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Comerciantes, mora-
dores e transeuntes da
Rua Félix Fagundes, no
bairro Bonsucesso e
também moradores da
Avenida Pinheiro Ma-
chado vem cobrando sis-
tematicamente providên-
cias da municipalidade

Prefeitura cobra a Sabesp pelos transtornos na
Rua Félix Fagundes e Avenida Pinheiro Machado

no sentido de agilizar jun-
to à Sabesp, o término
das obras de troca da
rede de esgoto, pois
principalmente nesta
época de Natal, os co-
merciantes estão se sen-
tindo prejudicados.

Página 7.

Trecho da Rua Félix Fagundes  onde está sendo implantado a nova rede de esgoto

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré
através da Secretaria
Municipal do Bem Estar
Social entregou durante

Secretaria do Bem
Estar Social entrega

cestas natalinas

a semana 3000 cestas
natalinas a famílias ca-
rentes que têm cadastro
no Fundo Social de So-
lidariedade. Página 6.

MÁRIO BIXIGA

MÁRIO BIXIGA

A Secretaria do Bem Estar Social entregou 3000 cestas
de natal a famílias carentes cadastradas

No último dia 20, a
Prefeitura da Estância
Turística de Avaré inau-
gurou a escola EMEB
Moacyr Parise Correia
o qual atenderá o povo-
ado da Barra Grande. A
nova escola contará
também com uma cre-
che em bloco separado
da escola mas no mes-
mo terreno. A benfeito-
ria contará com amplas
salas, área de recreação
coberta, quadra polies-

Prefeitura inaugura escola da Barra Grande

portiva, parquinho e casa
de caseiro.

A entrega desta escola

vem firmando o compro-
misso da Prefeitura de Ava-
ré que tem como propósito

investir na educação, para
que as crianças possa ter
uma boa formação.

MÁRIO BIXIGA

Continua as inscrições
para o concurso público

da prefeitura
Página 5.
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Rua Santa Catarina esquina com Rua Mato Grosso
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LEGISLATIVO

EXTRATO DE CONTRATOS

Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
Contratada: Masterlegis Consultoria, Assessoria e Assuntos Mu-
nicipais Ltda
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados para re-
visão do Regimento Interno da Câmara Municipal de Avaré
Prazo de vigência do contrato: 90 dias
Valor: R$ 7.900,00
Referente: Dispensa 12/2007 – Processo 22/2007
Data do ajuste: 04/12/2007

DECRETOS

Decreto nº 1.622, de 17 de dezembro de 2007
(Dispõe sobre de desapropriação, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarado de utilidade pública, para fins de desa-
propriação amigável ou judicial, a área de terras de propriedade
da Sra. CAUCA GABRIEL RODRIGUES e outros, localizada na
Chácara São Lucio, Avaré-SP, que será utilizada para a constru-
ção de um Lago Ornamental:-
Local:- Chácara São Lucio;
Proprietário:- CAUCA GABRIEL RODRIGUES e outros
Área:- 15.158,00 m2;
Valor : R$ 1,00;
Descrição da Área:
Inicia-se no marco nº 1C, cravado junto à margem direita do cór-
rego da Divisa; deste marco segue no rumo 87º40’NE, percorren-
do 113,60 metros na confrontação com Célio Ferreira, até o mar-
co 1B; deste marco deflete à esquerda e segue no rumo 14º05’NW,
percorrendo 89,59 metros, na confrontação com a área rema-
nescente, até o marco 1D; deste marco deflete à direita e segue
no rumo 06º20’NE, percorrendo 43,41 metros, na confrontação
com a área remanescente, até o marco 1E; deste marco deflete à
direita e segue no rumo 18º40’NE, percorrendo 48,94 metros, na
confrontação com a área remanescente, até o marco 3A, crava-

ATO DA MESA Nº 35/2007
(Dispõe sobre o funcionamento da Câmara Municipal da
Estância Turística de Avaré nos dias 21, 24, 26 e 31 de

dezembro de 2.007 e dá outras providências)

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E
LEGAIS,
D E C L A R A:-
Artigo 1º - Fica decretado Ponto Facultativo nas dependências da
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, nos dias 21, 24, 26
e 31 de dezembro de 2007, obedecendo aos seguintes horários:

No dia 21 de dezembro, a partir das 12 horas;
No dia 24 de dezembro, todo o período;
No dia 26 de dezembro, até às 12 horas;
No dia 31 de dezembro, todo o período.

Artigo 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação
no local de costume.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
18 de dezembro de 2.007.

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

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Presidente

APARECIDO FERNANDES
JUNIOR

Vice-Presidente

ROSANA A. UBALDO
RIBEIRO PAULUCCI

1ª Secretaria

GERALDO LAUDEMIR U.
DA COSTA

2.º Secretário

do junto à margem esquerda do ribeirão do Lageado; deste marco
desce pela referida margem do ribeirão Lageado, na confronta-
ção com o Loteamento Alto da Colina 2, percorrendo 59,20 me-
tros, até o marco nº 4, cravado junto a margem direita do Córrego
da Divisa; deste marco segue pela referida margem do Córrego
de Divisa, na confrontação com João Geraldo Castilho, na distân-
cia de 239,00  metros, até o marco 1C, o qual serviu de ponto de
partida e início da descrição destas divisas e confrontações.
Artigo 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta das dotações orçamentárias do orçamento vigente.
Artigo 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 17 de dezembro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado nesta Secretaria na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº. 1626 de 19 de dezembro de 2007
(Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar

e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,
DECRETA:-
Artigo 1º. Fica autorizado o Departamento de Contabilidade e
Orçamento da Fundação Regional Educacional de Avaré a abrir
nos termos da Lei Municipal nº 900 de 29/12/2007, o crédito no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para suplementar as se-
guintes dotações do orçamento vigente:-
Suplementação:
FUND. REGIONAL EDUCACIONAL AVARE
GABINETE DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
 12 122 2007 2.305 3390          Conta n: 0007            9.000,00
 12 122 2007 2.305 3390          Conta n: 0008          11.000,00
                                                                                ——————
                                  TOTAL                                    20.000,00
ARTIGO 2º:- O valor de que trata o artigo anterior será coberto
com recursos de anulações de dotações orçamentárias de acor-
do com o Art. 43 da Lei 4.320 de 17/03/1964.
GABINETE DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
99 999 9999 9.001 9990          Conta n: 0111           20.000,00
                                                                               ——————
                                   TOTAL                   20.000,00
ARTIGO 3º:- Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação revogadas as disposições em contrário.
Avaré-SP, 19 de dezembro de 2007

