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Novo PAS do Bonsucesso já está em pleno funcionamento
Os moradores do

Bairro Bonsucesso e ad-
jacências já podem contar
com as novas dependên-
cias do PAS (Posto de
Atendimento de Saúde)
do Bairro Bonsucesso, na
Rua Musa, proximidades
do Centro Comunitário
Bandeirantes.

Com o novo prédio,
o atendimento é mais
dinâmico, pois o pré-
dio tem estrutura mo-
de rna  e  adequada ,
com consultórios indi-
vidualizados.

Em média, são aten-
didas cerca de 500 pes-
soas por dia. O posto
conta médicos especia-
listas em clínica geral,
pediatria, ginecologia,
obstetr ícia,  além de
atendimento de infer-
magem. Página 9.

MÁRIO BIXIGA

Pacientes já são atendidos no
novo prédio

Prefeitura investe na melhoria da iluminação pública
O objetivo da Prefei-

tura da Estância Turística
de Avaré é fazer com que
todas as ruas pavimenta-
das da cidade tenham uma
iluminação mais eficiente,
com lâmpadas de vapor
de sódio de 250 watts.
Essas lâmpadas estão
sendo colocadas em subs-
tituição nos locais onde
haja lâmpadas de vapor de
mercúrio, que tem a ilumi-
nação deficiente.

Para realização do pro-
jeto, a Prefeitura adquiriu
857 lâmpadas de vapor de

sódio, já em 2007, juntamen-
te com os braços e reatores
que estão sendo instalados.

Depois de colocadas
as luminárias, Avaré será
a única cidade no Estado
de São Paulo a contar
com iluminação de vapor
de sódio em todas as ruas
pavimentadas, já sendo
considerada a mais bem
iluminada, segundo infor-
mações da concessionária
local, transformando em
realidade uma antiga rei-
vindicação da população.

O projeto é ampliar ain-

da mais e implantar essas
luminárias também nas ruas
que não são pavimentadas.
Assim toda a cidade deverá
com contar iluminação de
vapor de sódio e será a pri-
meira cidade na América
Latina a estar 100% com
esse tipo de luminárias.

Essas ações da Prefei-
tura tem por objetivo aten-
der os anseios da população
e fazer com que a cidade
cada vez mais fique melhor
iluminada, garantindo assim,
mais comodidade e segu-
rança para a população.

MÁRIO BIXIGA

Luminárias estão sendo trocadas
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Retire gratuitamente o Semanário
Oficial da Estância Turística
de Avaré no Paço Municipal

e nas Bancas de Jornais
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CONVOCAÇÃO
SECRETARIA DA HABITAÇÃO

A Secretaria Municipal da Habitação convo-
ca todos os mutuários do Conjunto Habitaci-
onal Avaré F1 e F2 – Bairro do Camargo, para
uma reunião que será realizada no dia 27 de
Janeiro às 9:30 horas no próprio local da
obra, para serem tratados assuntos do inte-
resse de todos.

AVISO AO PÚBLICO

Senhores Comerciantes e demais
empresários em geral:

Quando vossos estabelecimentos comerciais receberem fiscali-
zação de agentes desta municipalidade, em qualquer âmbito de
suas atividades, e caso vossa senhoria venha a considerar o refe-
rido ato improcedente, injusto e arbitrário, por gentileza protocolar
requerimento com endereço completo junto ao Protocolo do Paço
Municipal, a Praça Juca Novaes, 1169, no horário das 13h00 às
17h00, dias úteis expondo sua reclamação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré
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Novo PAS do Bonsucesso já está em funcionamento
Os moradores do

Bairro Bonsucesso e ad-
jacências já podem contar
com as novas dependên-
cias do PAS (Posto de
Atendimento de Saúde) do
Bairro Bonsucesso.

A obra foi iniciada
em 2000, com o objeti-
vo de atender as neces-
sidades da população
local, já que a região é
uma das mais populosas
da cidade. Infelizmente,
a partir de 2001, a obra
foi totalmente parada,
sendo retomada recen-
temente com recursos
próprios da Prefeitura.

Anteriormente o pré-
dio funcionava em um

Prédio tem estrutura adequada

Atendimento melhorou para todos

local totalmente improvi-
sado com as dependên-
cias muito precárias, o
que dificultava para a
população que freqüen-
tava o local.

Hoje, com o novo
prédio, o atendimento é
mais dinâmico, pois o
prédio tem estrutura mo-
derna e é adequada,
com consultórios indivi-
dualizados.

Em média, são aten-
didas cerca de 500 pes-
soas por dia. O posto
conta médicos especialis-
tas em clínica geral, pedi-
atria, ginecologia, obste-
trícia, além de atendi-
mento de infermagem.

PSF do Jardim Paineiras realiza
campanha de Papanicolau

O PSF (Programa
Saúde da Família) “Dr.
Dante Cavecci”, no Bair-
ro Jardim Paineiras, es-
tará realizando no dia 29
de janeiro, uma campa-
nha para exames de Pa-
panicolau.

Os exames são dire-
cionados apenas para
mulheres cadastradas no
PSF Dr. Dante Caveci,
que abrange moradores
dos bairros Jardim Pai-
neiras, Recanto da Bi-
quinha, Barra Grande e
Costa Azul.

Para realizar o exa-
me, a paciente deverá
fazer o agendamento
pelo telefone 3732 4134,
ou pessoalmente no Pos-
to localizado na Rua Ca-

breuva, 22, no Jardim
Paineiras.

Os exames serão re-
alizados no dia 29, no
horário das 18h00 às
21h00. O objetivo é be-

neficiar as mulheres que
trabalham e assim, pos-
sam realizar o exame
mesmo fora do horário
normal de trabalho.

As pacientes serão

examinadas pelos profissi-
onais do PSF do Jardim
Paineiras, a médica Mari-
ana Monte Dias Camargo
e a enfermeira Kelly Cris-
tina Cardoso Marioto.

MÁRIO BIXIGA

Agendamento deve ser feito diretamente no posto ou por telefone
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Serviços de terraplanagem garantem bom
andamento da obra da nova escola da Vila Jardim

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré
está construindo no Bair-
ro Vila Jardim uma esco-
la com toda infra-estru-
tura necessária para
atender a demanda da-
quela localidade.

A nova escola rece-
berá nome de Zuleide
Maria de Amaral Bueno,
professora falecida em
2006. A homenageada
era vice-diretora da Es-
cola Municipal da Barra
Grande e era querida por
todos.

A escola contará
com salas de aula, qua-
dra poliesportiva e casa
de zelador.

Trabalho de
terraplanagem
já começou

Prefeitura dá início a construção de escola no Santa Elizabeth
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Ava-
ré já deu início a cons-
trução de uma ampla
escola de educação in-
fantil no Bairro Santa
Elizabeth.

A obra beneficiará
um grande número de
alunos daquela região
da cidade.

A área onde será edi-
ficada a escola conta
com 3.465 metros qua-
drados e a escola terá
852,40 metros quadra-
dos de área construída.

Com a construção de
mais essa escola, a Pre-
feitura vem cumprindo sua
meta de investir na edu-
cação para dar um ensino
de qualidade aos alunos.

MÁRIO BIXIGA

Obras já foram iniciadas
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Prefeitura solicita agência bancária dentro do posto da Sabesp
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Avaré
enviou ofício a Sabesp,
solicitando que a mesma
implemente uma agência
bancária dentro de seu
posto de atendimento.

A solicitação foi fei-
ta já que chegaram até
a Prefeitura reclama-
ções da população, pois
muitos se dirigem até o
posto de atendimento da
Sabesp, que fica em um
local alto, após uma ín-
greme subida, e muitas
vezes têm de se dirigir a
uma agência bancária no
centro da cidade e vol-
tar para o posto de aten-
dimento da Sabesp. Se
a agência estivesse nas
dependências do pró-
prio posto de atendi-
mento, evitaria muitos

MÁRIO BIXIGA

Solicitação foi feita após várias reclamações de usuários

transtornos, pois as
contas seriam pagas no
próprio local.

Muitas das reclama-
ções recebidas são de
pessoas idosas ou que
têm alguma dificuldade
de locomoção, o que
torna pertinente o pedi-
do feito pela Prefeitura.

