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EDUCAÇÃO

Carlos Alonso lança livro
“Poeta Sertanejo”
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Central de Vagas facilita
matrículas em creches
Atendimento na Secretaria
de Educação é de segunda
a sexta, das 8h às 14h.
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Prefeitura reforça
manutenção em
bairros
Balneário Costa Azul recebeu
serviços de conservação nesta
semana. Página 8

ESPORTES

Inscrição para a Corrida
Elias Ward termina no dia 28
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CULTURA

Sala do Centro de Educação Infantil Maria Izabel Leal

Vias do Bairro foram niveladas

com maquinários
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FALECIMENTOS
PERÍODO DE

18/12/14 A 21/12/2015

COMUNICADO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Comunicamos a todos os munícipes, que a Fei-
ra da Lua dos dias 25/12/2015 e 01/01/2016 (sex-
tas-feiras) passarão para os dias 23/12/2015 e
30/12/2015 (quartas-feiras).

MÁRIO RAMOS
*01.08.1928 +18.12.2015

MARIA APARECIDA ALMEIDA
*26.02.1922 +19.12.2015

MIAKO SAKAUIVA LOURENÇO
*15.04.1954 +21.12.2015
ANTONIO CARLOS DIAS

*20.09.1931 +21.12.2015
SEBASTIÃO GIL QUIRINO
*18.07.1930 +21.12.2015

Técnicos da Secretaria Municipal do Meio Am-
biente realizaram um estudo sobre os impactos
ambientais sofridos pelo Córrego Água do Curtu-
me, que corta o bairro Paraíso. O trabalho teve
como objetivo avaliar as principais causas de de-
gradação e, a partir deste diagnóstico, propor me-
didas com vistas a reduzi-las.

O estudo visou identificar e analisar as Áreas
de Preservação Permanente (APP); elaborar dife-
rentes mapas temáticos da área de estudo, tais
como, da bacia hidrográfica, da hidrografia e das
áreas urbanas.

Inicialmente foi realizado o trabalho de reco-
nhecimento do local, através de pesquisa docu-
mental, cartas topográficas e análise de imagens
de satélite por meio do software livre Google Ear-
th. "Essa etapa foi de fundamental importância
para avaliar espacialmente e de maneira prelimi-
nar a situação do leito principal do córrego Água
do Curtume e seu entorno. Foi analisado o com-
primento total do córrego, a vegetação do entor-
no (APP), as áreas úmidas, a proximidade com a
zona urbana, entre outros aspectos relevantes",
destacam os técnicos.

A fim de obter um resultado confiável, foi pos-
sível coletar informações em quarenta pontos ao
longo do córrego, com uma distância máxima de
cem metros entre os pontos, desde sua nascente
em uma propriedade rural privada, até sua foz no
interior da Floresta Estadual de Avaré inserida em
área urbana.

O estudo revelou que os principais potenciais
de impacto ambiental são: a falta de proteção ou
cercamento do leito do córrego, respeitando-se a

MEIO AMBIENTE

Estudo avalia impactos ambientais
do Córrego Água do Curtume

faixa mínima de 30 metros de APP (Código Flores-
tal Brasileiro); a existência de uma área protegida
(Horto Florestal) que envolve apenas três pontos
do córrego; a faixa de APP da margem esquerda
maior do que 30 metros em somente 15% dos pon-
tos; o uso por humanos em 80% dos pontos anali-
sados; a falta de APP na margem direita em 76,5%
dos pontos; e a presença de vegetação não nativa
nas margens do córrego.

A análise resultou em um conjunto de ações
propostas: Proteção do leito do córrego ao aces-
so de pessoas e animais domésticos, respeitan-
do-se a distância de 30 metros a partir de seu
leito (faixa de APP); Expansão da área protegida
já existente (Horto Florestal de Avaré) em dire-
ção à cabeceira do Córrego Água do Curtume, e
criação de novas áreas de proteção ambiental na
área da sua microbacia hidrográfica; Recomposi-
ção das faixas de APP das margens direita e es-
querda do córrego; Impedimento do uso por hu-
manos das margens do córrego, bem como suas
faixas de APP, o que pode ser alcançado com cer-
camento, uso de placas informativas, fiscaliza-
ção da área e ações de educação ambiental com a
população que reside nesta microbacia; Manejo
de espécies vegetais exóticas invasoras das áre-
as do entorno do córrego.