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
Prefeito Municipal

Decreto n.º 1.621, de 17 de dezembro de 2007
(Dispõe sobre declaração de Ponto Facultativo no Município de Avaré.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarado Ponto Facultativo nas Repartições
Públicas Municipais de Avaré, o dia 21 de dezembro 2007, man-
tendo-se os serviços essenciais de saúde e limpeza de lixo,
sendo coleta e varrição.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 17 de dezembro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 1.623, de 17 de dezembro de 2007
(Dispõe sobre de desapropriação, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarado de utilidade pública, para fins de desa-
propriação amigável ou judicial, a área de terras de propriedade
da Sra. ANA FELISBINO DE OLIVEIRA, localizada na Rua Car-
mem Dias Faria, parte do Lote “H”, que será utilizada para abertu-
ra de via pública
Local:- Rua Carmem Dias Faria, parte do lote “H”;
Proprietário:- ANA FELISBINO DE OLIVEIRA;
Área:- 74,50 m2;
Valor : R$ 2.905,50;
Descrição da Área:
Parte do lote do terreno designado “H”, situado nesta cidade,
fazendo frente para a Rua Dona Carmem Dias Faria, medindo
2,98 metros; pelo lado direito de quem olha para o imóvel, con-
fronta com o remanescente do lote “H”, medindo 25 metros; pelo
lado esquerdo confronta com a Rua Santa Isabel, medindo 25,00
metros, e pelo fundo confronta com o lote “J”, pedindo 2,98 me-
tros, encerrando a área de 74,50 metros quadrados, objeto da
matricula 50.963 do CRI local.
Artigo 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta das dotações orçamentárias do orçamento vigente.
Artigo 3.º – Fica revogado o Decreto nº 641, de 18 de março de 2.004.
Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 17 de dezembro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado nesta Secretaria na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 1.624, de 19 de dezembro de 2007
(Dispõe sobre declaração de Ponto Facultativo no Município de Avaré.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarado Ponto Facultativo nas Repartições
Públicas Municipais de Avaré, o dia 24 de dezembro 2007, man-
tendo-se os serviços essenciais de saúde e limpeza de lixo,
sendo coleta e varrição.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de dezembro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 1.620, de 13 de dezembro de 2007
(Corrige o valor da Unidade Fiscal do Município

e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
D E C R E T A : -
Artigo 1º - Fica fixado em R$ 1,77 (um real e setenta e sete
centavos) o valor da Unidade Fiscal do Município de Avaré –
UFMA, criada pela Lei Complementar n.º 1, de 02 de fevereiro de
2001, corrigido monetariamente pelo fator IPCA-IBGE acumulado
no ano de 2007.
Parágrafo único - O valor a que se refere o caput deste artigo
vigorará a partir de 1º de janeiro de 2008 como indexador e fator
de correção dos impostos, taxas, contribuições de melhorias,
preços públicos e multas.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de dezembro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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Decreto nº 1.571, de 10 de outubro de 2.007

(Dispõe sobre concessão de imunidade prevista em
preceito constitucional.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
C  o  n  s  i  d  e  r  a   n  d  o, o que o artigo 150 VI da Constituição
Federal, contempla as imunidades oponíveis as três ordens de
governo e que alcançam todo e qualquer imposto;
C  o  n  s  i  d  e  r  a   n  d  o, o que dispõe os incisos I e II do
parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal;
C  o  n  s  i  d  e  r  a   n  d  o, que no Código Tributário Nacional,
em cumprimento ao disposto no artigo 146, II, reproduz a imunida-
de nos artigos 37 e 38;
C  o  n  s  i  d  e  r  a   n  d  o, o que dispõe os artigos 4º e 5º da
Lei Municipal nº 01, de 28 de janeiro de 1.989;
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Ficam declaradas imunes ao recolhimento de ITBI, dos
imóveis de propriedade das Empresas KAMAN – EMPREENDI-
MENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA., CNPJ nº
06.855.416/0001-42 e 3MS – EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES
E COMÉRCIO LTDA., CNPJ nº 04.854.699/0001-08, imóveis esses
com áreas descritas abaixo:-
AREA “A” - Uma gleba de terras, contendo a área de 75,17.90
hectares ou 31,06.57 alqueires, denominada Fazenda Rio Novo,
situado neste Município, dentro das seguintes divisas e confron-
tações:- Inicia-se no marco nº 1, cravado junto a cerca da Rodo-
via Presidente Castelo Branco e cerca de divisa com Paulo César
Gonçalves; deste marco segue por cerca na confrontação com
Paulo César Gonçalves e Arlindo Rodrigues Graça nos seguintes
rumos e distâncias:- 27º46’00”SE, 71,841 metros até o marco
número 2; 35º20’33”SE, 69,014 metros até o marco nº 3;
32º28’05”SE, 191,327 metros até o marco nº 4; 40º03’13”SE,
94,545 metros até o marco nº 5; 51º50’55”SE, 71,033 metros até
o marco nº 6; 89º20’21”NE, 168,221 metros até o marco nº 7;
77º25’45”SE, 121,348 metros até o marco nº  8, 77º50’03”SE,
137,947 metros até o marco nº 9, 66º12’36”SE, 8,230 metros até
o marco nº 10; 61º58’51”SE, 182,044 metros até o marco nº 11;
deste marco deflete à direita e segue por cerca na confrontação
com Alay Novaes Barcelos (Fazenda Recreio), nos seguintes
rumos e distâncias:- 19º32’39”SW, 428,915 metros até o marco
nº 12; 69º48’19”SW, 39,109 metros até o marco nº 13; cravado
na nascente do Córrego da divisa;  deste  marco  desce  pela
margem  direita  do  Córrego da divisa, dividindo o açude existente
pelo meio no sentido de seu comprimento na mesma confronta-
ção anterior, percorrendo 985,81 metros até o ponto nº 14, cra-
vado na Barra com a Represa do Rio Novo (Cia. Luz e Força
Santa Cruz); deste marco segue pela margem da Represa do Rio
Novo (Cia. Luz e Força Santa Cruz), percorrendo 409,665 metros
até o marco nº 15, cravado junto a cerca de divisa; deste marco
deixa a referida represa e segue por cerca na confrontação com
Anésio Urbano Júnior nos seguintes rumos e distâncias:-
23º29’35”NE, 967,927 metros até o marco nº 16; 14º29’56”NW,
786,215 metros até o marco nº 17, cravado junto a cerca da
Rodovia Presidente Castello Branco; deste marco deflete à direita
e segue por cerca margeando a referida rodovia no sentido Inte-
rior-Capital no rumo 63º43’03”SE, 78,406 metros até o marco nº 1,
marco este que serviu de ponto de partida e início dessas divisas
e confrontações
ÁREA “B” – Uma área de terras, com área de 35,10 alqueires,
ou sejam 84,9420 ha., situada na Fazenda Moquém deste Mu-
nicípio e comarca de Avaré, dentro das seguintes medidas e
confrontações:- Iniciando no ponto “C”, situado junto da cerca
divisória deste imóvel com a Fazenda Santa Tereza, e a cerca
da Rodovia Castelo Branco, segue por esta percorrendo a
distância de 416,00 metros até chegar ao ponto e marco divi-
sório desta gleba com a de nº 2 de Mauricio Barbosa Lemos;
deflete à direita, segue confrontando com a gleba 2, de Mauri-
cio Barbosa Lemos  e percorre rumo SE 11º40’ – 795,50 me-
tros até o marco; deflete à direita, segue com a mesma con-
frontação, percorre por cerca de arame existente rumo SW
26º30’ – 958,00 metros até chegar ao ponto e marco cravado
junto a linha de inundação da represa da Cia Luz e Força Santa
Cruz, represa do Rio Novo; deflete à direita, segue pela linha
de inundação da referida represa e da Cia. Luz e Força Santa
Cruz, percorre a distância de 400,00 metros até chegar junto
ao leito do córrego Pinheirinho , e na confrontação com a Fa-
zenda Santa Tereza; deflete à direita, sobe pelo leito do Córre-
go Pinheirinho e percorre a distância de 565,00 metros até o
marco cravado na margem esquerda do referido córrego; se-
gue água acima até a cabeceira, divisa com terras da Fazenda
Santa Tereza partindo do marco da cabeceira da água, segue
rumo 03º30’ – 565,00 metros até chegar ao ponto e marco
cravado junto a cerca da Rodovia Castelo Branco e inicial na
descrição destas divisas e confrontações.