Nesta semana a Pre-
feitura recebeu a respos-
ta por parte da Sabesp
que afirma que não fará
a instalação da agência
bancária. Segundo o su-
perintendente da Sabesp
U. N Alto Paranapane-
ma, Gustavo Cutolo So-
brinho, a agência bancá-
ria não será instalada por
questões de segurança
envolvendo clientes, em-
pregados e o patrimônio
da empresa.

Comércio e indústria participam da coleta seletiva
A Coleta Seletiva em

Avaré vem crescendo e
ganhando a participação
de boa parte da comuni-
dade. Estabelecimentos
comerciais e industriais
vem aderindo a coleta e
ajudando a separar o lixo
reciclável do lixo orgâni-
co. Esta adesão aumen-
tou depois da palestra re-
alizada no dia 5 de outu-
bro, pela Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambien-
te, cujo objetivo foi cons-
cientizar a todos sobre os
problemas ambientais,
dando enfoque principal a
questão dos resíduos ur-
banos e sua destinação.

As empresas estão
participando através da
visita de voluntários que
estão engajadas no mo-
vimento, além de outras
que entram em contato

direto com a Secretaria
de Meio Ambiente.

Para que a coleta se-
letiva de lixo em Avaré
tenha efetivamente re-
sultado é necessário que
a colaboração venha de
toda comunidade. Para
isso a Secretaria Muni-
cipal do Meio Ambiente
orienta as pessoas para
que, antes de colocar o
lixo para a coleta normal,
faça a separação. O lixo
orgânico, restos de ali-
mentos, casca de frutas
ou legumes, ou seja,
qualquer tipo de lixo que
é absorvido pela nature-
za, deve ser destinado
para a coleta diária feita
pela Prefeitura normal-
mente. Esse lixo vai para
o aterro sanitário onde
será decomposto pela
natureza.

O lixo reciclável, pa-
pel, vidro, plástico, metal,
entre outros, deve ser se-
parado, pois demora mui-
to mais tempo para se
decompor e pode causar
danos irreparáveis à na-
tureza. Esse material
será coletado pela equi-
pe da coleta seletiva,
que realiza o trabalho de
segunda a sexta-feira em
praticamente todos os
bairros da cidade.

Na segunda-feira as
equipes da coleta inten-
sificam o trabalho para a
coleta de plástico, já que
este é um dos materiais
que mais agride a natu-
reza. O acúmulo deste
tipo de material no ater-
ro sanitário vem causan-
do problemas. O plásti-
co tem um baixo valor no
mercado, principalmente

as sacolas que são bas-
tante leves, por isso não
há um grande interesse
dos catadores neste ma-
terial. Sendo assim, a
Prefeitura está providen-
ciando essa coleta, sem-
pre às segundas-feiras.

Todo plástico coleta-
do será enviado a uma
empresa especializada
que dará o destino corre-
to ao material. A renda
com a venda do material
será destinada a Coope-
rativa dos Catadores.

A coleta seletiva
acontece todos os dias a
partir das 7h30 da ma-
nhã. Maiores informa-
ções podem ser obtidas
na Secretaria do Meio
Ambiente, no Centro
Administrativo Munici-
pal, ou pelo telefone
3711 2559.

COLETA SELETIVA PORTA A PORTA
COLETA REALIZADA SEMANALMENTE

SEGUNDA-FEIRA (COLETA DE MATERIAIS PLÁSTICOS)
Centro Expandido
Manhã (7h30 às 11h30) – Rua Amazonas até a Rua São Paulo,
Rua Lineu Prestes até Avenida Major Vitoriano/Misael Eufrásio
Tarde (13h30 às 17h00) – Rua São Paulo até a Rodovia SP
255, Avenida Misael Eufrásio até Rua Lineu Prestes – Bairros:
Centro Comercial, Santa, Água Branca, J. Santa Cruz, São
Judas, J. São Paulo, São Felipe e Jardim América.

TERÇA-FEIRA
Zona Norte
Manhã (7h30 às 11h30) – Jardim Europa I e II, Alto da Boa
Vista, Camargo.
Tarde (13h30 às 17h00) – Bairro Alto, Colina Verde, Alto da Colina

QUARTA-FEIRA
Centro Expandido
Manhã (7h30 às 11h30) – Rua Amazonas até a Rua São Paulo,
Rua Lineu Prestes até Avenida Major Vitoriano/Misael Eufrásio
Tarde (13h30 às 17h00) – Rua São Paulo até a Rodovia SP
255, Avenida Misael Eufrásio até Rua Lineu Prestes – Bairros:
Centro Comercial, Santa, Água Branca, J. Santa Cruz, São
Judas, J. São Paulo, São Felipe e Jardim América.

QUINTA-FEIRA
Zona Sul
Manhã (7h30 às 11h30) – Vila Operária, Parque Jurumirim,
Jardim Paineiras, Emapa, Residencial Village, Residencial Porto
Seguro, Hotel Villa Verde.
Tarde (13h30 às 17h00) – Jardim Brabância I, II e III, Vila Jar-
dim, Residencial Gilberto Filgueiras.

SEXTA-FEIRA
Zona Leste
Manhã (7h30 às 11h30) – Bonsucesso, Vila Martins I e II,
Santa Elizabeth, Jardim Brasil e Paraíso.
Tarde (13h30 às 17h00) – São Luiz, Jardim Brasil, Vila Martins
III, Pliemc, Avenida João Vitor de Maria.
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Museu Anita Ferreira de Maria recebe melhorias
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Ava-
ré, através da Secreta-
ria Municipal de Cultu-
ra, está realizando me-
lhorias nas dependênci-
as internas do Museu
Histórico e Pedagógico
Anita Ferreira de Maria.

Os investimentos
ocorrem em um perío-
do comemorativo para
o Museu, pois no últi-
mo dia 25 de janeiro,
se estivesse viva, Ani-
ta Ferreira de Maria,
fundadora do Museu,
completaria 101 anos.

As melhorias estão
ocorrendo com a im-
plantação de novas

MÁRIO BIXIGA

Espaço dedicado a Anita Ferreira de Maria, que completaria 101 anos no último dia 25 de janeiro

prateleiras em madeira
para melhor adequar
as peças em exposi-
ção. Também estão
sendo trocadas as es-
tantes e vitrines, pos-
sibilitando mais como-
didade para as pesso-
as que visitam o local.

Mesmo com a re-
forma, o Museu conti-
nua aberto para a visi-
tação pública. O horá-
rio de atendimento é
das 8h00 às 17h30 e
aos sábados das 8h00
às 13h00. O Museu
fica na Praça Rui Bar-
bosa, s/nº, junto com a
Secretaria Municipal
de Cultura.

Casa de Artes e Artesanato promove
curso de flores em E.V.A.

A Casa de Artes e Ar-
tesanato de Avaré está pro-
movendo o curso de con-
fecção de flores em E.V.A.
(Etil, Vinil e Acetato), ma-
terial utilizado em diversas
atividades artesanais.

O curso é realizado em
seis dias com uma carga
horária total de 12 horas,
sendo duas horas por perí-
odo. No curso os alunos
aprendem a confeccionar as
flores e podem, assim, ga-
rantir mais uma opção de
geração de renda.

Além deste curso, a
Casa de Artes e Artesa-
nato mantém outros
como: corte e costura,
lingerie, pintura em tela,

pintura em madeira, pin-
tura em tecido, decopa-
gem, crochê e tricô, bor-

dado e macrome.
Maiores informa-

ções podem ser obtidas

na Casa de Artes e Ar-
tesanato, na Rua Rio
Grande do Sul, 1793.

Curso ensina a confecção de flores em EVA

A Secretaria Mu-
nicipal de Esportes
(SEME) de Avaré,
abriu inscrições para
o Campeonato Muni-
cipal de Futsal. O
evento terá início
após o Popular de
Férias da AA Avare-
ense, que deverá se
encerrar no início de
fevereiro.

As equipes inte-
ressadas podem en-
trar em contato com a
SEME através do te-
lefone 3732 0756 ou
comparecer pessoal-
mente na Concha
Acústica e falar com
Kerollin.

