESTE CANAL PARA FA-
ZER SEUS PLEITOS E ANSIEDADES CHEGAREM
AO CONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO.
AS INFORMAÇÕES COLHIDAS PELA OUVIDORIA
SERVEM COMO IMPORTANTE ELEMENTO PARA A
GESTÃO PÚBLICA, QUE UTILIZA TAIS DADOS
PARA O APRIORAMENTO DOS SERVIÇOS.

FONE PARA CONTATO: 0800 770 0133

O índice de mortalida-
de infantil em Avaré caiu
pela metade em um ano,
passando de 20,8% para
10,8 por mortes por mil
nascidos vivos. No ano
passado, quando uma re-
portagem revelou os altos
de índices de mortes de
recém-nascidos em Avaré,
o Governo Municipal de-
terminou a criação do Co-
mitê de Municipal de Mor-
te Materna e Infantil de

S A Ú D E :

Avaré, que é coordenado
pela enfermeira Elizabeth
Capecci Siqueira.

Através das investiga-
ções realizadas pelo Comi-
tê foi detectado que exis-
tem gestantes de outros
municípios que vem para
Avaré para ter o bebê dan-
do endereços de parentes
ou conhecidos, e quando
ocorre o óbito infantil esse
índice reflete na mortali-
dade do município.

De acordo com Beth
Capecci, o levantamento
dos dados do índice de mor-
talidade infantil é realizado
pela Secretaria de Estado da
Saúde, em parceria com a
Fundação Sistema Estadu-
al de Análise de Dados (Se-
ade). “Quando o levanta-
mento é feito, não existe
uma investigação por parte
destes setores se a criança
faleceu em Avaré ou em
outro município, eles levam
em consideração o endere-
ço fornecido pela gestante”,
disse Beth Capecci.

Para que Avaré chegas-
se ao novo índice de mor-
talidade infantil, o municí-
pio implantou o funciona-
mento efetivo da Casa de
Atenção Integral a Saúde
da Mulher (CAISMA),
com atendimento a gestan-
te desde o pré-natal até o
nascimento; a Criação do

Comitê Municipal de In-
vestigação de Morte Ma-
terna e Infantil de Avaré;
visitas domiciliares com
acompanhamento; incen-
tivo ao Pré-Natal; pales-
tras mensais com as ges-
tantes; disponibilização de
exames laboratoriais para
gestantes; aquisição de
aparelho de Ultrassono-
grafia de última geração
para melhor atender as
gestantes; incentivo ao
Aleitamento Materno.

A Secretaria Municipal
da Saúde, através de con-
vênio com a Santa Casa
de Misericórdia de Avaré,
disponibiliza médicos
Obstetras e Pediatras para
realização de partos e re-
cepção dos bebês 24 ho-
ras e implantação do Pro-
grama de Planejamento
Familiar - cirurgias de La-
queadura e Vasectomia.

RETIRE GRATUITAMENTE

O SEMANÁRIO OFICIAL DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
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CVV – CENTRO DE
VALORIZAÇÃO DA VIDA

Fone: (14) 3733-2525
(das 19h00 às 23h00 todos os dias)

Av. Prof. Celso Ferreira da Silva, 1001
Jd. Europ a - Avaré SP
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E D U C A Ç Ã O :

Os alunos do Centro de
Educação Infantil “Maria
Izabel Domingues Leal”,
por intermédio das aulas
ministradas pelas profes-
soras, participaram do pro-
jeto de construção da hor-
ta suspensa feita com gar-
rafas pet, desenvolvido
com a orientação da coor-
denadora Marisa e direto-
ra Lourdes, em parceria
com os pais dos alunos, no
envio das garrafas pet, e
auxiliando na conscientiza-
ção dos filhos sobre a im-
portância da reciclagem.

O desenvolvimento do
projeto “A Horta na Esco-
la” tem como proposta di-
namizar o ensino com prá-
ticas agrícolas, sendo uti-
lizado como mais um re-
curso educacional e didá-
tico, uma vez que as cri-
anças urbanas não têm a
oportunidade ou depreci-
am essa prática agrícola.

