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A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré estará iniciando em
breve os trabalhos para
a construção de um Pos-
to de Atendimento de
Saúde (PAS) no Bairro
Vera Cruz. O PAS atu-
al, que está em funcio-
namento, será desativa-

Bairro Vera Cruz ganhará novo Posto de Saúde
do, pois trata-se de um
local sem as devidas
condições, além de ser
muito pequeno para a
demanda local.

O novo PAS terá
toda a estrutura neces-
sária para o bom aten-
dimento da população.
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REPRODUÇÃO

Escola do Costa Azul
está com novo aspecto

Além da reforma a escola recebeu nova
pintura

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré encerrou os trabalhos
de reforma da Escola
Celina Duarte Bruno, no
Bairro Costa Azul. Ape-
sar de estar há pouco
tempo em funcionamen-
to a escola precisou da
reforma, pois apresentou
uma série de problemas

na execução da obra de
construção, realizada na
gestão passada. Dentre
estes problemas apare-
ceram rachaduras, infil-
trações e problemas no
telhado.

Agora a escola está
totalmente reformada
além de receber nova
pintura.

Buracos feitos pela Sabesp causam
transtornos para a população

Apesar da Prefeitu-
ra da Estância Turística
de Avaré investir pesado
para que as ruas da ci-
dade estejam em perfei-
tas condições de tráfego,
em algumas delas ainda
aparecem alguns bura-
cos. Isso porque a Sa-
besp, quando realiza no-
vas ligações de água e
esgoto, ou reparos na
rede, abre o buraco na
via pública, mas na hora
de fecha-lo, faz o servi-
ço de qualquer jeito, o
que acaba formando ver-

dadeiras crateras nas
ruas. Isso causa transtor-
no a população que en-
contra dificuldades para
trafegar pelas ruas.

A Prefeitura faz a
sua parte com a Opera-
ção Tapa Buraco, que ar-
ruma todos os desníveis
que apresentam nas ruas.
Em alguns casos esses
buracos são causados
pelas chuvas, o que já dá
um grande trabalho para
Prefeitura. Pior é quan-
do a Prefeitura tem que,
além de arrumar os bu-

Sabesp abre valetas na rua, mas na hora de
fechá-las o serviço deixa a desejar

racos causados pelas
chuvas, ainda tem que

arrumar os buracos fei-
tos pela Sabesp.

MÁRIO BIXIGA
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇO nº. 085/06 – Processo nº. 465/06

Objeto: contratação de empresa especializada com fornecimen-
to de material e mão-de-obra para assentamento, com finalidade
de pavimentação de vias públicas em lajotas e guias pré-molda-
das para travamento no final da pavimentação, conforme edital.
Data de Encerramento: 19 de dezembro de 2006, às 8:30
horas, Dep.  Licitação.
Data de Abertura: 19 de dezembro de 2006, às 9:00 horas.
Informações: Dep. de Licitação – Praça Juca Novaes, nº. 1169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 - Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 14 de novembro de 2006 - Rose-
maria de Góes – Presidente da CPJL.

ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO
Tomada de Preço nº. 074/06 – Processo nº. 404/06, 31 de
outubro de 2006, a empresa CONSTRUTORA ITAPAGÉ LTDA,
no valor global de R$ 41.182,81 (quarenta e um mil cento e
oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), objetivando a
contratação de empresa especializada para fornecimento de
materiais e mão-de-obra para a urbanização de praças públicas
- Adjudicado em: 13/11/2006.

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDA amigavelmente a o contrato na modalidade
Tomada de Preço nº. 014/06 – Processo nº. 139/06, que faz
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa
A. GUIDI & CIA. LTDA, objetivando a contratação de empresa
especializada para fornecimento de medicamentos que não cons-
tem da relação de medicamentos padronizados na rede básica,
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 -Revogado em: 08/11/06
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDA amigavelmente a o contrato na modalidade de
Convite nº. 033/06 – Processo nº. 063/06, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa A. GUIDI
& CIA. LTDA, objetivando a aquisição de 6.730 (seis mil sete-
centos e trinta) pacotes de fraldas descartáveis, para o Fundo
Social de Solidariedade, conforme p’receitua o art. 78, I, II e XV c/
c art. 79, II, § 1º e 2º, da Lei 8.666/93 e suas alterações -
Revogado em: 08/11/06.
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal

ADJUDICAÇÃO CONVITE
Convite nº. 154/06 – Processo nº. 407/06, a empresa FIGUEI-
REDO S/A, no valor global de R$ 5.560,00 (cinco mil quinhentos
e sessenta reais), objetivando a aquisição de uma motocicleta
com 125 cc, ano e modelo 2006 ou 2007 para a realização do
sorteio constante do carnê de IPTU/2006 - Adjudicado em: 10/
11/2006.

Convite nº. 156/06 – Processo nº. 410/06, a empresa ARRO-
ZEIRA SANTA LÚCIA LTDA, no valor global de R$ 40.600,00
(quarenta mil e seiscentos reais), objetivando a aquisição de
pneus para atender veículos escolares da frota da educação.
Adjudicado em: 01/11/2006.

Convite nº. 157/06 – Processo nº. 418/06, a empresa VIAPI-
ANA – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLI-
CAS LTDA, no valor global de R$ 72.500,00 (setenta e dois mil e
quinhentos reais), objetivando a contratação de empresa espe-
cializada com fornecimento de materiais e mão-de-obra para
cobertura de quadra poli esportiva e arquibancadas na EMEIEF
“Maneco Dionísio”.
Adjudicado em: 25/10/2006.

Convite nº. 159/06 – Processo nº. 425/06, a empresa KAR-
SEG ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, no valor
global de R$ 10.118,50 (dez mil cento e dezoito reais e cinqüenta
centavos), objetivando a contratação de empresa especializa-
da para a realização de seguro de 06 (seis) veículos tipo Kombi
escolar.
Adjudicado em: 13/11/2006.

Convite nº. 160/06 – Processo nº. 428/06, a empresa ELIA-
NA MARIA SIMIONI ME, no valor global de R$ 44.384,00 (qua-
renta e quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais), objetivando
a aquisição de máquinas copiadoras para escolas de Ensino
Fundamental - Adjudicado em: 13/11/2006.

Convite nº. 164/06 – Processo nº. 450/06, a empresa LEONIR
GELATTI, no valor global de R$ 31.770,00 (trinta e um mil sete-
centos e setenta reais), objetivando a contratação de empresa
especializada para fornecimento de material e mão-de-obra para
queima de fogos de artifícios e apresentações de shows piro-
técnicos para a realização da VI Festa Country de Avaré, no
Parque de Exposição Fernando Cruz Pimentel, a ser realizada
de 02 a 10 de dezembro de 2006 - Adjudicado em: 17/11/2006.

RATIFICAÇÃO DISPENSA
Dispensa nº. 125/06 – Processo nº. 420/06

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Empresa DAKFILM
COMERCIAL LTDA, com valor global de R$ 38.417,40 (trinta e
oito mil quatrocentos e dezessete reais e quarenta centavos),
objetivando a aquisição de materiais descartáveis para o Progra-
ma da Saúde Familiar, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de novem-
bro de 2006 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 132/06 – Processo nº. 446/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Empresa DAK FILM
COMERCIAL LTDA, com valor global de R$ 2.151,00 (dois mil
cento e cinqüenta e um reais), objetivando a aquisição de mate-
riais permanentes para consultório odontológico, com fulcro no
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 06 de novembro de 2006 – Joselyr Benedito Silves-
tre – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 134/06 – Processo nº. 448/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Empresa HUMANA
ALIMENTAR COMÉRCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS NUTRICI-
ONAIS LTDA, com valor global de R$ 15.120,00 (quinze mil cen-
to e vinte reais), objetivando a aquisição de 360 latas de 800g de
Soya Diet, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 09 de novembro de 2006
– Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 135/06 – Processo nº. 449/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Empresa HUMANA
ALIMENTAR COMÉRCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS NUTRICI-
ONAIS LTDA, com valor global de R$ 41.400,00 (quarenta e um
mil e quatrocentos reais), objetivando a aquisição de 300 (tre-
zentas) latas de leite Pregomin de 400g, com fulcro no artigo 24
da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré, 09 de novembro de 2006 – Joselyr Benedito Silvestre – Pre-
feito Municipal.