ÁREA “C” – Uma gleba de terras contendo a área de 297,12.64
hectares ou 122,77.95 alqueires, denominada Fazenda Moquém
situada neste Município, dentro das seguintes divisas e confron-
tações:- Inicia no marco nº 1, cravado junto a estrada municipal
AVR 070 e cerca de divisa; deste marco segue margeando a
referida estrada no sentido Avaré – Bairros no rumo 18º03’21”NE,
percorrendo 223,124 metros até o marco nº 2, cravado no canto
de divisa; deste marco deflete à direita e segue por cerca na
confrontação com Benedito Franco Penteado nos seguintes ru-
mos e distâncias: 78º37’16”SE, 65,089 metros até o marco nº 3;
11º38’56”NE, 110,483 metros até o marco nº 4; 52º07’11”NE,
442,162 metros até o marco nº 5; 78º26’09NE, 456,049 metros
até o marco nº 6; 63º10’37”NE, 8,743 metros até o marco nº 7;
57º30’33”NE, 583,458 metros até o marco nº 8 31º19’32”SE,
348,837 metros até o marco nº 9, cravado na margem direita do
córrego do Moquém; deste marco desce pela margem direita do
Córrego do Moquém na confrontação  com  Benedito  Franco
Penteado, percorrendo 595,910 metros até o marco nº 10, crava-
do junto a barra do Córrego do Capão Grande; deste marco sobe
pela margem esquerda do Córrego do Capão Grande na confron-
tação com Alay Novaes Barcelos (Fazenda Recreio), percorren-
do 1.208,254 metros até o marco nº 11, cravado na cerca de
divisa ; deste marco deixa o Córrego do Capão Grande  e segue
por cerca na confrontação com João Fragoso e Sérgio Ângelo
Cenzi nos seguintes rumos e distâncias:- 70º47’45”NW, 121,903
metros até o marco nº12; 33º57’41”SW, 110,446 metros até o
marco nº 13; 44º52’13”SW, 187,406 metros até o marco nº 14;
78º28’13”SW, 68,318 metros até o marco nº 15; 69º41’01”SW,
235,158 metros até o marco nº 16; 81º09’19”NW, 115,681 metros
até o marco nº 17; 58º55’43”NW, 147,780 metros até o marco º
18; 64º21’25”SW, 129,593 metros até o marco nº 19; 33º00’04”SW,
179,866 metros até o marco nº 20; 65º46’24”SW, 219,052 metros
até o marco nº 21; 57º29’12”SW, 190,808 metros até o marco nº
22; 46º41’21”SW, 45,197 metros até o marco nº23; 28º42’39”SW,
94,530 metros até o marco nº 24; 14º19’34”SW, 134,605 metros
até o marco nº 25; 03º02’16”SE, 59,461 metros até o marco nº 26,
cravado junto a cerca da Rodovia Presidente Castelo Branco;
deste marco deflete à direita e segue por cerca margeando a
referida rodovia no sentido Capital – Interior no rumo 62º52’09”NW,
449,441 metros até o marco nº 27, cravado na cerca de divisa;
deste marco deflete à direita e segue por cerca na confrontação
com a Fazenda Haras Santa Gabriela  nos seguintes rumos e
distâncias:- 01º32’30NW, 608,190 metros até o marco nº28;
18º55’52”NW, 389,967 metros até o marco nº 29; 89º00’11”NW,
148,673 metros até o marco nº 1, marco este que serviu de ponto
de partida e início destas divisas e confrontações.
ÁREA “D” – Uma Gleba de terras, contendo a área de 168,62.06
hectares ou 69,67.79 alqueires, denominada gleba “B” da Fa-
zenda São Pedro, neste Município, dentro das seguintes divi-
sas e confrontações: Inicia no marco nº 1, cravado junto a
estrada municipal Avr 070 e cerca de divisa com a Fazenda
Haras Santa Gabriela; deste marco segue por cerca na con-
frontação com a Fazenda Haras Santa Gabriela nos seguintes
rumos e distâncias: 88º58’08”NW, 366,250 metros até o marco
nº 2; 38º24’50”NW, 643,474 metros até o marco nº 3;
58º56’32”NW, 265,883 metros até o marco nº 4; 85º25’28”NW,
80,226 metros até o marco nº 5; 02º27’27”NW, 58,954 metros
até o marco nº 6, cravado na nascente da água da divisa;
deste marco desce pela margem direita da água da divisa na
confrontação com a Fazenda Haras Santa Gabriela,  percor-
rendo 861,205 metros até o marco nº 7; cravado junto a barra
com a Água da Jibóia; deste marco desce pela margem direita
da Água da Jibóia na confrontação com a gleba “A” da Fazen-
da São Pedro, percorrendo 1.450,165 metros até o marco nº
16, cravado na cerca de divisa; deste marco deixa a Água da
Jibóia e segue por cerca na confrontação com Benedicto Franco
Penteado nos seguintes rumos e distâncias:- 34º49’14”SE,
520,498 metros até o marco nº 17; 18º20’49”SW, 243,598 me-
tros até o marco nº 18; 86º16’32”NW, 113,919 metros até o
marco nº 19; 18º55’46”SW, 89,827 metros até o marco nº 20;
30º03’09”SW, 86,648 metros até o marco nº 21; 02º39’19”SW,
74,836 metros até o marco nº 22; 06º35’52”SE, 60,235 metros
até o marco nº 23; 00º27’51”SW, 162,468 metros até o marco
nº 24; 14º31’57”SE, 149,814 metros até o marco nº 25;
11º48’44”SE, 36,624 metros até o marco nº 26; 01º30’54”SE,
111,960 metros até o marco nº 27; 42º38’07”SW, 18,424 me-
tros até o marco nº 28; 75º30’14”SW, 113,350 metros até o
marco nº 29; 61º26’28”SW, 56, 443 metros até o marco nº 30,
cravado na margem esquerda da Água de divisa; deste marco
sobe pela margem esquerda na Água da divisa na mesma con-
frontação anterior, percorrendo 497,416 metros até o marco
nº 31, cravado na sua nascente e cerca de divisa; deste mar-
co segue por cerca na confrontação com Benedicto Franco
Penteado no rumo 78º15’54”SE, percorrendo 288,503 metros
até o marco nº 32, cravado junto a estrada Municipal Avr 070;