Alunos do CEI “Maria Izabel Leal”
iniciam Projeto “A Horta na Escola”

O projeto procurou
buscar, através da prática,
o desenvolvimento de um
espaço interdisciplinar, de
motivação concreta para
os alunos, além de contri-
buir diretamente para a
sua conscientização refe-
rente ao consumo adequa-

do de alimentos saudáveis.
Para a confecção dos ter-
rários, foram utilizadas
garrafas pet, terra aduba-
da e sementes de diversas
verduras.

Durante o desenvolvi-
mento dos terrários confec-
cionados pelos alunos, algu-

mas curiosidades foram
apresentadas como a umi-
dade visível no interior do
terrário, reforçando o con-
teúdo sobre o ciclo da água
e decomposição das plantas.

A implantação de hor-
tas em escolas vem demons-
trando resultados satisfató-

rios, onde a relação homem/
meio ambiente se estreita a
partir de uma atividade que
envolve o exercício da ci-
dadania e a aquisição de co-
nhecimentos nas áreas de
ecologia e meio ambiente.

Esse espaço torna-se
democraticamente de todos
à medida que os pais e
moradores da localidade
estiverem envolvidos no
processo de implantação da
horta, mobilizando a comu-

nidade interna e externa.
Durante o desenvolvimen-
to do projeto foi mencio-
nado à importância da re-
ciclagem do lixo realizado
por algumas comunidades
e o impacto causado pelo
acúmulo de lixo, abrindo
espaço para um debate so-
bre a relação do lixo e con-
sumo, onde foram aborda-
das as causas e consequ-
ências do excesso de lixo
no meio ambiente.

A G R I C U L T U R A :

Criado pela Lei Com-
plementar nº 118, de
autoria do Executivo
Municipal e aprovado
pela Câmara, o Serviço
de Inspeção Municipal
(SIM) para produtos de
origem animal, tem por
objetivo a fiscalização e
emissão de alvará de
funcionamento industri-
al e sanitário para fabri-
cação e comercialização

Criação do Serviço de Inspeção Municipal garantirá
alimentação mais saudável aos consumidores

de produtos alimentíci-
os.

Em coletiva na noite
de quinta-feira, 5, foi
explanado sobre como
será o funcionamento do
SIM. Estão sujeitos à
inspeção prevista nesta
lei: os animais destina-
dos a matança, seus
produtos, subprodutos e
matérias primas; o pes-
cado, crustáceos, mo-

luscos e derivados; o lei-
te e seus derivados; o
ovo e seus derivados; o
mel, a cera de abelha e
produtos da colméia.

O SIM será muito
benéfico para quem tra-
balha com alimentação,
pois poderá oferecer
para os consumidores
um produto mais saudá-
vel, que será fiscaliza-
do pela Secretaria Mu-

nicipal da Agricultura e
avaliado pela Vigilância
Sanitária em relação ao
controle de qualidade,
desde a manipulação do
alimento até o produto
final.

Um exemplo é o
açougueiro que fabrica
sua lingüiça de maneira
artesanal: com o SIM,
ele terá um selo que ga-
rantirá a qualidade de

seu produto junto ao
consumidor. Para tanto,
ele terá um local apro-
priado para fabricação
do produto, que só po-
derá ser comercializado
no município.

A Secretaria Munici-
pal de Agricultura pos-
sui três médicos veteri-
nários capacitados para
orientar o produtor, des-
de a manipulação, fabri-

cação e a produção fi-
nal, até chegar ao con-
sumidor. O SIM regula-
menta a pessoa que ma-
nipula alimentos e ga-
rante a saúde dos con-
sumidores. Os interes-
sados em obter o SIM,
devem entrar em conta-
to com a Secretaria Mu-
nicipal da Agricultura e
Abastecimento pelo te-
lefone 3733-4182.
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Rebeldes paulistas,
voluntários de Avaré

GESIEL JÚNIOR
Quem conhece os

voluntários de Avaré?
Pouca gente hoje se re-
corda dessas corajosas
figuras, homens e mu-
lheres, na maioria civis,
os quais aderiram ao
Movimento Constitucio-
nalista que está a com-
pletar oito décadas de sua
deflagração.

Por São Paulo, a ban-
deira da luta armada foi
erguida a favor de uma
Constituição democráti-
ca, pois o Brasil estava
sendo governado sem lei
desde o fim da Repúbli-
ca Velha, em 1930.