Dispensa nº. 137/06 – Processo nº. 453/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Empresa LANGER
DONIZETI DA SILVA & CIA LTDA ME, com valor global de R$
1.422,00 (mil quatrocentos e vinte e dois reais), objetivando a
aquisição de fornecimento de 200 blocos com 100 folhas cada
de papel ofício para carta, com brasão de Avaré colorido, com
fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 08 de novembro de 2006– Joselyr Bene-
dito Silvestre – Prefeito Municipal.

PORTARIA

Portaria nº. 2473 de 10 de novembro de 2006
(Reorganiza a atuação dos Procuradores

Públicos Municipais)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas  por lei,
Considerando a necessidade de reorganizar no âmbito da
Procuradoria Geral do Município de Avaré, para permitir e
delimitar as atividades funcionais dos Srs. Drs. Procurado-
res, com finalidade de agilizar e operacionalizar os serviços
públicos;
Considerando que, atualmente existem lotados na Procura-
doria 05 (cinco) Procuradores Municipais, e com isso torna-se
necessário delimitar o campo de atuação de cada um, com o fim
de cumprir fielmente a destinação Constitucional da Procurado-
ria; e,

Considerando a necessidade de um critério objetivo e inequí-
voco, para distribuição interna de ações judiciais, para efeito de
acompanhamento dos mesmos.
RESOLVE:-
1)O Procurador PAULO BENEDITO GUAZZELLI, passa a exer-
cer o cargo de Procurador Geral, permanecendo com a atribui-
ção de emissão de pareceres aos órgãos da administração
pública municipal, notadamente às Secretarias Municipais de
Meio Ambiente, de Comunicação e de Turismo, deixando
de atuar na área contenciosa, permanecendo na área de exe-
cução fiscal, com os finais 0 e 1, redistribuídos estes mesmos
finais da área contenciosa de forma eqüitativa entre os demais
procuradores.
2)O Procurador ANTONIO CARDIA DE CASTRO JUNIOR, ficará
responsável cumulativamente com os outros procuradores, pe-
los procedimentos administrativos em face de servidores públi-
cos municipais;  acompanhará  as  ações  judiciais  em geral,
cujos processos tiverem os finais 6 e 7; emitirá pareceres aos
órgãos da administração pública municipal, notadamente às
Secretarias Municipais da Administração, da Indústria,
Comércio e Desenvolvimento Econômico e da Agricul-
tura e Abastecimentos proporá ações cabíveis contra quem
de direito, visando o interesse público municipal.
3)A Procuradora ANA CLÁUDIA CURIATI VILEN, ficará respon-
sável cumulativamente com os outros procuradores, pelos pro-
cedimentos administrativos em face de servidores públicos muni-
cipais; acompanhará ações judiciais em geral, cujos processos
tiverem os finais 3 e 9; emitirá pareceres de sua competência aos
órgãos da administração pública municipal, notadamente às Se-
cretarias Municipais de Planejamento e Obras, Transporte e Sis-
tema Viário e Habitação, proporá ações cabíveis contra quem de
direito, visando o interesse público municipal, e exclusivamente
com a execução fiscal referente ao tributo do ISS.
4)A Procuradora CÉLIA VITÓRIA DIAS DA SILVA SCUCUGLIA,
ficará responsável cumulativamente com os outros procurado-
res, pelos procedimentos administrativos em face de servidores
públicos municipais; acompanhará as ações judiciais em geral,
cujos processos tiverem os finais 2 e 8; emitirá pareceres aos
órgãos da administração pública municipal, notadamente às
Secretarias Municipais da Saúde, da Fazenda, de Cultura
e Lazer, proporá ações cabíveis contra quem de direito, visan-
do o interesse público municipal.
5)O Procurador EDSON DIAS LOPES, ficará responsável cumu-
lativamente com os outros procuradores pelos procedimentos
administrativos em face de servidores públicos municipais, acom-
panhará ações judiciais em geral, cujos processos tiverem os
finais 4 e 5; emitirá parecer aos órgãos da administração pública
municipal, notadamente às Secretarias Municipais de Educação,
Esportes e da Promoção Social, proporá ações cabíveis con-
tra quem de direito, visando o interesse público municipal.
Todos os integrantes do quadro de procuradores municipais
deverão substituir-se uns aos outros em audiências, quando o
procurador responsável pelo respectivo processo, por qual-
quer razão, se tornar impedido de comparecer aos autos judici-
ais ou mesmo auxiliá- lo   nos    serviços    de    elaboração   de
peças   processuais,  quando forem por ele requisitada para tal
fim, sempre por interesse público da administração.
As ações que forem propostas pelo Município ou contra ele
serão acompanhadas em todos os atos processuais até final
liqüidação judicial, pelo respectivo procurador, observado o
âmbito de competência delimitado por esta portaria. No caso de
qualquer impedimento deverá o mesmo comunicar o(a) Procura-
dor Geral ou, na falta deste, o Chefe do Executivo, para a devida
substituição.
Os prazos processuais doravante deverão ser cumpridos pe-
los procuradores, nos processos originários de sua competên-
cia, nos termos da legislação vigente, sob pena de responsabi-
lidade funcional.
Os honorários de sucumbência, doravante serão pagos aos
procuradores, na liqüidação dos processos judiciais, de forma
igualitária.
Todos os procuradores deverão cumprir jornada diária de no
mínimo 04 (quatro) horas diárias, de segunda a sexta-feira, de
modo a proporcionar ininterrupto da Procuradoria Municipal, du-
rante o horário comercial das (08.00h às 17:30h)
Ficam revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de novembro
de 2006

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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LEGISLATIVO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA, na qualidade de pregoeiro oficial da Câmara Municipal
da Estância Turística de Avaré, nomeado através do Ato da Mesa nº 03/2006, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei, vem pelo presente, ADJUDICAR o objeto do Pregão 05/2006
– Processo 14/2006 para a empresa, ELTON TEIXEIRA BUENO-ME, com sede à Av. Mal. Floriano
Peixoto, 673 – Sala 01 – Centro - Botucatu – SP, inscrita no CNPJ sob número 07.456.120/0001-47,
objetivando o fornecimento de cartuchos e toners para impressoras a saber:
Qtde. Produto Modelo Impressora Autonomia Código
08 Toner para impressora Lexmark E-330 6.000 fls. 12A8405
04 Toner para impressora Lexmark E-210 2.500 fls. 10S0063
04 Toner para impressora Lexmark E-310 3.000 fls. 13T0101
09 Toner para impressora Lexmark E-321 6.000 fls 12A7405

Cartucho para impressoras jato de tinta
Qtde. Produto Modelo Impressora Código Cor
 06 Cartucho para impressora HP 695 C 51649N 11ml Colorido
06 Cartucho para impressora HP 695 C 51629G 20ml Preto
10 Cartucho para impressora HP 3550 C8728A 08ml Colorido
06 Cartucho para impressora HP 3550 C8727A 10ml Preto
06 Cartucho para impressora HP 840 C C6625A 15ml Colorido
06 Cartucho para impressora HP 840 C C6615N 14ml Preto

no valor global de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais).