deste marco deflete à direita e segue margeando a referida estra-
da no sentido Bairros – Avaré no rumo 17º18’37SW, percorrendo
224,907 metros até o marco nº 1, marco este que serviu de ponto
de partida e início destas divisas e confrontações.
ÁREA “E” – Área de Terras contendo 70,9781 hectares ou
29,3298 alqueires, denominada Gleba “A” do Sítio São Pedro,
localizada na Via Castello Branco – SP 280, Km 257,2, neste
município, dentro das seguintes divisas e confrontações:- Ini-
cia no marco nº 1, cravado na cerca de divisa com a Via
Castello Branco – SP 280, na pista oeste junto a cerca de
divisa com Lourenço Grieco; deste marco segue por cerca na
confrontação com Lourenço Grieco, nos seguintes rumos e
distâncias:- 47º25’26”NE – 311,612 metros até o marco nº2;
43º42’40”NE – 15,073 metros até o marco nº3; 32º31’54”NE –
17,007 metros até o marco nº 4; 25º25’31”NE – 52,670 metros
até o marco nº 5; 60º41’14”NE – 145,013 metros até o marco nº
6; 02º18’40”NW – 151,612 metros até o marco nº 7, cravado
no final da cerca de divisa com  Lourenço Grieco e junto ao
Córrego do Capão Grande; deste marco desce pela margem,
esquerda do Córrego do Capão Grande, no sentido jusante e
na confrontação com Lourenço Grieco e José Silveira Mello,
percorrendo a distância de 928,000 metros até o marco nº 8,
cravado junto ao Córrego do Capão Grande e cerca de divisa
com Antonio Dias Felipe e Simão Dias Felipe; deste marco deixa
o referido córrego e segue por cerca, na confrontação com
Antonio Dias Felipe e Simão Dias Felipe, nos seguintes rumos e
distâncias:- 70º47’45”NW – 121,903 metros até o marco nº 9;
33º57’41”SW – 110,446 metros até o marco nº 10; 44º52’13”SW
– 187,406 metros até o marco nº 11; 78º28’13”SW – 68,318
metros até o marco nº 12; 69º41’01”SW – 235,158 metros até
o marco nº 13; 81º09’19”SW – 115,661 metros até o marco nº
14; cravado junto a cerca de divisa com Antonio Dias Felipe e
Simão Dias Felipe e cerca de divisa com Sérgio Ângelo Sensi;
deste marco deflete à esquerda e segue por cerca na con-
frontação com Sérgio Ângelo Sensi, nos seguintes rumos e
distâncias:- 01º45’00”SE – 413,100 metros, cruzando um cór-
rego até o marco nº 15; 14º04’00”SW – 581,200 metros até o
marco nº 16, cravado junto a cerca de divisa com Sérgio Ân-
gelo Sensi e cerca da Via Castello Branco – SP 280, na pista
oeste, deste marco deflete à esquerda e segue por cerca
margeando a Via Castello Branco – SP 280, no sentido interior
– capital, pela pista oeste, nos seguintes rumos e distâncias:-
62º59’10”SE – 180,501 metros até o marco nº 17; 64º51’03”SE
– 269,101 metros até o marco nº 1 marco este que serviu de
ponto de partida e início destas medidas e confrontações.
ÁREA “F” – Gleba nº 2, com área de 21,80 alqueires, ou
52,75,60 hectrares, apresenta as seguintes divisas e con-
frontações:- Iniciando no canto da cerca, estaca de nº 2, na
confrontação com a Rodovia Castelo Branco, e João Fragoso,
segue confrontando com João Fragoso, por cerca de arame
existente, percorre rumo NE 13º05’ – 552,00 metros, até che-
gar junto ao leito de uma nascente, deflete a esquerda, segue
confrontando com João Fragoso, por cerca de arame existen-
te, percorre rumo NW 03º00’ – 417,00 metros até chegar ao
canto da cerca, estaca de nº 12, e ponto divisor com Lucia
Lemos e Filhos, deflete a esquerda, segue confrontando com
Lucia Lemos e filhos, por cerca de arame existente, percorre
rumo NW 60º10’ – 148,00 metros, até chegar ao canto da
cerca, estaca de nº 14, deflete a esquerda, segue confrontan-
do com Lucia Lemos e Filhos, por cerca de arame existente,
percorre os seguintes rumos e distâncias:- SW 62º41’ – 128,00
metros, até a estaca de nº 15, SW 38º00’ – 181,00 metros, até
a estaca de nº 16,; SW 64º20’ – 222,00 metros, até a estaca de
nº 18; SW 56º08’ – 188,00 metros, até a estaca de nº 20; SW
45º20’ – 45,50 metros, até a estaca de nº 21; SW 27º40’ –
94,00 metros, até a estaca de nº 22; SW 13º12’ – 135,00
metros até a estaca de nº 23; SW 04º55’ – 60,00 metros, até a
estaca de nº 24, e ponto divisor desta gleba com a Rodovia
Castelo Branco, deflete a esquerda, segue confrontando com
a Rodovia Castelo Branco, por cerca de arame existente, per-
corre a distância de 764,00 metros, até chegar junto ao canto
da cerca, estaca de nº 2, e na confrontação com João Frago-
so, ponto inicial na descrição destas divisas e confrontações.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 10 de
outubro de 2.007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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Continua abertas as
inscrições para a tradi-
cional Corrida de São
Silvestre. Até o último
dia 20, as inscrição era
de R$ 15,00. Agora o
valor das inscrições pas-
sou para R$ 20,00 se en-
cerrando no próximo dia
28 de dezembro.

A Comissão Organi-
zadora da 62ª edição da
Corrida de São Silvestre
já definiu o percurso da
prova que tradicional-
mente acontece no dia 31
de dezembro.

O trajeto será o mes-
mo dos últimos anos,
onde os atletas percorre-
rão uma distância de 10
mil metros. A largada será
na Rua Rio Grande do
Sul, defronte a agência

Inscrições para a Corrida de São Silvestre vão até o dia 28
dos Correios e a chega-
da na Rua Alagoas, de-
fronte a sede social do
Centro Avareense, onde
é montado o podium.

Mais uma vez são
esperados atletas de alto
nível do pedestrianismo
nacional, já que um dos
grandes atrativos da pro-
va em Avaré é a premia-
ção, que deve chegar até
a R$ 30 mil.

Estarão em disputa
cinco categorias: Adulto
Masculino (de 16 a 39
anos), Adulto Feminino
(acima de 16 anos), Ve-
terano A (de 40 a 49
anos), Veterano B (de 50
a 59 anos) e Veteranos C
(acima de 60 anos). Os
primeiros cinco colocados
de cada categoria rece-

berão troféus. Todos os
participantes receberão
medalhas e camisetas.

Maiores informações

podem ser obtidas na Se-
cretaria Municipal de Es-
portes (SEME), através do
telefone 3732 0756, ou ain-

da com o Coordenador da
Prova, Elias Ward pelo te-
lefone 3732 1589. Os inte-
ressados também podem

As inscrições para o
concurso público da Pre-
feitura da Estância Turís-
tica de Avaré se encer-
ram no próximo dia 27,
onde estarão disponíveis
22 vagas para os cargos
de: Auxiliar de Dentista (5
vagas),  Auxiliar de Far-
mácia (5 vagas) e 12 para
Professores de Educação
Básica II, sendo 4 vagas
para Educação Artística,

Continuam as inscrições
para o concurso público

da prefeitura

4 para Educação Física e
4 para Inglês. As inscri-
ções podem ser feitas no
Centro Administrativo
Municipal (Rua Rio Gran-
de do Sul, 1810) ou pela
internet no site
www.cematconcurso.
com.br. As provas estão
agendadas para o dia 20 de
janeiro de 2008, às 9h30, na
FREA (Faculdade Regional
de Educação de Avaré).

obter detalhes pelo e-mail:
saosilvestreavare@hot-
mail.com ou pelo site:
www.runnerbrasil.com.br.