Nos oitenta e cinco
dias (de 9 de julho a 2 de
outubro de 1932) de du-
ração do conflito houve
disputa encarniçada e sel-
vagem. No Vale do Para-
napanema, muito sangue
derramou-se nas terras de
Itaí e Taquarituba até a
divisa com o Paraná.

Em Avaré combates
não houve, mas a cida-
de sediou um dos co-
mandos revolucionários,
cujo quartel era o prédio
do 1º Grupo Escolar
(atual Escola Matilde Vi-
eira). E no campo da As-
sociação Athletica Avare-
ense (antiga Chácara
Santana) os soldados re-
cebiam treinamentos
para o combate.

O emocionalismo
empolgou a população
pelo rádio e quem não ia
ao “front” cooperava,
até os mais simples, do-
ando seus objetos de va-

Heroísmo esquecido

Ainda não existe um registro preci-
so do número de avareenses que com-
bateram em 1932. Nos registros jorna-
lísticos da época aparecem vários no-
mes ligados à cidade, dentre os quais:
Agenor Evangelista do Prado, Agenor
Inácio, Agenor Ramos, Alcides Bene-
dicto Domiciano, Aníbal Righi, Antônio
Alves, Antônio Ferreira Inocêncio, An-
tonio Irineu Bueno, Antônio Forte, Álva-
ro Filgueiras, Arthur de Carvalho, Arge-
miro Olivieri, Augusto Barreira, Benedi-
to Teles, Cory Gomes de Amorim, Cus-
tódio Balbino, Emílio Francisco da Sil-
va, Francisco de Souza Mendes, Ger-
minal Serrador, Indalécio Dias Batista,
João de Matos Mendes, João Ferreira
Inocêncio, João Pinto de Oliveira, João
Ribeiro de Souza, José Braz do Ama-
ral, José de Góes Manso Sayão Júnior,
José Durvalino de Souza, José Fran-
cisco dos Santos, José Leme, José
Maria dos Santos Fontainha, José Ma-
ria Porto, José Pereira da Silva, José
Piagentini, José Queiroz Maia, Laurin-
do Justo de Oliveira, Lúcio Aureliano de

Casa do Soldado, prédio da Sociedade
Portuguesa

Imagem representativa de um
soldado constitucionalista

Oficiais do Comando Revolucionário de Avaré, em frente ao QG: no centro de
capacete e batina, o tenente padre T avares. Atrás dele, o tenente Romeu Bretas

lor e principalmente ouro
para financiar a guerra, re-
cebendo em troca um anel
de ferro, símbolo do mo-
vimento.

PELA HONRA – De-
zenas de avareenses se
alistaram e enquanto al-
guns foram arregimenta-
dos em Itararé, como o
dentista Romeu Bretas e
o universitário Antônio
Ferreira Inocêncio (ambos
futuros prefeitos), outros
combateram no centro do
Estado, caso do advoga-
do Cory Gomes de Amo-
rim, depois eleito deputa-
do constituinte em 1934.

“Alistei-me para servir
São Paulo contra a dita-
dura. Foi uma honra.
Combati nas trincheiras do
Sul e entrei no Paraná.
Precária era a nossa situa-
ção, pois só comíamos
chuchu e mandioca”, re-
latou Agenor Ignácio, um
dos herois voluntários.

Até ministros religiosos
estiveram nas atividades
revolucionárias, dentre eles
o bispo de Botucatu, dom
Carlos Duarte da Costa, e
o pároco de Avaré, padre
José Fernandes Tavares. O
primeiro formou um bata-
lhão e o segundo serviu de
capelão com a patente de
tenente das tropas do Sul.

MMDCA - Chamado
de revolução, ainda que
impropriamente na visão
de historiadores, o movi-
mento de 1932 foi o mai-
or choque civil na crônica
do Brasil contemporâneo.

“O episódio permane-
ce envolto até hoje em bru-

Os 80 anos do Movimento Constitucionalista

mas emocionais, intrigas
políticas, ressentimentos e
disputas ideológicas que
dificultam o seu entendi-
mento”, avalia a pesquisa-
dora Cecília Prada.