Copa Revelação
Até o dia 31 de

Abertas inscrições
para o Campeonato
Municipal de Futsal

janeiro estão abertas
as inscrições para a
14ª Copa Revelação
Regional de Futsal
Menores. A organiza-
ção da copa informa
que os treinadores se-
rão obrigados a apre-
sentar o CREF.

Municipal
de Futebol

Neste ano o Cam-
peonato Municipal de
Futebol terá início no
mês de maio. O certa-
me será realizado com
a 1ª e a 2ª divisão.

A primeira reunião
acontecerá em março.
A Primeira Divisão terá
10 equipes e o restan-
te participará da Se-
gunda Divisão.



AVARÉ, 26 DE JANEIRO DE 2008 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 13



LEGISLATIVO

ATO DA MESA Nº 40/2008
(Dispõe sobre funcionamento da Câmara Municipal de Avaré.)

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 de Avaré, nos
dias 04 de Fevereiro (segunda-feira) o dia todo e 06 de Fevereiro do corrente ano, (quarta-feira) até
às 13:00 horas.
Artigo 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, aos 21 de janeiro de 2008.

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 ALICE UBALDO
RIBEIRO PAULUCCI

1.º Secretária

GERALDO LAUDEMIR
URBANO DA COSTA

2º Secretário
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LICITAÇÃO

REPETIÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/08 – PROCESSO Nº 003/08

Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo zero km, ano e modelo
2.007, conforme edital.
Data de Encerramento: 08 de fevereiro de 2008, das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 08 de fevereiro de 2008, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 22 de janeiro de 2008 – Rosemaria de
Góes – Pregoeira.

AVISO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇO Nº 009/08 – PROCESSO Nº 052/08

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento
de materiais e mão-de-obra para execução da cobertura de uma
quadra poliesportiva na EMEF “Maria Nazareth Abs Pimentel”, con-
forme edital.
Data de Encerramento: 22 de fevereiro de 2008, às 08:30
horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 22 de fevereiro de 2008, às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 21 de janeiro de 2008 – Érica Marin
Henrique – Presidente da CPJL.

TOMADA DE PREÇO Nº 011/08 – PROCESSO Nº 070/08
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento
de materiais e mão-de-obra para construção de uma escola de
Educação Infantil no Bairro Vila Martins, conforme edital.
Data de Encerramento: 27 de fevereiro de 2008, às 08:30
horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 27 de fevereiro de 2008, às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 25 de janeiro de 2008 – Érica Marin
Henrique – Presidente da CPJL.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/08 – PROCESSO Nº 056/08
Objeto: Aquisição de medicamentos para os PSFs, conforme edital.
Data de Encerramento: 11 de fevereiro de 2008, das 13:30 às
14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 11 de fevereiro de 2008, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 21 de janeiro de 2008 – Rosemaria de
Góes – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/08 – PROCESSO Nº 057/08
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para
diversos departamentos, conforme edital.
Data de Encerramento: 12 de fevereiro de 2008, das 08:30 às
09:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 12 de fevereiro de 2008, às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 21 de janeiro de 2008 – Rosemaria de
Góes – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/08 – PROCESSO Nº 061/08
Objeto: Aquisição de materiais permanentes para os PAS Bon-
sucesso e PAS Bairro Alto, conforme edital.
Data de Encerramento: 13 de fevereiro de 2008, das 15:30 às
16:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 13 de fevereiro de 2008, às 16:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 22 de janeiro de 2008 – Rosemaria de
Góes – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/08 – PROCESSO Nº 063/08
Objeto: Aquisição de um aparelho de ultra-som com doppler co-
lorido, totalmente digital, conforme edital.
Data de Encerramento: 14 de fevereiro de 2008, das 08:30 às
09:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 14 de fevereiro de 2008, às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 22 de janeiro de 2008 – Rosemaria de
Góes – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/08 – PROCESSO Nº 064/08
Objeto: Aquisição de um microônibus tipo ambulância para trans-
porte de pacientes, zero km, conforme edital.

Data de Encerramento: 19 de fevereiro de 2008, das 13:30 às
14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 19 de fevereiro de 2008, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 22 de janeiro de 2008 – Rosemaria de
Góes – Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/08 – PROCESSO Nº. 065/08
Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos para nove lugares, con-
forme edital.
Data de Encerramento: 20 de fevereiro de 2008, das 13:30 às
14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 20 de fevereiro de 2008, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 22 de janeiro de 2008 – Rosemaria de
Góes – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/08 – PROCESSO Nº 067/08
Objeto: Aquisição de medicamentos para os PASs e Pronto So-
corro Municipal, conforme edital.
Data de Encerramento: 18 de fevereiro de 2008, das 13:30 às
14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 18 de fevereiro de 2008, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 23 de janeiro de 2008 – Rosemaria de
Góes – Pregoeira.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade de
Concorrência Pública nº 012/06 – Processo nº 353/06, que
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empre-
sa PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERIVADOS DE
PETRÓLEO E ÁLCOOL S/A, que objetiva o fornecimento de com-
bustíveis para abastecimento da frota municipal, com prorroga-
ção até 18 de fevereiro de 2008 – Joselyr Benedito Silvestre –
Prefeito da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade Tomada de Preço
nº. 004/08 – Processo nº. 026/08, objetivando a contratação de
empresa para fornecimento de materiais e mão-de-obra para cons-
trução de uma escola de educação infantil no Bairro Bonsuces-
so, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e
suas alterações. - Revogada em: 23/01/08 - Joselyr Benedito
Silvestre – Prefeito Municipal.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turística de Ava-
ré, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 HOMOLOGA a
Empresa SERMOBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,
objetivando a contratação de empresa especializada para forneci-
mento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para
execução de guias de concreto sextavadas em concreto usinado
e pavimentação em lajotas pré-fabricadas em concreto sextava-
dos, no bairro Costa Azul, relativa à Concorrência Pública nº.
021/07–Processo nº. 412/07 - Homologado em: 21/01/2008.

RATIFICAÇÃO DISPENSA
Dispensa nº. 001/08 - Processo nº. 001/08

Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa MARQUINHOS
ARTES GRÁFICAS LTDA ME, com valor global de R$ 6.062,16
(seis mil e sessenta e dois reais e dezesseis centavos), objetivan-
do a aquisição de materiais gráficos, com fulcro no artigo 24 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 18 de
janeiro de 2008 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 005/08 - Processo nº. 043/08
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa CENTRO
DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, com valor men-
sal de R$ 6.105,00 (seis mil e cento e cinco reais), objetivan-
do a contratação de 12 (doze) estagiários do curso de direito
e 03 (três) estagiários do curso de ciências contábeis, para
diversos setores, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/
93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 02 de janeiro de
2008 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 006/08 - Processo nº. 044/08
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa CENTRO DE
INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, com valor mensal de R$
23.606,00 (vinte e três mil seiscentos e seis reais), objetivando a
contratação de 58 (cinqüenta e oito) estagiários para diversos

departamentos desta municipalidade, com fulcro no artigo 24 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 02 de
janeiro de 2008 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 007/08 - Processo nº. 050/08
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa CONSTRUTO-
RA MAHID LTDA, com valor global de R$ 14.896,98 (quatorze mil
oitocentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos),
objetivando a contratação de empresa para fornecimento de ma-
teriais e mão-de-obra para a execução de construção de arqui-
bancada e piso de quadra poliesportiva da EMEB “Prof. Clarindo
Macedo”, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 17 de janeiro de 2008 –
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade nº. 005/08 - Processo nº. 025/08

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à empresa INSTITUTO
DE ATENDIMENTO CLÍNICO EM PSICOLOGIA E INTEGRAÇÃO
HUMANA MARIA JOSÉ BARBOSA LTDA, com valor global de R$
18.000,00 (dezoito mil reais), objetivando a contratação de psicólo-
ga para ministrar cursos sobre Projeto de Orientação para direto-
res e funcionários das CEIs Municipais, com fulcro no artigo 25 da
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21
de janeiro de 2008 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

LEIS

Lei nº 1.037, de 17 de janeiro de 2008
(Revoga a Lei n.º 729, de 09 de junho de 2005,

e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal de Avaré decretou e eu
sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - Fica revogada a Lei n.º 729, de 09 de junho de 2005,
que doa área de terras à Empresa ARAMIX ENGENHARIA DE
CONCRETO LTDA.
Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 17 de janeiro de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.038, de 17 de janeiro de 2008
(Institui o “Dia Municipal da Leitura” na Estância Turística de

Avaré e dá outras providências.)