MÁRIO BIXIGA

As inscrições podem ser
feitas no Centro
Administrativo

Municipal
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A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré através da Secretaria
Municipal do Bem Es-
tar Social entregou du-
rante a semana cestas
natalinas a famílias ca-
rentes que têm cadas-
tro no Fundo Social de
Solidariedade. Foram
distribuídas 3000 ces-
tas que através desta
ação, a prefeitura pre-
tende ao menos ame-

Secretaria do Bem Estar Social entrega cestas natalinas
MÁRIO BIXIGA

nizar o sofrimento des-
tas famílias em uma
data tão especial.

Cada Cesta de Na-
tal contém 5 quilos de
arroz, 2 quilos de fei-
jão, 2 quilos de açúcar,
1 litro de óleo, 1 caixi-
nha de extrato de to-
mate, 2 pacotes de
macarrão, 1 lata de
sardinha, 1 lata de mar-
melada, 1 panetone e 1
pacote de bolacha.

Foram distribuídas 3000 cestas de natal a famílias carentes
cadastradas junto ao Fundo Social

A chegada do Papai Noel de pára-quedas está prevista para às 10 horas da manhã.

Natal das crianças é amanhã
ARQUIVO

Uma grande festa está
programada para amanhã
com o Natal das Crianças
da Estância Turística de
Avaré. O evento é promo-
vido pela Secretaria Mu-
nicipal do Bem Estar So-
cial e contará com a che-
gada do Papai Noel de
pára-quedas que está pre-

vista para às 10 horas da
manhã.

Serão distribuídos
brinquedos, lanches,

sorvete e refrigerantes
para as crianças cadas-
tradas junto ao Fundo
Social.

Retire gratuitamente o Semanário
Oficial da Estância Turística de
Avaré no Paço Municipal e nas

Bancas de Jornais

Funcionários Municipais se
confraternizaram em festa de fim de ano

ARQUIVO

Os funcionários públi-
cos da Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré
participaram de uma

Todo ano a prefeitura realiza a festa de confraternização aos funcionários públicos

grande festa de confrater-
nização ocorrido ontem
nas dependências da
APAE. A festa contou

com a participação de to-
dos os funcionários muni-
cipais, dos mais diversos
setores da Prefeitura.
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Comerciantes, mora-
dores e transeuntes da
Rua Félix Fagundes, no
bairro Bonsucesso e
também moradores da
Avenida Pinheiro Ma-
chado vem cobrando sis-
tematicamente providên-
cias da municipalidade
no sentido de agilizar jun-
to à Sabesp, o término
das obras de troca da
rede de esgoto, pois
principalmente nesta
época de Natal, os co-
merciantes estão se sen-
tindo prejudicados.

A Sabesp informou
através do Gerente Re-
gional, que a prefeitura
realmente vem cobrando
providências, mas pediu
um pouco mais de paci-
ência a população, pois
a rede de esgoto da Fé-
lix Fagundes foi feita em
1951, na época do en-
tão prefeito Romeu Bre-
tas, e portanto há 57
anos vem ocasionando
problemas.

A rede, informou a
Sabesp, é de fibro ci-
mento, portanto muito
antiga, e agora, a em-
preiteira contratada

Prefeitura cobra a Sabesp pelos transtornos na
Rua Félix Fagundes e Avenida Pinheiro Machado

(Nassif de Bauru), está
providenciando a troca
por ferro fundido, que
nunca mais deverá apre-
sentar problemas.

Precisamos trocar
também as interligações
em cada esquina e fazer
os ramais, obras que fo-
ram iniciadas em setem-
bro de 2007 e deverão
estar concluídas em fe-
vereiro de 2008.

A Sabesp informou
ainda que a obra é para
melhorar 100% a capta-
ção de esgotos tanto na
Avenida Pinheiro Ma-
chado como na Rua Fé-
lix Fagundes.

Há cinco anos está-
vamos esperando a or-
dem para iniciar os ser-
viços e não poderíamos
esperar mais, informou a
Sabesp.

Assim que as obras
terminarem, em feverei-
ro, a Sabesp deverá ime-
diatamente asfaltar todo
o trecho perfurado. “É
só uma questão de paci-
ência, pois tudo está sen-
do feito para melhorar a
vida da população. Não
adianta asfaltar se a rede

de esgoto está toda
deteriorada”, infor-
mou a Sabesp.

Troca da rede de
esgoto na Rua Félix

Fagundes e Avenida
Pinheiro Machado.

Prefeitura está
cobrando

providências para a
finalização

das obras.

MÁRIO BIXIGA
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Secretaria do Bem Estar Social mantém
Albergue Municipal em atividade

O Albergue Municipal está localizado a Rua Voluntários de Avaré, nº 1190

O objetivo é atender pessoas migrantes de passagem
pela cidade para pernoite e alguns casos de Avaré, em

situação de rua

ARQUIVO

O Albergue Munici-
pal de Avaré é um proje-
to implantado pela Secre-
taria Municipal do Bem
Estar Social com o obje-
tivo de atender pessoas
migrantes de passagem
pela cidade para pernoite
e alguns casos de Avaré,
em situação de rua, que
necessitem de atendimen-
to imediato de abrigo pro-
visório, procurando com
isso, garantir a cidadania,
reintegração a família e
inclusão social.

Localizado a Rua Vo-
luntários de Avaré, nº 1190
(telefone 3733 6441), o
Albergue Municipal foi
inaugurado no dia 11 de
junho deste ano e até o
último dia 19, já cadastrou
726 pessoas atendidas.

Os serviços presta-
dos pelo Albergue Muni-
cipal obedecem ao seu
regimento interno e são
constituídos por ronda
noturna, realizando tria-
gem e acolhimento segui-
do de material e condi-

ções para higiene pesso-
al, fornecimento de refei-
ções (café da manhã, al-
moço e jantar) e de rou-
pas de cama e coberto-
res para pernoite. Para
tanto o Albergue conta
com equipamentos e ma-
teriais fornecidos pela
Secretaria Municipal do
Bem Estar Social e o for-

necimento de gêneros ali-
mentícios da Central de
Alimentação Municipal.

Em caso de necessi-
dade, o Albergue Munici-
pal também fornece roupas
de uso pessoal, acompa-
nhamento de funcionário
membro da diretoria em
atendimento de médico da
rede pública, abordagem

em caso de reintegração
familiar e social, encami-
nhamento em caso de in-
ternação através do Sis-
tema Único de Saúde, en-
caminhamento para enti-
dade de fornecimento de
passagens, providencias
de medicamentos via far-
mácia da rede pública e
privada, entre outros.

No período de 5 de
novembro a 5 dezembro
de 2007, foi desenvol-
vido pelas 4 unidades
do Programa de Saúde
da Família (PSF), arre-
cadação de produtos de
higiene e limpeza junto
a comunidade, os quais
foram destinados a 4 ins-
tituições da Estância
Turística de Avaré, sen-
do elas: Instituto RAFA,
Lar São Nicolau, No-
caija e Lar São Vicente
de Paula.