/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 16 de novembro de 2.006

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Pregoeiro

EXTRATO DE CONTRATOS
Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
Contratada: VUNESP - FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNESP
Objeto: Realização de concurso público para preenchimento de 26 cargos da Câmara Municipal
da Estância Turística de Avaré
Prazo de vigência do contrato: 06 (seis) meses
Valor: Pela prestação dos serviços técnicos especializados, especificados neste contrato, fica a
Fundação VUNESP autorizada a cobrar diretamente de cada candidato, no ato da inscrição, a título
de ressarcimento de despesas com material e serviços, a(s) importância(s) de: - ensino funda-
mental: R$25,00 (vinte e cinco reais); - ensino médio:R$35,00 (trinta e cinco reais); e - ensino
superior: R$60,00 (sessenta reais). A Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré pagará à
VUNESP, além do recolhimento da taxa de inscrição, o valor fixo que leva em consideração o
número de candidatos inscritos, na seguinte conformidade:
Inscritos Parcela a ser paga pela Câmara
Até 2.000 candidatos R$77.000,00
De 2.001 a 3.000 candidatos R$57.000,00
De 3.001 a 4.000 candidatos R$37.000,00
De 4.001 a 5.000 candidatos R$17.000,00
Acima de 5.000 candidatos ——-
Referente: Processo nº 15/2006 – Dispensa nº 08/2006
Data do ajuste: 16/11/2006
Fundamento Legal: Art. 24, VIII, Lei 8.666/93

EMENDA A LEI ORGÂNICA N.º 70/2006
(Dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei Orgânica Municipal e  dá outras providências.)

A Mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo nos termos que
dispõe os Artigos 25, IV e 36, § 2.º da Lei Orgânica Municipal Promulga a seguinte Emenda:
Art. 1º - O Parágrafo Segundo do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 16 - ...............................................................................
§ 2º - No ato da posse os Vereadores deverão desincompatibilizar-se. Na mesma ocasião deverão
fazer declaração pública de seus bens, devendo ser renovada anualmente no prazo de até quinze
dias após a data limite fixada pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda para a
apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, inclusive ao
término do mandato, a qual será transcrita em livro próprio, ou qualquer meio impresso, filmado,
eletrônico e/ou digital, constando de ata o seu resumo.
Art. 2º - O artigo 57 da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 57 - O Prefeito o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais deverão, no ato da posse fazer
declaração pública de seus bens, devendo ser renovada anualmente  no prazo de até quinze dias
após a data limite fixada pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda para a
apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, inclusive ao
término do mandato, a qual será transcrita em livro próprio, ou qualquer meio impresso, filmado,
eletrônico e/ou digital, constando de ata o seu resumo.
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, aos  14 de Novembro  de 2006.

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO                   ROSANA A. U. RIBEIRO PAULUCCI
        PRESIDENTE       VICE – PRESIDENTE

MARIALVA ARAÚJO  DE SOUZA BIAZON               APARECIDO FERNANDES JUNIOR
                  1º SECRETARIA                      2º SECRETÁRIO

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré na data supra.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Proposta de Emenda n.º  004/2006;
Autoria:- Maioria dos Vereadores;
Aprovada por unanimidade em 1.º e 2.º Turnos, em Sessões Extraordinárias de 30/10/06 e 13/11/
06, respectivamente, com interstício de 10 dias e com mais de 2/3 dos membros da Câmara.

DECRETO LEGISLATIVO  N º 194/2006
(Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Benemérito ao Sr. ANTONIO TUCCILIO

e dá outras providências).

Artigo 1º - Fica concedido o Título de “CIDADÃO BENEMÉRITO” ao Sr. ANTONIO TUCCILIO, pelos
relevantes serviços prestados à comunidade avareense.
Parágrafo Único – A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene previamente
convocada, em comum acordo com o homenageado.
Artigo 2º - Fica o Senhor Presidente da Câmara autorizado a utilizar dos recursos previstos no
Orçamento vigente do Legislativo para atender as despesas com a solenidade.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, aos 07 de novembro de 2006.

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO                   ROSANA A. U. RIBEIRO PAULUCCI
        PRESIDENTE       VICE – PRESIDENTE

MARIALVA ARAÚJO  DE SOUZA BIAZON               APARECIDO FERNANDES JUNIOR
                  1º SECRETARIA                      2º SECRETÁRIO

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

CRISTANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
DIRETOR GERAL

Projeto de Decreto Legislativo n.º 005/2006;
Autoria:- Vereador Júlio César Theodoro;
Aprovado por unanimidade em Sessão Extraordinária de 06/11/2006.

LEIS

Lei nº 878 de 17 de outubro de 2006
(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 conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal de Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder a abertura de crédito suplementar até
o valor de R$ 135.000,00,00(Cento e trinta e cinco mil Reais) com vigência até 31/12/2006,
obedecendo as classificações institucionais, econômicas e funcional programática:-
Local    Códigos          Geral Especificação da Despesa  Valor

12.0.00 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE

12.03.00 Divisão de Preserv. Ed. E Fiscal. Ambiental

12.03.01 Depto. de Preservação Ambiental

   4.5.90.00.00 18.541.6006.1092     481 Aquisição para área de Turismo 135.000,00

TOTAL..................................................... 135.000,00

Artigo 2º - O Valor de trata o artigo anterior será coberto com recursos a que alude o inciso III,
parágrafo 1º. Do artigo 43, da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1.964, das seguintes
dotações Orçamentárias.
Local    Códigos Geral Especificação da Despesa  Valor

10.02.00 DEPTO. DE GESTÃO ESPORTIVA

   4.4.90.00.00 27.812.3007.1028 310 Implantação de núcleos de Esportes 25.000,00

   4.4.90.00.00 27.812.3007.1029 311 Modernização da infra Estrutura Esportiva 30.000,00

17.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

17.01.00 Gabinete do Secretario e Dependências

   3.3.90.00.00 04.129.7001.2248 457 Sistema infomatizado de Arrecadação 80.000,00

TOTAL................................................... 135.000,00

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 17 de Outubro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITURA MUNICIPAL
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Bairro Vera Cruz ganhará novo Posto de Saúde
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Ava-
ré estará iniciando em
breve os trabalhos para
a construção de um Pos-
to de Atendimento de
Saúde (PAS) no Bairro
Vera Cruz. O PAS atu-
al, que está em funcio-
namento, será desativa-
do, pois trata-se de um
local sem as devidas
condições, além de ser
muito pequeno para a
demanda local.

O novo PAS terá
toda a estrutura neces-
sária para o bom aten-
dimento da população.
Será construído em um
terreno de 2.318 metros
quadrados e ocupará
uma área construída de
486,60 metros quadra-
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dos. O PAS será locali-
zado na Rua Carmem
Dias Farias, esquina
com a Avenida Mamud
Sacre, no Jardim Vera
Cruz.

Quando estiver em
funcionamento, o novo
PAS atenderá boa parte
dos bairros da Região
Norte da cidade, como
Jardim Vera Cruz, Alto
da Boa Vista, Camargo,
Conjunto Habitacional
Dr. Antonio Ferreira Ino-
cêncio, Conjunto Habi-
tacional Padre Emílio
Immoos, Conjunto Ha-
bitacional Nova Avaré,
Conjunto Habitacional
Avaré I. No total, deve-
rá atingir uma população
de aproximadamente 12
mil habitantes.

Planta do projeto do PAS

Local onde será construído o PAS, no Jardim Vera Cruz

Prefeitura pavimenta último trecho da Euclides da Cunha
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Ava-
ré está realizando a
pavimentação do últi-
mo trecho da Rua Eu-
clides da Cunha, no fi-
nal do Jardim São Pau-
lo. Esse último trecho
corresponde a uma pe-
quena parte da rua, sob
o pontilhão da Rodo-
via SP-255, compre-
endendo entre as ruas
João Paixão e Dr. Mi-
guel Coutinho.

A pavimentação
está sendo executada
em lajota, onde a Pre-
feitura providenciou a
colocação de guias.