Autoria: Vereador Luiz Otávio Clivatti
JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal de Avaré decretou e eu
sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - Fica instituído, no Município da Estância Turística de
Avaré, o “DIA MUNICIPAL DA LEITURA”, a ser comemorado,
anualmente, no último dia útil de novembro, tendo como diretrizes;
I - promover e incentivar o hábito da leitura;
II - propiciar a divulgação da produção textual dos alunos que se
destacarem durante o ano;
III - incentivar a participação de instituições públicas e privadas
nas ações de incentivo à leitura;
IV - assegurar às pessoas com deficiência visual, o acesso à
leitura por meio de livros impressos no Sistema Braille e, às pes-
soas surdas ou deficientes auditivas, por meio de um professor
intérprete.
Artigo 2º - Terão participação direta no evento todas as escolas
da rede municipal de ensino e, por adesão, as demais escolas do
Município.
Artigo 3º - Esta Lei será regulamentada pelo Chefe do
Executivo Municipal em 60  (sessenta) dias, após a publi-
cação da presente Lei.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 17 de janeiro de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETOS

Decreto nº 1.636, de 14 de janeiro de 2008
(Regulamenta a Lei Municipal nº 965, de 08 de Agosto de 2007,

que institui o Regime de Adiantamento e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei;
Considerando o disposto nos artigos 65, 68 e 69 da Lei Federal
nº 4.320, de 17 de março de 1964, e artigo 60 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993;
Considerando a necessidade de regulamentar a aplicação do
regime de adiantamento apenas para os casos excepcionais que
comportam tal procedimento especial;
Considerando a necessidade de rever o processamento dos
pedidos de adiantamento, adequando-os à nova realidade orga-
nizacional dos órgãos deste Executivo;
D  e  c  r  e  t  a  :
Artigo 1º - O regime de adiantamento de que trata a Lei nº 965, de 08
de Agosto de 2007, fica regulamentado nos termos deste Decreto.

Capítulo I – DO PROCEDIMENTO DO ADIANTAMENTO
SEÇÃO I – DO REGIME

Artigo 2º - O adiantamento somente será liberado após justifica-
tiva em processo regular com a menção do valor requisitado,
observando-se para a sua concessão:
I – precedência de Nota de Empenho da despesa, nas dotações
específicas;
II – emissão de cheque nominal ou disponibilização de numerário
ao requerente.
Parágrafo Único: As despesas judiciais ou administrativas rea-
lizadas junto ao Tribunal de Contas do estado, ou licitatórias que
requeiram a adiantamentos de caráter excepcional, e sejam con-
sideradas urgentes e indispensáveis para a administração muni-
cipal, poderão ser aprovadas pelo titular da pasta, em valor equi-
valente ao estipulado para os Secretários Municipais, conforme
Anexo I deste Decreto.

SESSÃO II – DA CONCESSÃO
Artigo 3º - Mediante requerimento, serão concedidos os adianta-
mentos aos solicitantes autorizados, em conformidade com o
anexo I deste Decreto.

SEÇÃO III – DAS HIPÓTESES
Artigo 4º - As hipóteses de adiantamento prevista em lei são as
definidas a seguir:
I – despesas miúdas e de pronto pagamento: aquelas destinadas
ao atendimento de necessidades imediatas, tais como:
a) transporte urbano;
b) serviços postais não previstos em contrato preexistente;
c) encadernações, artigos de escritório, cartilhas, leis, manuais,
livros avulsos, desenhos, plantas, impressos e papéis, em quan-
tidades restritas, para uso e consumo próximo e imediato, não
existentes em depósitos ou almoxarifados;
e) refeições rápidas;
f) serviços de autenticação e reconhecimento de firmas;
g) despesas com manutenção de bens móveis, destinados a pe-
quenos consertos, reparos de veículos, máquinas, equipamentos,
móveis e utensílios, cuja demora possa causar ônus ao serviço
público, e desde que não haja contrato de manutenção em vigência;
h) despesas com conservação e adaptação de bens imóveis,
destinadas a pequenos consertos, reparos e adaptações em
imóveis públicos, cuja demora possa comprometer a integridade
física de pessoas ou prejudicar a execução de serviços públi-
cos, sempre devidamente justificados;
i) despesas com a participação de agentes públicos em cursos ou con-
gressos necessários ao desempenho de suas atribuições e despesas
destinadas a possibilitar a freqüência de servidores em eventos de desen-
volvimento de formação profissional, visando o seu treinamento e aquisição
de conhecimentos técnicos aplicáveis às suas atribuições funcionais;
j) despesas com recepções e homenagens destinadas a pesso-
as em visitas oficiais ou protocolares ao Município, para tratar de
interessa da municipalidade;
l) despesas de caráter indispensável ao andamento de medidas
judiciais destinadas a atender, nos prazos legais, a determina-
ções judiciais em feitos de interesse da municipalidade.
II) despesas efetuadas distantes da sede do Município: com tras-
lado, alimentação e estada de agente público, quando em viagem
de interesse do município.
III) despesas que custeiem viagens de agentes públicos a servi-
ço do Município: com viagens temporárias, diárias, ajuda de cus-
to, aquisição de bilhete ou passagem de transporte, necessários
ao deslocamento do servidor para destino diverso do município,
estado ou país e seu respectivo regresso, desde que não haja
empresa contratada para prestar tal serviço.

IV) Despesas a serem realizadas por comissões, cujos membros
serão especialmente nomeados por portaria.
V) despesas extraordinárias e urgentes : não elencadas nos
itens anteriores, de natureza excepcional, que deverão ser devi-
damente justificadas e expressamente autorizadas pelo Prefeito
Municipal ou Secretário das áreas interessadas, desde que cum-
pridos os requisitos legais.
Parágrafo Único – A despesa pelo regime de adiantamento pode
abranger material permanente ou de consumo, serviço ou obra,
observada a legislação pertinente sobre a classificação contábil
da despesa.
Artigo 5º - Os adiantamentos somente serão concedidos quan-
do justificada sua necessidade, devidamente analisada pelo De-
partamento de Análise e Conferência – DAC.

SEÇÃO IV – DOS PEDIDOS
Artigo 6º - Os pedidos de adiantamento devem ser solicitados atra-
vés de formulário próprio, conforme modelo estabelecido pela Se-
cretaria Municipal da Fazenda, preenchido de forma clara, sem emen-
das, rasuras ou entrelinhas, contendo os seguintes requisitos:
I – nome do agente público requerente, matrícula funcional, núme-
ro de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), cargo,
número da portaria de nomeação e data da publicação, lotação e
telefone ou ramal.
II – importância solicitada em valor numérico e por extenso;
III – justificativa da despesa a ser onerada;
IV – número da dotação da despesa a ser onerada;
V – Autorização prévia para desconto em folha de pagamento
VI – data, assinatura e carimbo do requerente;
VII – autorização do superior imediato, nos termos do artigo 12
deste Decreto;
VIII – Análise conclusiva do Departamento de Análise e Confe-
rência - DAC
Parágrafo Único – Os adiantamentos em nenhuma hipótese, pode-
rão ter aplicação diversa das finalidades previstas neste Decreto.
Artigo 7º - Os pedidos de adiantamento serão processados da
seguinte forma:
I – O agente público deverá preencher o formulário de pedido de
adiantamento;
II – após o preenchimento completo do formulário, o requerente
encaminhará o pedido ao Departamento de Análise e Conferência
– DAC para formação de processo e visto do Prefeito Municipal;
III – o processo será encaminhado ao Departamento de Contabi-
lidade e Orçamento, que atestará no ato se o requerente está
apto a receber o adiantamento;
IV - Caso positivo, o Departamento de Contabilidade e Orçamento
juntará no processo a Nota de Empenho com a devida Ordem de
Pagamento e enviará a devida ordem para o departamento de
Tesouraria. Caso negativo devolverá o processo a origem (DAC),
relatando o motivo da devolução.
Artigo 8º - Em se tratando do pedido a que se refere o item IV do
artigo 4º, a emissão de Nota de Empenho será em nome do presi-
dente, que se responsabilizará pela prestação de contas.
Parágrafo Único – No que tange as despesas deste artigo, nos
seguintes casos, o adiantamento será feito em nome do Tesourei-
ro nomeado:
a) Em se o presidente não for servidor do Município;
b) Casos especiais, a juízo do Chefe do Executivo.