MÁRIO BIXIGA

III Encontro de Desenvolvimento Pessoal no Trabalho

O Albergue Munici-
pal é administrado por um
diretor e possui o quadro
de funcionários constituí-
do por uma coordenado-
ra, três monitores, três
auxiliares de serviços ge-
rais e dois vigias noturnos.
Incluindo aos funcionári-
os, também prestam ser-
viços no Albergue Muni-
cipal, uma assistente so-
cial e dois motoristas, ce-
didos pela Secretaria Mu-
nicipal do Bem Estar So-
cial de maneira a suprir
as necessidades para
atendimento do projeto.

Mediante a apresenta-
ção das necessidade e di-
ficuldades, a diretoria do
Albergue Municipal junta-
mente com a Secretaria
Municipal do Bem Estar
Social vem, mediante ava-
liações, adaptando-se
cada vez mais aos servi-
ços prestados, bem como,
a sua qualidade de atendi-
mento e, em breve, com
projeto próprio e parcei-
ros, realizará trabalho diur-
no para atendimento de
casos considerados neces-
sários às pessoas em situ-
ação de risco social.

A iniciativa fez par-
te de um treinamento
denominado III En-
contro de Desenvolvi-
mento Pessoal no Tra-
balho e teve como
objetivo promover a
integração, espírito de
equipe bem como a
responsabilidade soci-
al de cada grupo.

Foram arrecada-
dos aproximadamente
5000 itens dentre eles:
sabonete, detergente,
papel higiênico, esco-

va de dente e sham-
poo e as entregas fo-
ram realizadas no últi-
mo dia 17 que se es-
tendeu até o dia 20,
onde cada PSF ficou
a frente de uma insti-
tuição definida previa-
mente por sorteio.

Esta iniciativa só
foi possível devido a
efetiva colaboração
de toda a comunidade
e comércio do municí-
pio e da prefeitura mu-
nicipal.
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL:
Concorrência Pública nº. 022/07 – Processo nº. 439/07

Objeto: contratação de empresa para com fornecimento de ma-
teriais e mão-de-obra para drenagem de águas pluviais e recupe-
ração de erosão, conforme edital.
Data de Encerramento: 28 de janeiro de 2008, até as 08:30
horas, Dep.  Licitação.
Data de Abertura: 28 de janeiro de 2008, às 09:00 horas.
Informações: Dep. de Licitação – Praça Juca Novaes, nº. 1169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 - Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 20 de dezembro de 2007 - Rosemaria
de Góes – Presidente da CPJL.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turística de Ava-
ré, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, con-
forme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 HOMOLOGA
a Empresa DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE PRODU-
TOS ODONTOLÓGICOS LTDA, objetivando a aquisição de equipa-
mentos para o CEO, relativa ao Pregão Presencial nº. 079/07–
Processo nº. 415/07 - Homologado em: 11/12/2007.

Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turística de Ava-
ré, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, con-
forme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 HOMOLOGA
a Empresa COMERCIAL NICPAC LTDA, objetivando a aquisição
de cestas básicas para o Fundo Social de Solidariedade, relativa
ao Pregão Presencial nº. 081/07–Processo nº. 425/07 - Ho-
mologado em: 18/12/2007.

Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 HOMOLOGA a Empresa
VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, obje-
tivando a contratação de empresa para fornecimento de materiais,
máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução de limpeza
de leito carroçável, aterramento, compactação e execução de guias
extrusadas de concreto para pavimentação asfáltica em CBUQ na
Vila Martins III, relativa à Concorrência Pública nº. 016/07–Pro-
cesso nº. 359/07 - Homologado em: 13/12/2007.

ADJUDICAÇÃO
Concorrência Pública nº. 016/07–Processo nº. 359/07, 05 de
dezembro de 2007, a VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONS-
TRUÇÕES LTDA, no valor global de R$ 32.415,52 (trinta e dois mil
quatrocentos e quinze reais e cinqüenta e dois centavos), objeti-
vando a contratação de empresa para fornecimento de materiais,
máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução de limpe-
za de leito carroçável, aterramento, compactação e execução de
guias extrusadas de concreto para pavimentação asfáltica em
CBUQ na Vila Martins III - Adjudicado em: 13/12/2007.

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO DO
CONTRATO N.º 356/07

Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências
quanto ao Contrato do Pregão nº. 072/07 – Processo nº. 396/
07, motivo pelo qual os atos praticados por este setor e assina-
dos pelo Senhor Prefeito Municipal deverão ser re-ratificados.
ONDE SE LIA:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Item 12: Unidade: pacotes – Quantidade: 300
Item 21: Unidade: caixa – Quantidade: 50
Item 64: Unidade: caixa – Quantidade: 120
Item 65: Unidade: caixa – Quantidade: 200
Agora se leia:
Item 12: Unidade: caixa – Quantidade: 50
Item 21: Unidade: pacotes – Quantidade: 300
Item 64: Unidade: caixa – Quantidade: 200
Item 65: Unidade: caixa – Quantidade: 120
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de dezembro de
2007- Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito Municipal.

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade de
Tomada de Preço nº. 023/07 – Processo nº. 255/07, que faz
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa
FLÁVIO ROGÉRIO DOS SANTOS ABREU MATERIAL DE CONS-
TRUÇÃO ME, que objetiva a contratação de empresa para para
fornecimento de material e mão-de-obra para pavimentação de

vias públicas em lajotas sextavadas e implantação de guias pré-
fabricadas na Praça da Paz, com prorrogação até 19 de de-
zembro de 2.007 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Es-
tância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade Concorrência Pú-
blica nº. 019/07 – Processo nº. 391/07, objetivando a contrata-
ção de empresa especializada para a execução de limpeza de
leito carroçável, aterramento, compactação e execução de guias
extrusadas em concreto e pavimentação asfáltica em diversas
ruas do bairro Jardim Tropical, conforme preceitua a Lei 8.666/93
e suas alterações - Revogada em: 19/12/07 - Joselyr Benedito
Silvestre – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade Pregão Presencial
nº. 074/07 – Processo nº. 402/07, objetivando a aquisição de 01
(um) veículo zero quilômetro, conforme preceitua a Lei 8.666/93 e
suas alterações - Revogada em: 14/12/07 - Joselyr Benedito
Silvestre – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade Pregão Presencial
nº. 078/07 – Processo nº. 413/07, objetivando a aquisição de
caixas de sulfites para diversos departamentos, conforme pre-
ceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações - Revogada em: 10/12/
07 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade Pregão Presencial
nº. 080/07 – Processo nº. 419/07, objetivando a aquisição de
limpeza e descartáveis, conforme preceitua a Lei 8.666/93 e suas
alterações - Revogada em: 13/12/07 - Joselyr Benedito Silves-
tre – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade Convite nº. 140/07 –
Processo nº. 427/07, objetivando a contratação de empresa para
a substituição de 857 luminárias em diversas ruas desta cidade,
conforme preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações - Revogada
em: 12/12/07 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO amigavelmente o contrato na modalidade Con-
vite nº. 057/06 – Processo nº. 130/06, que faz entre si a Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré e a empresa FLÁVIA REGINA
FERRARI RODRIGUES ME, objetivando a contratação de empre-
sa especializada para a construção de um chafariz, conforme
preceitua o art. 78, I, II e XV c/c art. 79, II, § 1º e 2º, da Lei 8.666/
93 e suas alterações - Rescindido em: 06/12/07-Joselyr Bene-
dito Silvestre – Prefeito Municipal