Na primeira parte, já
finalizada, a rua recebeu
pavimentação asfaltica
no trecho que compre-
ende entre a Rua Bastí-
lio Ovídio Tardino, até a

Em poucos dias os trabalhos serão concluídos

Rua Paraíba, totalizando
700 metros.

Com a pavimenta-
ção completa, a Rua
Euclides da Cunha be-
neficiará moradores

dos bairros São Judas
II e III, Jardim Pinhei-
ros e o final do Jardim
São Paulo.

O benefício tam-
bém se estenderá aos

moradores do Jardim
Paineiras, que poderão
chegar ao centro da ci-
dade sem ter a necessi-
dade de passar pela
Rodovia.

MÁRIO BIXIGA
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Secretaria da Saúde realiza I Encontro de Gestantes
Numa realização da

Secretaria Municipal de
Saúde de Avaré, acon-
tece no próximo dia 25
de novembro o I Encon-
tro de Gestantes. O
evento acontecerá no
auditório da FREA
(Praça Romeu Bretas,
163), a partir das 9 ho-
ras da manhã.

O encontro faz par-
te do Programa de
Atenção a Gestante e a
Criança coordenado
pelas enfermeiras Ilda

Encontro é direcionado a todas as gestantes

DIVULGAÇÃO

Gambini e Sonia Traba-
lhe e pela fonoaudiólo-
ga Silvana Oliveira.

O objetivo é pro-
mover a saúde da mu-
lher e da criança, além

de incentivar a amamen-
tação. Desta forma será
possível reduzir a mor-
talidade infantil.

O encontro é dirigi-
do a todas gestante,
além de pessoas que
mostrem interesse so-
bre o assunto. Na
oportunidade serão
apontados temas como
a importância do Pré-
natal e as constantes
consultas ao médico,
mesmo depois do nas-
cimento do bebê.

Vacinação contra raiva
continua na Secretaria

da Agricultura

A Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura
de Avaré está disponi-
bilizando a toda popu-
lação, gratuitamente, a
vacina contra a raiva
para animais. Para
quem não vacinou seu
animal durante a cam-
panha realizada no mês
de agosto, poderá
fazê-la agora.

Os veterinários da
Secretaria da Agricul-
tura pedem para que
as pessoas levem seu
animal para tomar a
vacina, principalmente
gatos, já que durante a
campanha foi registra-
do um número baixo
de gatos vacinados.

A Secretaria Mu-
nicipal da Agricultura
fica na Rua Santa Ca-
tarina, 1901.

Febre Aftosa
Até o dia 30 de

novembro prossegue a

A campanha se intensifica para que,
principalmente, os gatos recebam a vacina

DIVULGAÇÃO

segunda etapa da cam-
panha de vacinação
contra a febre aftosa no
Estado.

Os pecuaristas te-
rão até sete dias para
comprovar a vacina-
ção de seu rebanho à
unidade de defesa
agropecuária de sua
região depois do térmi-
no do prazo.

O criador que não
o fizer será multado e
será obrigado a vaci-
nar seu gado.

Na primeira etapa
da campanha de vaci-
nação, realizada em
maio, o índice de foi de
99,50% de cobertura
voluntária. O rebanho
paulista está estimado
em 13,5 milhões de
cabeças.

O Estado de São
Paulo não registra caso
da doença desde
1996.

Curso capacita profissionais que trabalham com alimentos

Ao final do curso cada participante ganhará um termômetro para medição
da temperatura dos alimentos

Iniciado no último
dia 14 de setembro, o
curso do Programa Ali-
mento Seguro (PAS),
deverá capacitar profis-
sionais que trabalham
com alimentos. O curso
é promovido pelo Se-
brae e foi solicitado pela
Vigilância Sanitária de
Avaré. O objetivo é fa-
zer com que os profissi-
onais que manipulam ali-
mentos, principalmente
aqueles que trabalham
em trailers de lanche, se
adeqüem às normas e
resoluções da ANVISA
(Associação Nacional
da Vigilância Sanitária).

Esta é a segunda tur-
ma do curso, pois em
setembro foi formada a
primeira turma.

O curso é totalmen-
te gratuito para os 20
participantes que rece-
bem informações das
facilitadoras do Sebrae.
Os alunos são instruídos
sobre diversos aspectos
como armazenamento
correto dos alimentos,
higenização do local de

MÁRIO BIXIGA

preparo e armazena-
mento, entre outras pro-
vidências que devem ser
tomadas para que o ali-
mento chegue em per-
feitas condições de higi-
ene até o consumidor.
Existe a expectativa para
2007 formar mais uma
turma gratuita para 20
alunos.

Para a realização do
curso a Secretaria da
Saúde oferece, além do
espaço físico, parte do
material utilizado em la-
boratório. O Sebrae for-
nece todo material apos-

tilado e disponibiliza as
duas facilitadoras. A Vi-
gilância Sanitária agrade-
ce ainda a parceria com
o Laboratório de Análi-
ses Clínicas da Santa
Casa, que através do Dr.
Nelson César Federicci,
colaborou para a realiza-
ção do curso.

Ao final do curso o
aluno recebe certificado
de capacitação do Se-
brae e um termômetro
para a medição da tem-
peratura dos alimentos,
um presente ofertado
pelo Sebrae.

Preocupada com a
qualidade dos alimen-
tos consumidos pela
população a Vigilância
Sanitária deverá inten-
sificar a fiscalização
neste tipo de comér-
cio. O curso é admi-
nistrado pelo Posto de
Atendimento do Se-
brae de Avaré, que
também disponibiliza
outros cursos. Maio-
res informações po-
dem ser obtidas pelos
telefones 3733 1366
ou 9774 6933, com
Gumercindo.
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Prefeitura mantém trabalhos para construção de creche no Plimec
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Ava-
ré continua com os tra-
balhos para a constru-
ção de uma creche no
Bairro Plimec. A terra-
planagem da área e o
muro já foram construí-
dos. No momento os
trabalhadores estão re-
alizando a construção
das dependências da
creche.

A área total, perten-
cente a Prefeitura é de
3.196,26 metros qua-
drados. No local serão

construídas salas para
maternal, pré e jardim.
A creche ainda contará
com berçário, sala de
vídeo e área de recrea-
ção. O total da área
construída será de
718,66 metros quadra-
dos.

Depois de pronta a
creche atenderá crian-
ças da Vila Martins III,
Plimec e Jardim Bonsu-
cesso II. A creche será
construída em frente ao
CSU (Centro Social
Urbano)

Creche está sendo construída em frente ao CSU
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Outubro bate recorde de atendimento no Procon de Avaré

O Procon de Avaré atende na Rua Mato Grosso, 1360

No mês de outubro
o Procon de Avaré ba-
teu recorde de atendi-
mento no ano de 2006.
No total foram 2.522
atendimentos realizados
durante todo o mês de
outubro. A média dos
demais meses do ano
tem sido de 2.100 a
2.300 atendimentos.

Dos 2.522 atendi-
mentos, foram 2.461
consultas, 35 processos
realizados e 26 Cartas
de Informação Prelimi-
nares (CIP) enviadas as
empresas que recebe-
ram a reclamação.

A grande maioria
dos casos apresentados
no Procon são resolvi-
dos através de conver-
sas onde as duas partes
chegam a um entendi-
mento. Quando isso não
é possível é aberto um
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processo onde se tenta
chegar a um consenso.
Se mesmo assim não
houver entendimento, o
caso é levado à Justiça.

O maior número de
consultas no mês de ou-
tubro foi em relação a
produtos, que atingiu

684 consultas. Outros
setores reclamados fo-
ram financeiro (601 con-
sultas) e Serviços (536
consultas).

Durante o mês de
outubro foram registra-
dos 35 processos. Des-
tes, 25 estão em anda-

mento, 9 foram solucio-
nados e apenas um foi
encaminhado à Justiça.