SEÇÃO V – DO ADIANTAMENTO
Artigo 9º - Os pagamentos dos adiantamentos serão efetuados
mediante cheque, que estará a disposição do requerente no pra-
zo de até 3 (três) dias úteis após o recebimento, pelo Departa-
mento de Tesouraria, do processo regularmente instruído.
Parágrafo Único – Efetivado o pagamento, o Departamento
de Tesouraria remeterá cópia da Ordem de Pagamento para
o Departamento de Análise e Conferência, a fim de aguardar
o prazo para a prestação de contas, fixado no presente
Decreto
Artigo 10 – Em eventos dos quais participe mais de um servidor
é facultada, a critério da unidade requerente, a concessão de
adiantamento a qualquer um deles para atendimento da totalidade
das despesas, não isentando, entretanto, a co-responsabilidade
de todos na prestação de contas.
Artigo 11 – Cabe ao Prefeito e aos Secretários Municipais desig-
narem, expressamente, subordinados imediatos de sua confian-
ça, para se responsabilizarem por adiantamentos destinados às
suas despesas.

SEÇÃO VI – DOS VALORES
Artigo 12 – Os valores de adiantamento ficam estabelecidos da
seguinte forma:
I – despesas miúdas e de pronto pagamento, que poderão englo-
bar uma ou mais espécies de despesa, com material permanente e
de consumo, serviço ou obra, a critério do requerente e observada
a legislação pertinente sobre a classificação contábil da despesa,
conforme valores estabelecidos no Anexo I deste Decreto;
II – para as demais hipóteses, previstas nos incisos II, III, e IV do

artigo 4º deste Decreto, o adiantamento será no valor necessá-
rio, devidamente comprovado, devendo o requerente anexar es-
timativa das despesas.

SEÇÃO VII – DA AUTORIZAÇÃO
Artigo 13 – Os pedidos de adiantamento serão autorizados pelo
Prefeito Municipal ou secretário da pasta quando designado, a
que estiver subordinado o agente público requerente.
CAPÍTULO II – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO

SEÇÃO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 14 – A prestação de contas será feita ao Departamento de
Análise e Conferência.
Artigo 15 – O prazo para a aplicação do valor recebido e presta-
ção de contas não deverá exceder a 2 (dois) meses, a contar da
data de recebimento do adiantamento, com exceção da hipótese
IV do artigo 4º, que será de 2 (dois) meses do encerramento dos
trabalhos para as quais a comissão foi nomeada.
Parágrafo Único – Nos casos de licença e férias, este prazo fica
dilatado até 10 (dez) dias corridos, contados do retorno do agente.
Artigo 16 – O Departamento de Contabilidade e Orçamento junta-
mente com o Departamento de Análise e Conferência manterá regis-
tro individualizado de todos os responsáveis por adiantamentos,
controlando rigorosamente os prazos para a prestação de contas.

SEÇÃO II – DA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO
Artigo 17 – As despesas previstas neste Decreto, relativas a
serviço de qualquer natureza, prestados por contribuinte indivi-
dual (empresários, trabalhador autônomo ou a este equiparado)
ficam sujeitas a retenção do INSS, na forma das Instruções Nor-
mativas em vigor, devendo o responsável pelo adiantamento pro-
ceder o recolhimento.
§ 1º - Quando o prestador de serviços for pessoa jurídica (CNPJ),
haverá retenção para recolhimento de:
a) ISS – quando os serviços executados se enquadrarem na Lei
Complementar Municipal nº 46, de 23/06/2004, a sua retenção
deverá efetuada sobre o total da Nota Fiscal de serviços, com
percentuais definidos na lei acima descrita; o recolhimento deve-
rá ser efetuado mediante solicitação de guia no Departamento de
ISS da Prefeitura. Sendo pago ao prestador de serviços o valor
liquido da Nota Fiscal de Serviços.
b) INSS – quando os serviços prestados se enquadrarem na
Instrução Normativa nº 003/2005 do INSS e o valor da Nota Fiscal
de Serviços for acima de R$ 263,60 (duzentos e sessenta e três
reais e sessenta centavos), deverá o responsável pelo adianta-
mento proceder a retenção de 11,00% (onze por cento), provi-
denciar a emissão da GPS (Guia de Previdência Social) no código
2640, em nome do prestador de serviços e efetuar o recolhimento
no banco, sendo que as notas emitidas dentro do mês, conforme
determinação do INSS, o prazo para recolhimento é o décimo dia
do mês subseqüente; proceder o pagamento do valor liquido da
Nota Fiscal de Serviços e juntar no pagamento de valor liquido da
Nota Fiscal de Serviços e juntar no processo a prestação de
contas a via original da GPS
c) Não ocorrerá recolhimento de INSS sobre prestadores de ser-
viços de Pessoas Jurídicas, quando o valor da Nota Fiscal de
Serviços for inferior a 264,60 (duzentos e sessenta e quatro
reais e sessenta centavos) e quando o prestador não possuir
empregados, ou seja, o serviço for executado pelo próprio pro-
prietário ou sócio da empresa, neste caso é obrigatório apresen-
tação da DECLARAÇÃO, nos termos da Circular nº 001/2007 do
Departamento de Contabilidade.
§ 2º - Quando o prestador de Serviço for “AUTÔNOMO” (Nota
Fiscal ou RCPI), devido a complexidade de recolhimento dos en-
cargos o processo de aquisição dos serviços prestados deve-
rão ser efetuados pelo processo normal de compras do municí-
pio, salvo exceções justificadas e autorizadas pelo Secretário
Municipal da Fazenda.