Fica RESCINDIDO amigavelmente o contrato na modalidade Con-
vite nº. 098/06 – Processo nº. 235/06, que faz entre si a Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré e a empresa C.M. SANTANA
& CIA LTDA, objetivando a contratação de empresa especializa-
da para a execução de serviços de reparos e nivelamento de leito
carroçável em lajotas de concreto nas ruas com leito carroçável,
conforme preceitua o art. 78, I, II e XV c/c art. 79, II, § 1º e 2º, da
Lei 8.666/93 e suas alterações - Rescindido em: 14/12/07-
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO DISPENSA
Dispensa de Licitação nº. 109/07–Processo nº. 431/07, a
empresa PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA, no valor global de
R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), objetivando a contratação
de empresa para a prestação de serviços de monitoramento de
alarme 24 horas e manutenção, no Depósito Central de Alimenta-
ção, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 14 de dezembro de 2007- Joselyr
Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa de Licitação nº. 113/07–Processo nº. 436/07, a
empresa A. L. R. ALVES - EPP, no valor global de R$ 117.728,38
(cento e dezessete mil setecentos e vinte e oito reais e trinta e
oito centavos), objetivando a aquisição de medicamentos para os
Postos de Saúde, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 18 de dezembro de
2007- Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa de Licitação nº. 114/07–Processo nº. 437/07, a
empresa AUTO POSTO VILLA´S LTDA, no valor global de R$
20.000,00 (vinte mil reais), objetivando a contratação de empresa
para construção de nova vala para deposição de lixo no aterro
sanitário, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 18 de dezembro de 2007-
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade de Licitação nº. 035/07–Processo nº. 438/
07, a empresa NETBIL EDUCACIONAL E INFOMÁTICA LTDA,
no valor global de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), obje-
tivando a aquisição de 20 (vinte) livros didáticos para o EJA, com
fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 19 de dezembro de 2007- Joselyr Benedito
Silvestre – Prefeito Municipal.

AVISO AO PÚBLICO

Senhores Comerciantes
e demais empresários

em geral:
Quando vossos estabelecimentos comerciais
receberem fiscalização de agentes desta muni-
cipalidade, em qualquer âmbito de suas ativi-
dades, e caso vossa senhoria venha a conside-
rar o referido ato improcedente, injusto e arbitrá-
rio, por gentileza protocolar requerimento com
endereço completo junto ao Protocolo do Paço
Municipal, a Praça Juca Novaes, 1169, no horá-
rio das 13h00 às 17h00, dias úteis expondo sua
reclamação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré
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CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 086/2007

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca classificado em concurso público para
o cargo de SERVENTE (LIMPEZA) do Concurso Público nº 001/2007, homologado pelo Decreto nº
1.415 de 12/04/2007, publicado em 14/04/2007:
Class. Nº Inscr. Nome Local de Trabalho
27º 02240 Silvana Cristina Caetano Pronto Socorro
28º 02128' Gildete dos Santos Dias Secretaria da Educação
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às 17:00 hs, no Departamento de
Recursos Humanos, no prazo de cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência da vaga.

Avaré, 18 dezembro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 087/007

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca classificado em concurso público para
o cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM do Concurso Público nº 001/2007, homologado pelo
Decreto nº 1.415 de 12/04/2007, publicado em 14/04/2007:
Class. Nº Inscr. Nome Local de Trabalho
10º 01579 Amanda Martins de Oliveira Abreu Pronto Socorro
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às 17:00 hs, no Departamento de
Recursos Humanos, no prazo de cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência da vaga.

Avaré, 20 de dezembro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 088/2007

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca classificado em concurso público para
o cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO do Concurso Público nº 001/2006, homologado pelo
Decreto nº 1.261 de 26/09/2006, publicado em 30/09/2006:
Class. Nº Inscr. Nome Local de Trabalho
18º 02094 Carlos Eduardo M. Tourinho EMEB Norma Lilia – Santa Mônica
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às 17:00 hs, no Departamento de
Recursos Humanos, no prazo de cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência da vaga.

Avaré, 20 de dezembro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 089/2007

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca classificado em concurso público para
o cargo de SERVENTE (LIMPEZA) do Concurso Público nº 001/2007, homologado pelo Decreto nº
1.415 de 12/04/2007, publicado em 14/04/2007:
Class. Nº Inscr. Nome Local de Trabalho
29º 02026 João Francisco Pinto Campos EMEB Norma Lilia – Santa Mônica
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às 17:00 hs, no Departamento de
Recursos Humanos, no prazo de cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência da vaga.

Avaré, 20 dezembro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO SELETIVO

PROCESSO SELETIVO Nº 11/2007
Edital de Complementação e Retificação nº 02

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, através do Chefe do Poder
Executivo, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, torna público aos interessados, com fundamento no Capí-
tulo IX, item 7 do Edital do Processo Seletivo nº 11/2007, a seguinte retificação no edital de Comple-
mentação e Retificação nº 01, publicado em 15/12/2007, no Semanário Oficial do Municipio:
F U N Ç Ã O VAGAS SALÁRIO JORNADA TAXA REQUISITOS GRUPO DE PROVA
Agente Comunitário R$. SEMANAL R$. BÁSICOS a) Português
de Saúde 2 410,00 40 h 20,00 Ensino Fundamental b) Matemática
(Vila Operária) completo e comprovar c) Conhecimentos

residência no Bairro Específicos
As demais disposições do Edital do Processo Seletivo nº 11/2007 permanecem inalteradas .
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de dezembro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Procon orienta: Assistência Técnica
exige cuidados do consumidor

O fornecedor de servi-
ço é obrigado a entregar
ao consumidor orçamen-
to prévio discriminando o
valor da mão-de-obra,
dos materiais e equipa-
mentos a serem empre-
gados e as condições de
pagamento, bem como
as datas de início e térmi-
no dos serviços.

Acionar os serviços de
uma assistência técnica
não requer prática nem
habilidade, penas tomar
alguns cuidados para sua
paciência não “pifar”.

O Procon elaborou al-
gumas dicas para evitar
possíveis problemas.

Antes da contratação
do serviço é necessário
verificar se o aparelho
ainda está dentro do pra-
zo de garantia. Em caso
positivo, deve-se recorrer
a uma oficina autorizada,
que é a credenciada pelo
fornecedor, levando o ter-
mo de garantia e a nota
fiscal de compra. A garan-
tia só tem validade acom-
panhada da nota fiscal,
portanto, o consumidor
não deve deixar de exigi-
la no ato da compra.

No caso de o produto
já estar fora da garantia,
a opção poderá ser por
qualquer prestadora de
serviços. Porém, é acon-
selhável fazer uma boa
pesquisa recorrendo a
indicações de conhecidos
que já tenham utilizado
os serviços e, ainda, ao
banco de dados do Pro-
con pelo site
www.procon.sp.gov.br.