O Procon de Avaré
atende na Rua Mato Gros-
so, 1360. Maiores infor-
mações podem ser obti-
das pelos telefones 3733
7010 ou 3733 7565.

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré está realizando a
complementação da in-
terligação da Rua Man-
chester com a Rua Co-
imbra, no Jardim Euro-
pa II.

A obra é um pedido
dos moradores locais,
pois passa a ser uma

Prefeitura interliga ruas
no Jardim Europa II

nova opção de acesso
ao centro da cidade,
encurtando o trajeto.

Esta interligação é
parte dos investimentos
da Prefeitura no local,
pois recentemente foi
encerrada a colocação
de tubulação para a
captação de águas plu-
viais.

MÁRIO BIXIGA
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A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré já iniciou os trabalhos
para pavimentação da
Avenida Danuzia D’
Santi, no Bairro Ipiran-
ga. A obra é aguardada
há mais de 50 anos e os
trabalhos iniciais foram
de limpeza e preparo
do solo para a pavi-
mentação do trecho que
vai da Rua Izabel Cruz,
até a Rua Manoel Ama-
ral. Nesta semana foi
realizado o serviço de
imprimação, para em
breve receber a capa
asfaltica.

Avenida Danuzia D’Santi recebe pavimentação
A obra é uma rei-

vindicação dos mora-
dores locais e outros
usuários que utilizam o
local. Além disso a
pavimentação faz par-
te do amplo projeto
de modernização da
cidade, bem como tra-
rá uma nova condição
de investimentos para
o local.

Além da limpeza do
local a Prefeitura está
implantando 1.150 me-
tros lineares de guias. O
asfalto ocupará uma
área de 4.530 metros
quadrados.

Avenida Danuzia  D’ Santi no bairro Ipiranga
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Prefeitura pretende ir a Justiça para restabelecer
nível de água da Represa Jurumirim

Preocupada com o
baixo nível das águas da
Represa Jurumirim, a
Prefeitura da Estância
Turística de Avaré pre-
tende tomar atitudes
drásticas caso o proble-
ma não seja resolvido. A

O baixo nível da água da Represa é uma preocupação da Prefeitura

FOTO ARQUIVO

Prefeitura pretende até
processar a Duke Ener-
gy, empresa responsável
pela Usina Jurumirim, e
até mesmo o Operador
Nacional do Sistema
Elétrico (ONS).

Recentemente a

Prefeitura recebeu res-
posta da Secretaria de
Estado de Energia, Re-
cursos Hídricos e Sane-
amento. De acordo
com o ofício, o Gover-
no do Estado não pode
interferir na empresa,

pois, segundo ele o ní-
vel de água da Represa
Jurumirim está de acor-
do com as normas esta-
belecidas pelo ONS.

Apesar da resposta
do Governo do Estado,
a Prefeitura vai continu-
ar investindo para que o
nível da água seja resta-
belecido. Para isso a
Prefeitura conta com o
trabalho de dois advo-
gados especialistas em
questões ambientais e
um engenheiro naval,
que estão cuidando do
assunto.

A preocupação prin-
cipal da Prefeitura é com
o turismo, pois com o
baixo nível das águas da
represa, diminui o interes-
se dos turistas. Desta for-
ma a cidade perde muito.

Obra do PAS do
Bonsucesso está em
pleno andamento

A obra para cons-
trução do Posto de
Atendimento de Saúde
(PAS) do Bonsucesso,
que estava por muitos
anos parada, foi reto-
mada pela Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré.

A obra foi iniciada
em 2000, mas a partir
de 2001 os trabalhos
não tiveram seqüência.

Agora a Prefeitura de
Avaré contratou uma
empresa, através de li-
citação, que deverá en-
tregar o PAS totalmen-
te pronto.

A conclusão da obra
é uma reivindicação anti-
ga da população local,
pois com o PAS a situa-
ção dos moradores do
Bonsucesso e bairros pró-
ximos melhorará bastante.

Obras estavam paradas desde 2001

MÁRIO BIXIGA
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DECRETOS

Decreto 1.281 de 26 de outubro de 2006
(ESTA PUBLICAÇÃO PREVALECE SOBRE A ANTERIOR)

   (Dispõe sobre aprovação de projeto de desmembramento de
área urbana)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t  a
Artigo 1º - Fica aprovado, nos termos do artigo 12, parágrafo
único, alínea “c” da Lei Municipal nº 341, de 18 de setembro de
2.002, o Projeto de Desmembramento da área de propriedade da
Prefeitura da Estância de Avaré,  matrícula nº 60.778, conforme
Memorial descritivo abaixo:
Local: Avenida Donguinha Mercadante – Avaré - SP
Proprietário: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Finalidade:  Industrial

MEMORIAL DESCRITIVO DA ÁREA
DESCRIÇÃO DA ÁREA TOTAL A SER DESMEMBRADA

“Inicia-se junto ao marco 3-A(original), cravado junto ao alinha-
mento predial da Avenida Donguinha Mercadante; desse ponto
segue rumo 26º 00’ NE, na distancia de 90,00 metros, na con-
frontação com o lote numero 15, de propriedade da Prefeitura
Municipal de Avaré, atingindo o marco de numero 3-A.1; desse
ponto deflete à esquerda e segue rumo 70º 36’NW, na extensão
de 230,74 metros, na confrontação com área remanescente da
Prefeitura Municipal de Avaré, atingindo o marco de numero 3-A.
2; desse ponto segue rumo 60º 41’ NW, na extensão de 276,04
metros, na confrontação com área remanescente da Prefeitura
Municipal de Avaré, atingindo o marco de numero 3-A. 3; desse
ponto segue rumo 40º 42’ SE, na extensão de 46,70 metros, na
confrontação com área remanescente da Prefeitura Municipal
de Avaré, atingindo o marco à de numero 3-A. 4; desse ponto
deflete à esquerda e segue rumo 21º 46’ NE, na extensão de
90,00 metros, na confrontação com área remanescente da Pre-
feitura Municipal de Avaré, atingindo o marco de numero
39.A(original), cravado junto ao alinhamento predial da Avenida
Donguinha Mercadante; desse ponto deflete à esquerda per-
correndo pelo alinhamento predial da Avenida Donguinha Mer-
cadante, na extensão de 45,10 metros, rumo 48º 42’ SE até o
marco 39( original ); desse ponto segue no rumo 60º 41’ SE, na
extensão de 283,40 metros, na confrontação acima, até o mar-
co 38( original ); desse segue no rumo 70º 36’ SE,na extensão
de 237,74 metros, ainda na confrontação anterior,até o marco 3-
A(original), ponto onde teve inicio essas medidas e confronta-
ções, perfazendo uma área territorial de 50.227,52 metros qua-
drados.”

Descrição dos Lotes
Lote A: Um lote fazendo frente para a Avenida Donguinha Mer-
cadante, na extensão de 45,10  metros mais  7,36  metros;
confronta-se à direita,  de  quem da  Avenida olha o lote, com o
lote B, medindo 90,00 metros; à esquerda com área remanes-
cente, medindo 90,00 metros; aos fundos com área remanes-
cente, medindo 46,70 metros, perfazendo uma área territorial de
4.390,23 metros quadrados.
Lote B: Um lote fazendo frente para a Avenida Donguinha Mer-
cadante, na extensão de 52,32 metros; confronta-se à direita de
quem da Avenida olha o lote, com o lote C, medindo 90,00 me-
tros; à esquerda com o lote A medindo 90,00 metros; aos fundos
com área remanescente, medindo 52,32 metros, perfazendo
uma área territorial de 4.702,06 metros quadrados.
Lote C: Um lote fazendo frente para a Avenida Donguinha Mer-
cadante, na extensão de 52,32 metros; confronta-se à direita de
quem da avenida olha para o lote, com o lote D, medindo 90,00
metros; à esquerda com o lote B medindo 90,00 metros; aos
fundos com área remanescente, medindo 52,32 metros, perfa-
zendo uma área territorial de 4.711,85 metros quadrados.
Lote D: Um lote fazendo frente para a Avenida Donguinha Mer-
cadante, na extensão de 52,32 metros; confronta-se à direita,
de quem da Avenida olha, com o lote E, medindo 90,00 metros; à
esquerda com o lote C, medindo 90,00 metros; aos fundos com
área remanescente, medindo 52,32 metros, perfazendo área
territorial de 4.716,12 metros quadrados.
Lote E: Um lote fazendo frente para a Avenida Donguinha
Mercadante, na extensão de 52,32 metros; confronta-se à
direita, de quem da Avenida olha, com o lote F, medindo
90,00 metros; à esquerda com o lote D, medindo 90,00 me-
tros; aos fundos com área remanescente, medindo 52,32
metros, perfazendo área territorial de 4.730,55 metros qua-
drados.