Com a ruptura da po-
lítica do café-com-leite (al-
ternância de poder entre as
elites paulista e mineira),
a classe dominante de São
Paulo exigia do ditador
Getúlio Vargas – maior
participação nas decisões
federais. Diante da nega-
tiva do caudilho gaúcho,
os paulistas se mobiliza-
ram pelo retorno imediato
do país ao estado de direi-
to. Cafeicultores, industri-
ais, juristas e estudantes se
juntaram nessa causa.

O estopim da revolta foi
a morte de cinco jovens no
centro da Capital, pertencen-
tes à Legião Revolucionária,
assassinados a tiros por par-
tidários do getulismo em 23
de maio daquele ano: Mar-
tins, Miragaia, Dráusio (de
apenas 14 anos!), Camargo
e Alvarenga, cujos nomes de-
ram origem à sigla MMDCA.

A luta, porém, foi de-
sigual. São Paulo contava
com 35 mil homens em
seus regimentos e o exér-
cito getulista, bem equipa-
do, somava mais de 100
mil soldados. O conflito
cessou com a rendição dos
paulistas em outubro.
Morreram mais de oito-
centos combatentes, sen-
do três quartos desse nú-
mero, baixas constitucio-
nalistas, embora estimati-
vas extraoficiais falem em
mais de mil mortos.

Lima, Laudelino Rodrigues da Mota,
Manoel Gonçalves de Oliveira Santos,
Marcelo Joaquim de Campos, Marcio-
nolo de Campos, Mário Vieira de Almei-
da, Norberto Cardoso, Oscar Lins de
Santana, Paschoal Bocci, Paulo Bas-
tos Cruz, Romeu Bretas, Sebastião Mu-
nhoz, Sebastião Tavares de Albuquer-
que e Victor Antônio de Moraes.

Na “Casa do Soldado” montada no
extinto prédio da Beneficência Portu-
guesa, na Rua Goiás, mulheres pres-
taram serviços de enfermaria e de cos-
tura de fardamentos e agasalhos para
os voluntários. Destacaram-se neste
setor Anna Odila Moura Leite, Anita
Ferreira De Maria, Beatriz Nogueira
do Valle, Cirene Flávia Gianoni, Luzia
Porto Menezes e Olímpia Areão.
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 S I S T E M A   V I Á R I O  :

O Governo Municipal
da Estância Turística de
Avaré inaugurou, no últi-
mo domingo, 1 de julho
de 2012, a pavimentação
asfáltica e galeria da Rua
Miguel Chibani e da Ave-
nida Emílio Figueiredo,
ambas localizadas no bair-
ro Jardim Paraíso. O as-
falto das ruas Jandira Pe-
reira, João Paulo Noguei-
ra e Seme Jubram, locali-
zadas no mesmo bairro,
tiveram inicio ontem.

O segundo semestre
de 2012 será marcado ain-
da pela pavimentação as-
fáltica gratuita de diversas
ruas do município. Den-

Prefeitura entrega
pavimentação das ruas Miguel
Chibani e Emílio Figueiredo

A Prefeitura Municipal
da Estância Turística de
Avaré, com a presença da
Coronel Fátima de Ramos
Dutra, comandante do Po-
liciamento do Interior da
sétima região – CPI / 7 e
do Tenente Coronel Antô-
nio Carlos Loreano, co-
mandante do 53º Batalhão
da Polícia Militar do Inte-
rior, inaugurou a nova sede
da 1ª Cia do 53º BPMI.

A nova sede está loca-
lizada na Rua Maneco Di-
onísio, nº. 318, Bairro
Bonsucesso, antigo prédio
do Posto de Saúde do Bon-
sucesso. A mudança para
a nova sede só foi possível
devido ao bom relaciona-
mento entre Prefeitura
Municipal, Polícia Militar
do Estado de São Paulo e
Governo do Estado.

A atual gestão munici-
pal, diante do péssimo es-
tado em que se encontra-
va o antigo prédio do Pos-
to de Saúde do Bonsuces-
so, totalmente depredado,

S E G U R A N Ç A   P Ú B L I C A :

Governo Municipal inaugura nova sede da 1ª Cia
do 53º Batalhão da Polícia Militar do Interior

sem telhado e prestes a ser
demolido, autorizou uma
concessão de uso do pré-
dio para a 1ª Cia do 53º
Batalhão da Polícia Militar
do Interior. Após essa con-
cessão, a Prefeitura Muni-
cipal, em tempo recorde,
realizou a reforma do local
em parceria com o Gover-
no do Estado de São Pau-
lo, cedendo todo material
e mão-de-obra necessários
para a realização da obra.