A garantia legal tem
prazo de 90 dias e sua co-
bertura é irrestrita. Já a

contratual (complementar a
legal) é oferecida pelo fa-
bricante mediante termo
escrito esclarecendo, de
maneira adequada, em
que consiste, a forma, o
prazo e o lugar em que
pode ser exercida e o ônus
a cargo do consumidor.

ORÇAMENTO
O orçamento é de gran-

de importância para a con-
tratação dos serviços. Com
ele o consumidor pode
pesquisar e escolher o
preço e as condições de
pagamento que mais lhe
favorecerem. Algumas
prestadoras de serviços
cobram taxas para elabo-
ração deste documento, o
que não é proibido por lei,
mas esta informação deve
ser passada para o consu-
midor com antecedência.

Ao solicitar um orça-
mento para conserto, o con-
sumidor não está se com-
prometendo a aceitá-lo (o
serviço não poderá ser efe-
tuado sem autorização do
proprietário do bem). Nele
devem constar preço; forma
de pagamento; tempo de
execução; tipo de material
a ser empregado; datas de
início e término do serviço;
valor da mão-de-obra e, por
fim, se o fornecedor irá bus-
car o bem para conserto e
entregar na residência ou
se deverá ser levado e reti-
rado na loja. Salvo estipu-
lação em contrário, este
documento tem validade de
10 dias a contar do recebi-
mento ou da ciência do con-
sumidor. Após aprovado, o
orçamento só poderá ter al-
guma alteração de qualquer
espécie mediante livre ne-
gociação das partes.

O Código de Defesa
do Consumidor determi-
na que o prestador de ser-
viços deve utilizar peças
de reposição originais,
adequadas, novas e com
as especificações técni-
cas do fabricante. Fora
dessas condições, essa
troca só poderá ser efetu-
ada com autorização do
consumidor.

Na entrega do apare-
lho à empresa, mesmo
que seja apenas para ela-
boração de orçamento,
deve-se exigir um compro-
vante por escrito, com da-
dos que possibilitem a
sua identificação (discrimi-
nação do produto, cor, mo-
delo, marca, número de
série etc.) assim como as
condições em que ele se
encontra. Na conclusão
dos reparos, o consumi-
dor deve testar o aparelho
e exigir recibo ou nota fis-
cal. O trabalho executado
tem, independentemente
de termo escrito, garantia
legal de três meses.

Se após a realização
dos serviços os proble-
mas não forem sanados,
o consumidor terá direito,
com base no Código de
Defesa do Consumidor, à
sua reexecução sem cus-
to adicional, à restituição
imediata da quantia paga,
atualizada monetariamen-
te, ou ao abatimento pro-
porcional do preço.

Qualquer problema, o
consumidor deve procurar
o Procon. A agência do Pro-
con de Avaré atende na Rua
Mato Grosso, 1360. Maio-
res informações podem
ser obtidas pelos telefones
3733 7010 ou 3733 7565.



AVARÉ, 22 DE DEZEMBRO DE 2007 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 11

RELAÇÃO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007

PERCENTUAL DE ABASTECIMENTO POR SECRETARIA

O livro Sete Uni-
versos Nada Parale-
los, do escritor avare-
ense Sony Santos, vai
ganhar uma nova edi-
ção. De acordo com
a Papirus Editora, o li-
vro foi adotado para
ser trabalhado com os
alunos da rede muni-
cipal de ensino de
Belo Horizonte, exi-
gindo uma nova tira-
gem, que será de
3000 exemplares.

O livro reúne sete
contos de ficção cien-
tífica, cada um em seu
próprio universo – daí

Ficção científica de Avaré
ganha 2ª edição

o nome do livro. O au-
tor explora, de forma
divertida e interessan-
te, o homem em situa-
ções extremas, tais
como: O que aconte-
ceria se você ficasse

mais rápido que os
outros? Como seria
viajar de teletranspor-
te? E se você chegas-
se tão perto de um
buraco negro a ponto
de poder tocá-lo? E
se alguém descobris-
se a antigravidade?

O autor está mui-
to satisfeito com o re-
sultado e recomenda:
é uma ótima sugestão
de presente de natal.

Sony Santos tam-
bém é programador
de computadores na
Prefeitura da Estância
Turística de Avaré.
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Prefeitura inicia a construção da Escola
de Educação Infantil no Santa Elizabeth

Nesta semana a Pre-
feitura da Estância Turís-
tica de Avaré autorizou,
após todos os trâmites
burocráticos licitatórios,
o inicio da construção da
nova  da Escola  de Edu-
cação Infantil no Bairro
Santa Elizabeth.

O novo prédio esco-
lar terá uma área cons-
truída de 852,40 metros
quadrados e será edifi-
cado em um terreno de
3.465,20 metros qua-
drados com frente para
a Rua Saul Bertolacini,
próximo a capela Santa

MÁRIO BIXIGA

Elizabeth e será dotado
de toda uma infra-estru-
tura que deverá atender
até 250 crianças daque-
la região, que envolve os
bairros Parque Santa Eli-
zabeth I, II, III e IV, parte
do Residencial  Paraíso,
Jardim Paulistano, Vila
São Sebastião, Jardim
Brasil, considerando-se
que esse projeto virá
atender uma das regiões
que mais apresenta de-
manda de crianças, se-
gundo estatísticas da Se-
cretaria Municipal de
Educação.

Iniciado serviços de terraplenagem do terreno

MÁRIO BIXIGA

A Prefeitura Munici-
pal da Estância Turística
de Avaré, através da
empresa vencedora da
licitação, encerrou esta
semana os trabalhos de
pavimentação em lajotas
de concreto sextavadas
do páteo do estaciona-
mento do Cristo Reden-
tor, junto a Praça da Paz
no Bairro Alto.

A pavimentação tra-
rá uma nova condição
urbanística ao local, que
é um dos pontos turísti-
cos mais visitados da ci-
dade, haja visto pela
grandiosidade da ima-
gem do Cristo Redentor,

Pavimentação do estacionamento da Praça da Paz
no Cristo Redentor encontra-se finalizada

somada a Praça da Paz
totalmente urbanizada,
como também servirá ao

ginásio municipal de es-
portes que disponibiliza-
rá de estacionamento

com conforto para os di-
versos eventos realiza-
dos durante o ano.

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré
está a todo vapor nos
trabalhos da troca de lu-
minárias nos bairros que
começou no último dia
13. As novas lâmpadas
de vapor de sódio de
250 watts serão coloca-
das em substituição nos
locais onde hoje contam
com lâmpadas de vapor
de mercúrio de 80 wat-
ts, que deixam a ilumina-
ção deficiente.

Continua os trabalhos de troca
de luminárias nos bairros

A prefeitura está in-
vestindo para que a ci-
dade fique cada vez mais
iluminada e que até o fi-
nal do ano todos os bair-
ros asfaltados que não
tem essa iluminação pas-
sará a contar com mais
essa benfeitoria.

Para realização do
projeto, a Prefeitura ad-
quiriu 857 lâmpadas de
vapor de sódio que de-
vem ser colocadas nos
próximos dias.

MÁRIO BIXIGA