Lote F: Um lote fazendo frente para a Avenida Donguinha Mer-
cadante, na extensão de 52,32 metros; confronta-se à direita,
de quem da Avenida olha, com o lote G, medindo 90,00 metros; à
esquerda com o lote E, medindo 90,00 metros; aos fundos com
área remanescente, medindo 52,32 metros, perfazendo área
territorial de 4.563,60 metros quadrados.
Lote G: Um lote fazendo frente para a Avenida Donguinha Mer-
cadante, na extensão de 14,44 metros mais 37,74 metros; con-
fronta-se à direita, de quem da Avenida olha, com Área Verde,
medindo 90,00 metros; à esquerda com o lote F, medindo 90,00
metros; aos fundos com área remanescente, medindo 14,44
metros mais 37,74 metros, perfazendo área territorial de 4.709,11
metros quadrados.
Lote H: Um lote fazendo frente para a Avenida Donguinha Mer-
cadante, na extensão de 56,00 metros; confronta-se à direita,
de quem da Avenida olha, com lote I, medindo 90,00 metros; à
esquerda com Área Verde, medindo 90,00 metros; aos fundos
com área remanescente, medindo 56,00 metros, perfazendo
área territorial de 5.040,00 metros quadrados.
Lote I: Um lote fazendo frente para a Avenida Donguinha Mer-
cadante, na extensão de 56,00 metros; confronta-se à direita,
de quem da Avenida olha, com o lote 15 da Área B, medindo
90,00 metros; à esquerda com o lote H, medindo 90,00 metros;
aos fundos com área remanescente, medindo 56,00 metros,
perfazendo área territorial de 5.040,40 metros quadrados.
Área Verde: Um lote fazendo frente para a Avenida Donguinha
Mercadante, na extensão de 88,00 metros; confronta-se à direi-
ta, de quem da Avenida olha, com o lote H, medindo 90,00 me-
tros; à esquerda com o lote G, medindo 90,00 metros; aos fun-
dos com área remanescente, medindo 81,00 metros, perfazen-
do área territorial de 7.624,00 metros quadrados.
Artigo 2º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 26 de outubro de
2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL DE AVARÉ.

Decreto nº 1.288, de 13 de novembro de 2006
(Nomeia a Diretoria da 6ª FEST COUNTRY DA EMAPA 2.006.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Diretoria da 6ª
FEST COUNTRY DA EMAPA 2.006:-
Presidente:- JOSELYR BENEDITO SILVESTRE;
Vice Presidente:- JOSELYR BENEDITO DA COSTA SILVESTRE;
1º Secretário:- CARLOS ALBERTO DA SILVA;
2º Secretário:- ELAINE CRISTINA PURGER;
3º Secretário:- JOSÉ ROBERTO CASSIMIRO;
1º Tesoureiro:- CLÓVIS DE OLIVEIRA;
2º Tesoureiro:- ROSEMARIA GOES;
Secretária de Relações Públicas:- DÉBORA E. MARTINS DA
COSTA.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de novembro
de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 1.276, de 25 de Outubro de 2006.
(Dispõe sobre a Declaração de utilidade pública para fins de

desapropriação, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, a área de terras abaixo,
medindo 3.608,00  m², de propriedade de MARCIO DE ALMEI-
DA PERNAMBUCO, localizada na Avenida Duque de Caxias –
Chácara Tinoco, nesta cidade, que será utilizada para prolonga-
mento da Avenida Itália.
Local:- Av. Carlos Ramires – Chácara Tinoco – Avaré/SP
Proprietário:- MARCIO DE ALMEIDA PERNAMBUCO
Área territorial:- 3.608,00 m²;
Área construída:- 309,20 m²;
Valor : 107.393,33 (cento e sete mil, trezentos e noventa e três
reais e trinta e três centavos)
Descrição da Área :-
“Uma área de terras, com 3.608,00 m², situada nesta cidade de
Avaré, desmembrada de maior forma trapezoidal, com as dis-
tâncias de confrontações seguintes: “Tem início no marco 29,
situado na confrontação de propriedade de Gilberto de  Azeve-
do Maio, com faixa de domínio do DER no sentido Avaré – São
Manuel, por uma distância de quarenta e oito (48) metros no
rumo 44°40’NE, até encontrar a área remanescente, Marco B,
deflete à direita, por uma distância de cinquenta e quatro (54,00)
metros, no rumo 62°00’NO até o marco C, situado no alinhamento
da Avenida Carlos Ramires, e a confrontação com a gleba A, daí
deflete à direita, acompanhando à Avenida Carlos Ramires, ane-
riormente Loteamento Jardim Europa segue por uma distância
de cinquenta e seis (56) metros, no rumo 09°30’SE, até o marco
de nº 31, situado no alinhamento da Avenida Carlos Ramires, na
confrontação com a propriedade de Gilberto de Azevedo Maio,
segue por  uma distância de cento e quatro (104,00) metros,
rumo 62°00’SE até o marco nº 29, onde teve início estas divisas
e confrontações, perfazendo uma área total de 3.608 metros
quadrados”.
Artigo 2º - As despesas decorrentes da aplicação deste de-
creto correrão por conta da aplicação própria do orçamento
vigente.
Artigo 3º -   Este  Decreto   entrará   em   vigor   na  data   de   sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 25 de Outubro de
2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº.1290  de 16 de novembro de 2006
(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 conferidas por Lei,
DECRETA:-
Artigo 1º. Fica autorizado o Departamento de Contabilidade e Orçamento do Município a abrir nos
termos da Lei Municipal nº 783 de 08/12/2005, o crédito no valor  de R$318.000,00(trezentos e
dezoito mil reais), para suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:-
Local    Códigos Geral Especificação da Despesa Valor
02. GABINETE DO PREFEITO
02.01.00 Gabinete do Prefeito e Dependências

   3390.00.00 06.181.8003.2270-18 Colaboração p/ocusteio e investimen 10.000,00
03. SECRETARIA MUNIC.ADMINIST
03.02.00 Divisão de Administ.- Garagem Muni

   3390.00.00 04.122.7001.2234-43 Manut. Dos serv. administrativos 30.000,00
03.03.00 Divisão de Serviços Municipais
03.03.01 Depto.de Rep.e Manut.Maq.e Veícul

   3390.00.00 04.122.7001.2235-45 Manut. Dos serv. De transportes 40.000,00
03.03.02 Depto.de Conserv.e Manut.de Bens

   3390.00.00 04.122.7001.2236-49 Manutenção e Conserv.de Bens Pú 30.000,00
06. SECRETARIA MUNIC.EDUCAÇÃO
06.02.00 Divisão de Ensino Infantil
06.02.01 Depto. de Creches

   3390.00.00 12.365.2002.2051-89 Funcionamento das creches 40.000,00
06.06.00 Divisão de Alimentação Escolar
06.06.01 Depto. de alimentação