SEÇÃO II - DA FORMALIZAÇÃO
Artigo 18 – A prestação de contas será juntada ao processo
administrativo correspondente ao adiantamento, instruída com as
seguintes informações e documentos:
I – Nome do responsável;
II – valor adiantado;
III – valor das despesas efetuadas;
IV – saldo a devolver, se houver;
V – data da retirada do cheque da tesouraria ou disponibilização
do numerário;
VI – data prevista para a prestação de contas;
VII – relação das despesas efetuadas, por data, em ordem cronológica;
VIII – notas de despesas, bilhetes de passagem, no caso de
viagens, ou recibos de pagamentos, quando a operação envol-
ver pessoas ou entidades dispensadas por lei da emissão de
documentos fiscais;
IX – identificação de cada despesa, com comprovante devida-
mente atestado;
X – termo de quitação;
XI – guia de restituição do saldo do adiantamento, se houver;
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XII – data, assinatura e carimbo do responsável pelo adiantamento,
com vista de seu superior hierarquico, em todos os documentos.
Artigo 19 – Na prestação de contas de adiantamento concedido
para despesas em recepções e homenagens, quando os recibos
se referirem a cardápios especiais ou coquetéis, serão juntados
os seguintes documentos:
I – orçamento prévio, acompanhado do cardápio solicitado;
II – autorização expressa da autoridade administrativa responsável;
III – relação nominal e detalhada das pessoas que participaram na
recepção.
Artigo 20 – As notas de despesas são emitidas consoante a
legislação tributária vigente, contendo, no mínimo, os seguintes
elementos, sem emendas ou rasuras:
I – data da emissão;
II – descrição dos serviços contratados ou mercadorias adquiridas
com a especificação da quantidade e valores unitários e total;
III – qualificação do fornecedor;
IV– se for o caso, chancela, carimbo ou autenticação mecânica
apostos no documento.
§ 1º – Em se tratando de Nota Fiscal Simplificada, recibo ou outro
documento no qual não se especifique a despesa, esta deverá
ser detalhada em folha à parte..
§ 2º – Exceto no caso de emissão de bilhetes ou passagens
aéreas, os comprovantes das despesas serão emitidos em nome
da Prefeitura da Estância Turística de Avaré.
§ 3º – Em se tratando de despesas de “TAXI”, poderá ser aceito
recibo assinado pelo motorista, desde que com os seguintes dados
mínimos: o valor, a cidade, o percurso, a data e a placa do veículo.
§ 4º – Para as despesas de caráter indispensável ao andamento
de medidas judiciais, serão aceitas cópias dos comprovantes de
despesas emitidas em nome da Prefeitura, do próprio requerente,
ou ainda, de pessoa diversa deste, desde que diretamente ligada
à Procuradoria Jurídica do Município e devidamente atestada por
superior imediato.
Artigo 21 – É vedado ao requerente efetuar o pagamento a si próprio.
Parágrafo Único – A proibição de que trata o “caput” deste artigo
estende-se aos co-responsáveis pelo adiantamento.
Artigo 22 – Despesas não documentadas, no caso específico
de viagens, com exceção das despesas de motorista não pode-
rão exceder a 10% (dez por cento) do total da despesa, desde
que discriminadas
Artigo 23 – Não serão considerados para prestação de contas,
os comprovantes de despesas que:
I – apresentarem rasuras, emendas ou alterações que prejudiquem
a clareza e exatidão das informações, sem a necessária ressalva
por autoridade competente; salvo os “bilhetes de passagens”, ad-
quiridos pela Secretaria do Bem Estar Social, destinados aos migran-
tes cuja comprovação será feita através de cópia xerografada;
II – não forem emitidos em nome da Prefeitura, exceto nos casos
elencados nos parágrafos 1º, 2º e 3 do artigo 18 deste Decreto;
III – estiverem desacordo com a legislação fiscal pertinente;
IV – não estiverem dentro do prazo determinado para utilização
do adiantamento.
Artigo 24 – Havendo saldo a devolver, deverá o responsável
pelo adiantamento proceder ao recolhimento conforme artigo 30
deste Decreto.
Artigo 25 – O responsável pelo adiantamento formalizará termo
de quitação dos comprovantes da despesa, incorrendo em falta
funcional o servidor que prestar declaração falsa.

SEÇÃO III – DO EXAME E DA APROVAÇÃO
Artigo 26 -  Ao Departamento de Análise e Conferência compete
examinar as prestações de contas, ficando autorizado a convo-
car o responsável pelo adiantamento para esclarecimento de
dúvidas, tais como:
I – exatidão aritmética;
II – legitimidade da documentação apresentada;
§ 1º – A convocação de que trata o “caput”
 será realizada mediante notificação no processo.
§ 2º  - O servidor que, convocado, não comparecer e não apre-
sentar justificativa, está impedido de receber novo adiantamento.
Artigo 27 – O Departamento de Análise e Conferência, em face
da prestação final de contas, incumbe adotas as medidas perti-
nentes, entre elas:
I – determinar o recolhimento da importância a ser ressarcida aos
cofres municipais, decorrentes da rejeição total ou parcial das
contas apresentadas;
II – solicitar a instauração de procedimento disciplinar;
III – considerar cumprida a prestação de contas, determinando o
arquivamento do processo.

SEÇÃO IV – DO RESSARCIMENTO
Artigo 28 – O responsável que deixar de prestar contas do
adiantamento ou de recolher o saldo não aplicado dentro do pra-
zo determinado, salvo nas hipóteses de caso fortuito ou de força
maior, devidamente justificadas, e aquele cujas contas forem jul-

Retire gratuitamente o
Semanário Oficial da Estância

Turística de Avaré no Paço
Municipal e nas Bancas de Jornais

gadas total ou parcialmente irregulares, inclusive pela aplicação
diversa das finalidades do adiantamento ficarão sujeitos a:
I – desconto em folha de pagamento do valor a ser ressarcido aos
cofres públicos, atualizado monetariamente, mediante autoriza-
ção prévia;
II – incidência de juros moratórios, em caráter indenizatório, de
0,5% (meio por cento) ao mês ou fração.
 § 1º  - A autorização para desconto em folha, em caso de não
cumprimento dos prazos estabelecidos para prestação de con-
tas, será preenchida e autorizada em formulário específico, no
ato do pedido de adiantamento.
§ 2 º – Fica respeitado o limite do desconto mensal, estabelecido
no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

SEÇÃO V – DO AGENTE EM ALCANCE E RESPONSÁVEL
POR DOIS ADIANTAMENTOS

Artigo 29 – O alcance caracteriza-se pela não prestação de
contas nos prazos estabelecidos, ou pela rejeição das contas
apresentadas.
§ 1º – Considera-se efetivada a prestação de contas no ato de entre-
ga dos documentos no Departamento de Análise e Conferência.
§ 2 º – O departamento de Análise e Conferência terá o prazo de
10 (dez) dias para a apreciação dos documentos apresentados
na prestação de contas, após o que o agente público poderá ser
considerado em alcance, caso sejam rejeitados total ou parcial-
mente os documentos apresentados.
Artigo 30 – Cessará o alcance quando regularizada a prestação
de contas.
Artigo 31 – Considera-se responsável por dois adiantamentos
aquele agente público que não tenha feito a prestação de contas
da aplicação dos recursos que lhe confiados de pelo menos um
adiantamento.
Parágrafo Único – O terceiro adiantamento só será possível
após a devida comprovação da importância que lhe foi anterior-
mente entregue.

CAPÍTULO III – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 32 – Não serão pagas despesas relativas a veículo particu-
lar de servidor em viagem, salvo na hipótese do parágrafo único.
Parágrafo Único – Em casos excepcionais, de interesse da
administração, o Chefe do Executivo poderá autorizar o paga-
mento das despesas que trata o “caput”.
Artigo 33 – Os Secretários Municipais, que se ausentarem do
Município a serviço da Prefeitura, deverão ter autorização prévia
do Chefe do Executivo.
Parágrafo Único – Os demais servidores para se ausentarem
do Município a serviço da Prefeitura, necessitam de prévia auto-
rização do Prefeito Municipal ou do responsável pela Secretaria
que o servidor pertencer.
Artigo 34 – No mês de dezembro, os saldos de adiantamentos
deverão ser  recolhidos até o dia determinado em decreto para o
encerramento do exercício, ainda que a data de aplicação do
recurso não tenha expirado.
Artigo 35 – Os saldos remanescentes do adiantamento deverão
devolvidos mediante depósito em conta corrente da Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, fornecido pelo Departamento de Tesou-
raria, observado as fontes de recursos (Próprios ou Convênios).
Artigo 36 – O Prefeito Municipal ou autoridade por ele delegada:
a) resolverá os casos omissos ou de interpretação das presen-
tes normas;
b) poderá baixar normas formais, para o fiel cumprimento deste
decreto.
Artigo 37 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 14 de janeiro de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 1.638, de 16 de janeiro de 2008
(Reorganiza o Conselho de Defesa de Bens Culturais de Avaré.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica reorganizado, nos termos da Lei n.º 153, de 24
de Outubro de 2001, o Conselho de Defesa de Bens Cultu-
rais de Avaré - CONDEBEM, na forma abaixo:
Representante do Prefeito Municipal de Avaré
Titular: OZENITA PEREIRA DAS CHAGAS
Suplente: DEBORA E. DA COSTA
Representante da Secretaria Municipal de Cultura
Titular: CÂNDIDA DE ARRUDA BOTELHO
Suplente: GIOVANIA CALIXTO LEITE
Representante da Secretaria Municipal de Planejamento
Titular: GIOVANI ANTONANGELO
Suplente: KELLY N. RODRIGUES DA SILVA
Representante da Secretaria Municipal de Educação
Titular: ADRIANA LOPES DE SOUZA VILHENA
Suplente: MARCIA RODRIGUES
Representantes Historiadores
Titular: JOSÉ LEANDRO FRANZOLIN
Suplente: GESIEL THEODORO JUNIOR
Representante da Câmara Municipal de Avaré
Titular: ROBERTO DE ARAUJO
Suplente: APARECIDO FERNANDES JUNIOR
Pesquisador:
Titular: FLORA MARTINS BARBOSA BOCCI
Suplente: LUCIANA APARECIDA TEGANI
Representante da ÁREA – Associação Regional dos Engenhei-
ros, Arquitetos e Agrônomos de Avaré
Titular: VALDIR PENA
Suplente: RUI TEIXEIRA
Representante de Entidades Ambientalistas
Titular: EUGENIO SBRAGGIA
Suplente: CARLOS BOTELHO
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário, em especial o De-
creto nº 1305, de 1º de Dezembro de 2006.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 16 de janeiro de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 1.642, de 23 de janeiro de 2008
(Dispõe sobre homologação de Proceso Seletivo).