Além do fato de dar à
1ª Cia do 53º BPMI uma
sede própria, a localização
em que o prédio se encon-
tra trouxe outro benefício
para o município, pois o
local era considerado a
cracolândia de Avaré, um
ponto de intensa venda de
drogas, que praticamente
se extinguiu com a insta-
lação da Polícia Militar.

A nova meta do Gover-
no Municipal é a constru-
ção de um Batalhão da
Polícia Militar em Avaré.
A área, que fica em frente

ao novo SESI, já está
comprada, com escritura
passada para o Governo
do Estado e obra autori-
zada pelo Governador do
Estado de São Paulo, Ge-
raldo Alckmin.

É o Governo Munici-
pal investindo em seguran-
ça pública no intuito de
garantir a tranquilidade de
seus cidadãos.

tre elas estão a Avenida Dr.
Antonio Silvio Cunha Bue-
no, que liga a Avenida Aná-
polis com a Rodovia João
Melão SP-255 e a segunda
pista da Avenida Paranapa-
nema.

Os moradores do Resi-
dencial José Francisco Ba-
tocchio, localizado no Bair-
ro Camargo, também serão
beneficiados com o asfalta-
mento de todas as ruas do
Conjunto Habitacional inau-
gurado em 2009 pela atual
gestão municipal. Serão as-
faltadas ainda as Avenidas
Governador Mário Covas e
Donguinha Mercadante, im-
portantes vias de acesso ao

Aeroporto Regional Avaré/
Arandu - Comandante Luiz
Gonzaga Lutti.

Por fim, o Governo
Municipal assinou junto ao
DADE – Departamento de
Apoio ao Desenvolvimen-
to das Estâncias -, na cida-
de de São Paulo, um con-
vênio no valor de R$ 2.
066.774,30 que serão uti-
lizadas no asfaltamento das
Avenidas Misael Euphrásio
Leal e Major Rangel, do
início da Rodovia João
Melão (SP-255) até a Rua
Brás Caldeiras, nas proxi-
midades do Horto Flores-
tal, uma importante obra
para o turismo municipal.

O Governo Municipal não está medindo esforços no intuito de
pavimentar todas as ruas do Bairro Jardim Paraíso até o final de 2012

Mais uma grande
conquista da atual
gestão para a
educação municipal

A pedra fundamental
para a construção de uma
creche Proinfância tipo B
no Bairro Jardim Paraíso
foi lançada no último do-
mingo, 1 de julho de 2012.
A creche é proveniente de
um convênio da Prefeitu-
ra da Estância Turística de
Avaré com o FNDE –
Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação
no valor de R$
1.162.411,33.

E D U C A Ç Ã O :

Jardim Paraíso ganhará nova creche
Com área construída

no total de 1.211.92 m² e
capacidade para 224 cri-
anças, a creche Próinfân-
cia tipo B conta com um
projeto arrojado nos pa-
drões FNDE, oferecendo
toda a infraestrutura ne-
cessária para um atendi-
mento de qualidade a to-
das as crianças. As obras
estão previstas para se ini-
ciarem ainda este ano.

Com as reformas e
ampliações das CEIs Ana
Soares de Oliveira, Adal-
gisa de Almeida Ward,
Dona Carolina Puzzielo,
Geraldo Benedete, Olga
Giraldi de Brito, Dona Bi-

dunga e Dona Maria Isa-
bel Domingues Leal; a
construção de uma creche
Proinfância tipo C no Bair-
ro São Judas e a constru-
ção de Creche Escola no
município, o Governo
Municipal, com o lança-
mento da pedra funda-
mental da creche do Jar-
dim Paraíso, demonstra
toda a preocupação da atu-
al gestão com a educação
de nossas crianças.

Após a conclusão de
todas essas obras, o mu-
nicípio irá sanar de uma
vez por todas a questão da
falta de vagas em creches
na cidade.