   3390.00.00 12.306.2006.2293-130 Conservação de unidades da mer.e 10.000,00
08. SEC.MUN.BEM ESTAR SOCIAL
08.01.00 Fundo Munic.Assist.Social
08.01.05 Depto.de Atenção e Solid.comunitar

   3390.00.00 08.244.4002.2130-280 Atividades do fundo de solidarieda 17.000,00
08.02.00 Depto. de Serviço Funerário

   3390.00.00 15.452.5008.2184-288 Conservação do cemitério/velório 15.000,00
12. SECRET.MUN.MEIO AMBIENTE
12.03.00 Div.de Preserv.Educação e Fis.
12.03.01 Depto. de Preserv. Ambiental

   3390.00.00 15.452.5002.2171-353 Conservação de pças. E jard. 20.000,00
16. SECRET.MUNIC.PLANEJAMENTO
16.02.00 Depto. de Engenharia

   4490.0.00 15.451.5003.1089-448 Implantação de passeios em área pú 20.000,00
17. SECRETARIA MUNIC. FAZENDA
17.02.00 Divisão de Encargos Municipais

   3390.00.00 04.122.9001.0001-460 Pasep - geral 86.000,00
TOTAL..................................... 318.000,00

Artigo 2º O Valor de que trata o artigo anterior será coberto com recursos a que alude o inciso III,
parágrafo 1º.  Do artigo 43, da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de Março de 1.964 das seguintes
dotações orçamentárias:
02. GABINETE DO PREFEITO
02.04.00 Procuradoria Jurídica

   3390.00.00 03.092.7003.2264-28 Custas Judiciais 10.000,00
05. SECRET. MUNI. HABITAÇÃO
05.02.00 Depto. de Habitação Social

   4490.00.00 16.482.5005.1043-75 Infraestrutura urbana de conj.ha 10.000,00
06. SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO
06.02.00 Divisão de EnsinoInfantil
06.02.02 Depto. de Ensino Pre escolar

   3390.00.00 12.365.2002.2053-96 Conservação de unidades de educ 40.000,00
 06.06.00 Divisão de Alimentação Escolar
06.06.01 Depto. de alimentação

   3390.00.00 12.361.2006.2076-133 Fornecimento da merenda esc.p/f 10.000,00
06.06.02 Depto. de transporte da merenda e

   3190.00.00 12.306.2006.2293-139 Conserv.de unid.da mer.esc. 20.000,00
07. SECRETARIA MUNIC.SAÚDE
07.01.00 Fundo Municipal da Saúde
07.01.06 Pronto Socorro Municipal

   3390.00.00 10.302.1003.2012-212 Atendimento emergenc.em pron 10.000,00
07.01.07 Depto. de saúde do Trabalhador

   3390.00.00 10.331.1010.2283-216 Curso de educ.continuada em sau 10.000,00
08. SECRET.MUN.BEM ESTAR SOC
08.01.00 Fdo.Munic.Assist.Social
08.01.03 Depto.de Prog.Sociais Estrateg.

   3390.00.00 08.243.4001.2117-265 Atendimento ao adolescente 20.000,00
   3390.00.00 08.243.4001.2121-266 Orientação ao jovem sobre os efei 30.000,00
   3390.00.00 08.243.4001.2123-268 Agente jovens de desenvol.soc. 10.000,00
   3390.00.00 08.244.4002.2309-271 Retirada de família do lixo 10.000,00
   3390.00.00 08.244.4006.2148-272 Apoio a abrigos p/mulheres em si 40.000,00

08.01.06 Depto. de Assist. ao Trabalhador
   3390.00.00 11.333.4003.2132-281 Qualificação do trabalhador 5.000,00

10. SECRETARIA MUN.ESPORTES
10.02.00 Depto. de Gestão Esportiva

   3390.00.00 27.811.3007.2338-304 Manut. Do prog.segundo tempo 10.000,00
11. SECRET.MUN.DE CULT. E LAZE
11.01.00 Gab.do Secretário e dependências

   3390.00.00 13.122.3006.2103-314 Manut.dos serv.administrativos 30.000,00
11.02.00 Depto.de Gestão da Cultura e Lazer

   3390.00.00 13.392.3002.2088-324 Elaboração e divulg. De eventos c 10.000,00
14. SECRET.MUN.AGRICULTURA E
14.04.00 Div.-Assist. e Fiscaliz. Ru

   3390.00.00 20.606.6001.2317-395 Convenio seiaa- secret. Da agricul 10.000,00
15. SECRET.MUNIC.TRANSPORTE
15.02.00 Depto. Munic. De Transito
15.02.02 Setor de Eng. E Contr. De Tráfego

   3390.00.00 15.452.8001.2337-408 Manut. Das ativid. Do prog. 30.000,00
15.03.00 Depto. de Pavimentação/Conserv.

   3390.00.00 15.451.5003.2174-420 Recapeamento de vias públicas 3.000,00
TOTAL........................................... 318.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 16 de novembro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
Prefeito Municipal

EDITAL

Edital de Parcial Notificação 023/2006
Referente a Tomada de Preço nº 043/06
Processo nº 297/06