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica HOMOLOGADO o Processo Seletivo nº
011/2007, referente ao Programa saúde da Família, cujas
provas foram realizadas em 23 de dezembro de 2007 para
as funções públicas de: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚ-
DE (Assentamento Santa Adelaide, Brabância, Brasil
Novo, Conjunto habitacional Egidio martins da Costa
– Plimec, Costa Azul, Distrito da Barra Grande, Duílio
Gambini, Jardim Bonsucesso II, Jardim Califórnia, Pa-
ineiras, Paraíso, Presidencial I e II, Santa Mônica, Tro-
pical, Vila Martins III, Vila Operária), AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE
FARMÁCIA, AUXILIAR DE LIMPEZA, DENTISTA ENFERMEI-
RO e MÉDICO.
Artigo 2º - A classificação publicada em 05 de janeiro de 2008,
no Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré, fica da mes-
ma forma HOMOLOGADA e em condição de uso.
Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré em 23 de janeiro de 2008.

 JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
 PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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QUADRO DE SUBSÍDIOS E DAS REMUNERAÇÕES
DOS CARGOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2007

Artigo 39, parágrafo 6º, da Constituição Federal – com relação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 19 de 04 de junho de 1998.
ESPÉCIE                       DENOMINAÇÃO                        REF.                  Base: Dez/2007.
CARGO COMISSÃO     Coordenador de Benefícios        14                     R$ 1.206,01

Avaré, 23 de janeiro de 2007.
Nahscir Mazzoni Negrão

Diretor Presidente

INEDITORIAIS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICIPIO DE AVARÉ - AVAREPREV

ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA

QUADRO DE SUBSÍDIOS E DAS REMUNERAÇÕES DOS CARGOS PÚBLICOS
EXERCÍCIO 2007

Artigo 39, parágrafo 6º da Constituição Federal - com a redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19,de 04 de junho de 1998.
Base: Dezembro/2007
ESPÉCIE DENOMINAÇÃO REF.      VALOR (R$)
CARGO EFETIVO Ajudante de Manutenção II             405,58
CARGO EM COMISSÃO Assessor Jurídico VIII-D          1.569,64
CARGO EFETIVO Auxiliar de Bibliotecário IV             591,70
CARGO EFETIVO Auxiliar de Enfermagem V             719,21
CARGO EFETIVO Auxiliar Serviços Diversos I             380,00
CARGO EFETIVO Bibliotecário X          1.062,58
CARGO EFETIVO Contador VI             874,19
CARGO EM COMISSÃO Coordenador Administrativo VII          1.062,58
CARGO EM COMISSÃO Coordenador de Cursinhos VIII          1.291,35
CARGO EM COMISSÃO Coordenador de Educação Infantil VII          1.778,54
CARGO EM COMISSÃO Coordenador de Ensino Fundamental VIII          1.494,90
CARGO EM COMISSÃO Coordenador de Esportes VII          1.291,57
CARGO EM COMISSÃO Coordenador do Ensino Médio VIII-E          1.648,13
CARGO EM COMISSÃO Coordenador(a) de Cursos Pós-Graduação VIII          1.291,35
CARGO EM COMISSÃO Coordenador(a) de Eventos VII          1.291,57
CARGO EM COMISSÃO Coordenador(a) FIRA XXVIII          1.679,69
CARGO EFETIVO Diretor Executivo XI          3.263,11
CARGO EM COMISSÃO Diretor(a) Pedagógico Colégio XI-E          2.959,74
CARGO EM COMISSÃO Diretor(a) Pedagógico Ensino Superior XXX          2.508,84
CARGO EFETIVO Escriturário IV             591,70
CARGO EFETIVO Inspetor de Alunos II             405,58
CARGO EFETIVO Jardineiro I             380,00
CARGO EFETIVO Motorista IV             591,70
CARGO EFETIVO Operador de Computador V             719,21
CARGO EFETIVO Orientador de Disciplina III        8,97 h/aula
CARGO EFETIVO Porteiro I             380,00
CARGO EFETIVO Prof. Educ. Básica II - Cursos Graduação - Doutorado XVIII       24,09 h/aula
CARGO EFETIVO Prof. Educ. Básica II - Cursos Graduação - Latu Sensu XVI       17,77 h/aula
CARGO EFETIVO Prof. Educ. Básica II - Cursos Graduação - Licenciatura XV       16,47 h/aula
CARGO EFETIVO Prof. Educ. Básica II - Cursos Graduação - Mestrado XVII       19,76 h/aula
CARGO EFETIVO Prof. Educ. Básica II - Ens. Fundamental - Doutorado X       15,17 h/aula
CARGO EFETIVO Prof. Educ. Básica II - Ens. Fundamental - Lato Sensu VIII     8,97 h/aula
CARGO EFETIVO Prof. Educ. Básica II - Ens. Fundamental - Licenciatura VII     7,18 h/aula
CARGO EFETIVO Prof. Educ. Básica II - Ens. Fundamental - Mestrado IX        11,66 h/aula
CARGO EFETIVO Prof. Educ. Básica II - Ens. Médio - Doutorado XIV       15,99 h/aula

Portaria nº 003/2008 - FREA

Marilda Rita de Lima Rossetto, Diretora Executiva - Da Fundação Regional Educacional de Avaré
– FREA, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais etc...
RESOLVE:-
Artigo 1º - Abrir Processo Seletivo nº 001/2008 para ocupação dos seguintes cargos/empregos : 1
professor de Física, 1 professor de Literatura, 1 professor de Música, 1 professor de
Teatro, 1 professor de Redação, 1 professor de Inglês, por não ter preenchido as vagas
necessárias no concurso público nº 01/2007; 1 professor de Ensino Fundamental, em cará-
ter temporário por causa do desmembramento de uma série do ensino fundamental.
Artigo 2º   O pré-requisito para o cargo/emprego:
Professor de Física é ser licenciado ou graduado em Física; professor de Literatura é ser
licenciado ou graduado em Letras;  professor de Redação é ser licenciado ou graduado Letras;
professor de Música é ser licenciado ou graduado em Pedagogia; professor de Ensino Fun-
damental é ser licenciado ou graduado em Pedagogia; professor de Teatro/Artes Cênicas é
Ensino Médio e experiência comprovada de no mínimo três anos na área de atuação; professor de
Inglês é ser licenciado ou graduado em letras.
Artigo 3º - O candidato aprovado para o cargo/emprego, ocupará sua função na Fundação Regio-
nal Educacional de Avaré – FREA, segundo o regime CLT e por período determinado, conforme
Lei Municipal 35 de 13 de Junho de 1.989, a critério da Direção Pedagógica do estabele-
cimento de Ensino e da Direção Executiva.
Artigo 4º - As inscrições para o referido processo seletivo, dar-se-á no dia 28 do mês de Janeiro do
ano de 2008, das 9:00 às 17:00 horas, junto à Fundação Regional Educacional de Avaré, e no ato da
inscrição o candidato terá que apresentar o documento que comprove os pré-requisitos do artigo 2º.
Artigo 5º- O processo seletivo se dará da seguinte forma: Redação.
Artigo 6º - O prazo para os recursos das inscrições indeferidas, se dará das 09:00 às 13:00 horas
do dia 29 de Janeiro do ano de 2008.
Artigo 7º - A realização da Prova(Redação) dos professores dar-se-á nos dias 30  de janeiro de
2008 , às 15:00 horas nas dependências da FREA.
Artigo 8º - O resultado do candidato aprovado será afixado no quadro de aviso da instituição FREA
a partir de 01 de fevereiro do ano de 2008.
Artigo 9º – Das Disposições Finais:
I – A declaração falsa ou inexata de dados constantes na ficha de inscrição, bem como, a apresen-
tação de documentos falsos, determinará o cancelamento da inscrição, mesmo que verificados
posteriormente, anulando-se todos os atos dela decorrentes.
II – Ao se inscrever o candidato aceitará todas as condições impostas no presente Edital.
III – Todas as convocações, avisos e resultados serão publicados pela imprensa e afixadas no átrio
da FREA.
IV – O Processo Seletivo Público terá validade até o dia 20 de dezembro de 2008.
V – A habilitação do candidato no Processo Seletivo se extingue com o prazo de validade do mesmo.
VI – Os candidatos aprovados e convocados ficarão sujeitos à aprovação em exame médico e à
apresentação dos documentos que lhe forem exigidos.
VII – Ao se inscrever o candidato se responsabilizará moral e judicialmente pelas informações e
aceitará a legislação que regulamenta o presente Processo Seletivo Público.
VIII – Os casos omissos serão resolvidos pela Administração Da FREA.
Artigo 10º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Avaré, 24 de Janeiro de 2008.