Contribuição de melhoria de serviços de pavimentação em lajotas pré-fabricadas de
concreto, e implantação de guias pré-fabricadas de concreto no prolongamento da
Rua Euclides da Cunha.
O MUNICIPIO DE AVARÉ, inscrito no CGC 46.634.168/001-50, com sede a Praça Juca Novaes, nº
1169, na cidade de Avaré, estado de São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito Municipal
Sr. Joselyr Benedito Silvestre, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei
52.172 de 23 de Outubro de 1996 (Código Tributário Nacional), art. 82, e art. 145, III da Constituição
Federal e com base no Código Tributário Municipal:
FAZ SABER que serão executados os serviços de melhoramentos públicos, conforme discrimina-
ção abaixo, em cumprimento à legislação e às normas pertinentes ao lançamento e a cobrança da
contribuição de melhoria.
MEMORIAL DESCRITIVO
Especificações Técnicas:
Obra: Execução de pavimentação em lajotas pré-fabricadas e implantação de guias pré-fabrica-
das, tudo de concreto.
Local: Rua Euclides da Cunha (trecho da Rua João Paixão até a Rua Dr. Miguel Coutinho).
Quantidade:
Guias: 186,00 ml
Lajotas: 725,43 m²
1- MATERIAIS
1.1- Lajota sextavada de concreto para pavimentação: Trata-se de revestimento fabricado
com mistura de agregados e cimento Portland, em formato hexagonal, com dimensões mínimas
padrão Prefeitura Municipal de Avaré, 30 cm entre arestas e 08 cm de espessura.
1.2- Guias pré-fabricadas de concreto: Trata-se de peças pré-moldadas de concreto, desti-
nadas a definir o alinhamento de ruas, bem como para delimitação de área pavimentada, nas
dimensões mínimas no padrão Prefeitura Municipal de Avaré.
1.3- Resistência: Deverão apresentar resistência à compreensão simples aos 28 dias de idade,
no mínimo, de 28 Mpa.
1.4- Generalidade: Deverão estar ausentes de trincas, fraturas ou outros defeitos, não podendo
apresentar deformações com relação ao seu formato, bem como à sua espessura, devendo
também estar em conformidade com a NBR-9781 da ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas).
2- ASSENTAMENTO
2.1- Locação Topográfica da Obra: A obra deverá ser demarcada topograficamente, de acordo
com as plantas do cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal de Avaré, bem com o seu nivelamen-
to topográfico, visando dar o perfeito escoamento necessário às águas pluviais em concordância
com sa vias existentes.
2.2- Abertura e preparo de caixa: Deverá ser realizada a abertura e preparo da caixa do leito
carroçável, para posterior recebimento da pavimentação.
2.3- Colchão de Areia: Deverá ser esparramada uma camada de areia de estrada, com espes-
sura solta da ordem de 10cm, visando o recebimento da pavimentação.
2.2- Assentamento: O assentamento das lajotas deverá estar compatível com as normas
técnicas estabelecidas pelos técnicos da Prefeitura Municipal de Avaré, devendo os mesmos
progredir longitudinalmente ao eixo da via. As juntas das lajotas não deverão ser maiores que
3,00 mm.
2.3- Acabamento e rejuntamento: Após o assentamento, o piso deverá ser rejuntado com
argamassa de cimento e areia, com teor de umidade que permita o espalhamento em todos os vãos
de rejunte, através de vassourão de piaçava.
3-EQUIPAMENTOS:
3.1- Fábrica de lajotas e guias: Os pisos deverão ser fabricados em Vibro-Prensa ou equipa-
mento similar, para que atinjam a resistência especificada no item 1.3 deste memorial. As Guias
deverão ser fabricadas em mesas vabratórias, para que o concreto tenha o adensamento neces-
sário a sua resistência.
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4- DIVERSOS:
4.1- O Transporte dos materiais fabricados, da fábrica até as vias públicas a serem pavimentadas,
ficarão a cargo do licitante vencedor, bem como o fornecimento de areia de estrada para o Colchão
de assentamento. O cimento e areia para o acabamento junto às guias e rejuntamento também.
Depois de executada a pavimentação, deverá ser aterrado por detrás das guias, devidamente
compactado na largura do passeio público, ao longo da extensão, em qualidade suficiente para
seu devido escoramento.
4.2- Limpeza geral da obra: Constará de retirada de sobras de lajota, guias e demais entulhos
que tenham ficado no local durante a execução das obras.
2- CRITÉRIOS DA COBRANÇA
2.1– Será lançada aos contribuintes das Ruas beneficiadas, a titulo de  contribuição de melhoria,
a importância despendida pelo Município, no total de R$ 30.393,54 (trinta mil, trezentos e noventa
e três reais e  cinqüenta e  quatro centavos), levando-se em conta a testada real beneficiada dos
imóveis particulares, ficando a cargo da municipalidade o valor das testadas onde houver incidên-
cias sobre áreas lindeiras de propriedade ou domínio da municipalidade.
2.2- A importância a ser rateada acarretará, aos contribuintes, a valorização de seus imóveis na
proporção de 30% (Trinta por cento).
2.3- O valor do metro linear de testada para fins de cobranças de contribuição de melhoria da Rua
abaixo será o seguinte:
- Rua Euclides da Cunha (trecho Rua João Paixão até a Rua Dr. Miguel Coutinho) o custo será de
R$150,50 (cento e cinqüenta reais e cinqüenta centavos), por metro linear de testada;
3- CRITÉRIOS DE PAGAMENTO
Os proprietários dos imóveis relacionados no final deste Edital deverão requerer o parcelamento
das contribuições de melhoria, prevista neste Edital, cujos prazos de pagamento é o previsto no
ordenamento jurídico Municipal, bem como, os pagamentos que poderão ser feitos a vista.
4- ÁREA A SER BENEFICIADA
Os trabalhos descritos beneficiarão diretamente os imóveis situados na via pública no local a ser
executado o serviço, quais sejam: aquele descrito no item 1, e aos beneficiados aqueles descritos
no item 6, do presente edital.
5 – BENEFICIO E VALORIZAÇÃO
O benefício desse melhoramento representará uma valorização sobre o imóvel, atualizado à
época dos serviços acrescidos da parcela correspondente ao valor dos serviços. Tendo em vista
que estes serviços valorizarão diretamente imóveis onde os mesmos serão executados, o fator
de absorção de benefício pelo proprietário será de 30% (Trinta por cento) do valor dos serviços
correspondentes à testada de cada imóvel, descontados as áreas verdes, cruzamentos e prédios
públicos.
6 – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO
Os proprietários beneficiados, bem como, demais munícipes, poderão oferecer impugnação a
qualquer dos elementos do presente Edital, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da
publicação deste, cabendo ao impugnante o ônus da prova. A apresentação de impugnação não
implicará na suspensão ou inicio das obras.
Item Contribuinte Nº do Nº da quadra Nº do lote Testada

Imóvel cadastral cadastral ml
Rua Euclides da Cunha
01 Aterro da Rodovia  SP-255 74,00
02 Divisa com a Rede Ferroviária Federal 112,00

Avaré, 17 de Novembro de 2006.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré.

SEME/Avaré promove Torneio
de Futsal Feminino

Jogos estarão acontecendo no Ginásio Tico do Manolo

Nos dias 25 de no-
vembro e 2 de dezem-
bro estará acontecendo
no Ginásio Municipal de
Esportes Tico do Mano-
lo o I Torneio de Futsal
Feminino de Avaré.

O evento promovi-

Através de uma par-
ceria entre a Prefeitura
da Estância Turística de
Avaré e o Sindicato dos
Empregados no Comér-
cio (SEC), será realiza-
do o III Concurso de
Enfeites Natalinos. A
exemplo do que já
ocorreu no ano passa-
do o evento premiará os
melhores enfeites em lo-
jas e residências.

Serão premiadas as
três lojas e as três resi-
dências melhores enfei-
tadas. A primeira rece-
berá R$ 300,00, a se-
gunda R$ 200,00 e a
terceiras R$ 100,00, em

Concurso premiará melhores
enfeites natalinos

cada categoria.
O início da promo-

ção será no dia 18 de de-
zembro, quando haverá
uma passeata pelas prin-
cipais ruas da cidade.
No Largo do Mercado
estará o Papai Noel e
ainda haverá um show
musical. Durante a reali-
zação do evento haverá
um telão onde serão exi-
bidos os estabelecimen-
tos comerciais e residên-
cias participantes. As cri-
anças também poderão
tirar fotos com o Papai
Noel. As fotos poderão
ser retiradas na Secreta-
ria Municipal de Cultura.

A definição dos
vencedores nas duas
categorias será de for-
ma diferente. Para os
estabelecimentos co-
merciais haverá uma
votação onde todos
poderão participar. No
caso das residências
será formada uma co-
missão julgadora com-
posta por artistas plás-
ticos de Avaré.

As inscrições para
estabelecimentos co-
merciais e residências já
estão abertas e poderão
ser feitas da Secretaria
Municipal da Cultura,
ou na sede do SEC.

Neste sábado (dia
18 de novembro), em
todo país, acontece o
Dia D de Combate a
Dengue. Em Avaré a
ações serão tomadas
em toda a cidade onde
o objetivo principal é
mobilizar toda popula-
ção. É necessário ga-
rantir que toda popu-
lação realize uma ins-
peção completa em
suas residências e lo-

18 de novembro é o Dia D
de Combate a Dengue

cais de trabalho para
identificar e eliminar po-
tenciais criadouros do
mosquito da dengue.

O Dia D de Com-
bate a Dengue será um
dia e, que todos estarão
simultaneamente agindo
contra o mosquito, seja
as pessoas em casa ou
no trabalho, ou ainda os
agentes públicos por
toda cidade.

A Secretaria Muni-

cipal da Saúde, atra-
vés da Vigilância Sa-
nitária, alerta para
que não deixem água
acumulada. Para isso
é importante verificar
toda a casa para não
deixar nenhum obje-
to acumular água.
Todos devem fazer
sua parte, inclusive
instruindo vizinhos
para que façam o
mesmo.

do pela Secretaria
Municipal de Esportes
(SEME) de Avaré
contará com a partici-
pação de seis equipes
que foram divididas
em dois grupos com
três cada.

No dia 25, a par-
tir das 8h30, as equi-
pes jogarão a primei-
ra fase do torneio. No
dia 2 de dezembro
acontecem as partidas
semifinais e finais do
torneio.

MÁRIO BIXIGA
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