______________________________
Marilda Rita de Lima Rossetto Diretora Executiva - FREA

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006/2008

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca classificado em concurso público para
o cargo de FARMACÊUTICO do Concurso Público nº 002/2007, homologado pelo Decreto nº 1.635
de 09/01/2008 publicado em 12/01/2008:
Class. Nº Inscr. Nome Local de Trabalho
01º 01380 Mayra Bagali Mazza Almoxarifado da Saúde
02º 00221 Patricia da Costa Pires Martins PAS Jardim Brasil
03º 01269 Mauren Luciana Estevam PAS Vera Cruz
04º 01439 Alessandra Fernandes Braz PAS Brabância
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, 22 de janeiro de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

CARGO EFETIVO Prof. Educ. Básica II - Ens. Médio - Lato Sensu XII         9,47 h/aula
CARGO EFETIVO Prof. Educ. Básica II - Ens. Médio - Licenciatura XI         7,90 h/aula
CARGO EFETIVO Prof. Educ. Básica II - Ens. Médio - Mestrado XIII       12,30 h/aula
CARGO EFETIVO Professor Auxiliar I - Ens. Fundamental - Ens. Médio I         5,42 h/aula
CARGO EFETIVO Professor Auxiliar I - Ens. Fundamental - Licenciatura II         5,74 h/aula
CARGO EFETIVO Professor Educação Básica I - Ensino Médio III         6,45 h/aula
CARGO EFETIVO Professor Educação Básica I - Licenciatura IV         7,18 h/aula
CARGO EFETIVO Professor Universitário - Cursos Graduação - Doutorado XXX       24,09 h/aula
CARGO EFETIVO Professor Universitário - Cursos Graduação - Lato Sensu XXVIII       17,77 h/aula
CARGO EFETIVO Professor Universitário - Cursos Graduação - Licenciatura XXVII       16,47 h/aula
CARGO EFETIVO Professor Universitário - Cursos Graduação - Mestrado XXIX       19,76 h/aula
CARGO EFETIVO Professor Universitário - Ens. Fundamental - Doutorado XXII       15,17 h/aula
CARGO EFETIVO Professor Universitário - Ens. Fundamental - Latu Sensu XX        8,97 h/aula
CARGO EFETIVO Professor Universitário - Ens. Fundamental - Licenciatura XIX        7,18 h/aula
CARGO EFETIVO Professor Universitário - Ens. Fundamental - Mestrado XXI       11,66 h/aula
CARGO EFETIVO Professor Universitário - Ens. Médio - Doutorado XXVI       15,99 h/aula
CARGO EFETIVO Professor Universitário - Ens. Médio - Lato Sensu XXIV        9,47 h/aula
CARGO EFETIVO Professor Universitário - Ens. Médio - Licenciatura XXIII         7,90 h/aula
CARGO EFETIVO Professor Universitário - Ens. Médio - Mestrado XXV       12,30 h/aula
CARGO EFETIVO Psicólogo(a) IV         8,87 h/aula
CARGO EFETIVO Recepcionista IV             591,70
CARGO EFETIVO Servente I             380,00
CARGO EFETIVO Técnico de Laboratório V             719,21
CARGO EFETIVO Vigia I             380,00
CARGO EM COMISSÃO Chefe de Departamento      30% s/salário
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Secretaria do Bem Estar Social mantém
Albergue Municipal em atividade

O Albergue Munici-
pal de Avaré é um pro-
jeto implantado pela Se-
cretaria Municipal do
Bem Estar Social com o
objetivo de atender pes-
soas migrantes de pas-
sagem pela cidade para
pernoite e alguns casos
de Avaré, em situação
de rua, que necessitem
de atendimento imedia-
to de abrigo provisório,
procurando com isso,
garantir a cidadania,
reintegração a família e
inclusão social.

Localizado a Rua
Voluntários de Avaré, nº
1190 (telefone 3733
6441), o Albergue Mu-
nicipal foi inaugurado
no dia 11 de junho de
2007 e já cadastrou di-
versas pessoas, sendo a
maioria constituída por
migrantes em transição
para outros municípios
ou Estados. Parte das
pessoas atendidas per-
maneceram mais de um
dia no Albergue, medi-
ante avaliação conjun-
ta de assistente social e
diretoria e a possibilida-
de descrita em regi-
mento interno de per-
manência de até três
dias após o caso.

Os serviços presta-
dos pelo Albergue Mu-
nicipal obedecem ao
seu regimento interno e
são constituídos por
ronda noturna a partir
da inauguração e, des-
de o mês de outubro,
por condução própria
do projeto, realizando
triagem e acolhimento

Albergue está localizado a Rua Voluntários de Avaré, nº 1190 (telefone 3733 6441)

Albergue conta com equipamentos e materiais
fornecidos pela Secretaria do Bem Estar Social

Refeitório

MÁRIO BIXIGA

Quando há a necessidade, roupas também são
fornecidas

seguido de material e
condições para higiene
pessoal, fornecimento
de refeições (café da
manhã, almoço e jantar)
e de roupas de cama e
cobertores para per-
noite. Para tanto o Al-
bergue conta com equi-
pamentos e materiais
fornecidos pela Secre-
taria Municipal do Bem
Estar Social e o forne-
cimento de gêneros ali-
mentícios da Central de
Alimentação Municipal.

Em caso de neces-
sidade, o Albergue Mu-
nicipal também fornece
roupas de uso pessoal,
acompanhamento de
funcionário membro da
diretoria em atendimen-
to de médico da rede
pública, abordagem em
caso de reintegração
familiar e social, enca-
minhamento em caso de
internação através do
Sistema Único de Saú-

de, encaminhamento
para entidade de forne-
cimento de passagens,
providencias de medi-
camentos via farmácia
da rede pública e pri-
vada, entre outros.

O Albergue Munici-
pal é administrado por
um diretor e possui o
quadro de funcionários
constituído por uma co-
ordenadora, três moni-
tores, três auxiliares de
serviços gerais  e dois
vigias noturnos. Incluin-
do aos funcionários,
também prestem servi-
ços no Albergue Muni-
cipal, uma assistente
social e dois motoristas,
cedidos pela Secretaria
Municipal do Bem Es-
tar Social de maneira a
suprir as necessidades
para atendimento do
projeto.

Mediante a apre-
sentação das necessi-
dades e dificuldades

durante estes cinco me-
ses de funcionamento, a
diretoria do Albergue
Municipal juntamente
com a Secretaria Mu-
nicipal do Bem Estar
Social vem, mediante
avaliações, adaptan-
do-se cada vez mais
aos serviços prestados,
bem como, a sua qua-
lidade de atendimento
e, em breve, com pro-
jeto próprio e parcei-
ros, realizará trabalho
diurno para atendimen-
to de casos considera-
dos necessários às pes-
soas em situação de
risco social.