INEDITORIAIS

Secretaria Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência
Lei de criação n°0090/2009

Ata n°90/2015
Aos 03 dias do mês de Dezembro, do ano de 2015, as 10:20
horas, inicia-se a reunião extraordinária do Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa com Deficiência no salão da igreja
Metodista. Estiveram presentes 17 pessoas conforme assina-
do em lista de presença. A abertura da reunião foi realizada
pela Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Sandra
Ribeiro Rosa Antonio que agradece a presença de todos e fala
da importância desta reunião pois serão definidos questões
para a efetiva participação do conselho e suas atividades. A
seguir a Presidente Célia Carneiro Eto agradeceu a presença
de todos e deu prosseguimento a ordem do dia citada na con-
vocação começando com a aprovação por unanimidade da ata
enviada por correio eletrônico da última reunião ordinária. A
seguir a secretária interina Josana Carlos explicou que o regi-
mento interno deveria ser alterado para se submeter ao texto
da Lei de criação do Conselho e apresentou em  data show as
alterações necessárias em comparação ao regimento anterior.
Explicou que teve uma reunião com o advogado da Prefeitura,
doutor Marcelo Ornellas que orientou a seguir as recomenda-
ções citadas na Lei vigente do conselho. Após lido, o regimen-
to alterado foi aprovado por unanimidade. A seguir a Presiden-
te Célia Maria Carneiro  Eto segue a pauta e afirma que infeliz-
mente por motivos particulares não poderá mais ficar na Presi-
dência do Conselho. Josana afirma que inclusive, um dos mo-
tivos desta reunião extraordinária era também para oficializar
um vice-presidente e secretaria. A secretária Sandra Ribeiro
Rosa Antonio observa que a ocasião da saída da Presidente
Célia também é devido ao prazo de Presidente já ter sido com-
pletado. A seguir Célia oficializa o cargo de Secretária Geral à
conselheira Josana Souza Carlos e também indica o Sr. Euge-
nio Sbragia para a Presidência, que justifica que por motivos
particulares não pode assumir tal responsabilidade. Abre-se
debate e  a seguir a conselheira Andreia Felipe da Silva se
candidata e afirma que ficará como presidente até que outro
conselheiro possa assumir. O conselheiro Jânio Augustinho
Alves Júnior se candidata a vice-presidente. Aprovado por
unanimidade Presidência,  vice-presidência e secretária. A
seguir , a secretária Josana Carlos apresenta a lista de conse-
lheiros e suplentes novos e os reconduzidos para mais dois
anos que foi aprovado por unanimidade, apenas com o pedido
da Conselheira Cláudia Contrucci Gambini que solicita que o
conselheiro Jânio seja o titular e ela, suplente.   Seguindo a
pauta, Josana apresenta eventos da Secretaria dos Direitos
da Pessoa com Deficiência em comemoração ao dia internaci-
onal da pessoa com deficiência e convida a todos a participa-
rem. A seguir faz a leitura do ofício que solicita planejamento de
ações para o ano de 2016 e que foi encaminhado a todos os
secretários do poder executivo municipal, conforme solicitado
em última reunião ordinária. A seguir solicita de todos os con-
selheiros, que apresentem previamente sugestões para o pla-
nejamento estratégico de 2016, conforme é mencionado na Lei
de criação do conselho de n°1.682, de 28 de maio de 2013 em
seu artigo 8° que deverão ser apresentados na próxima reu-
nião ordinária do Conselho no dia 17 de dezembro as 10h00 na
sala da biblioteca braille Jairo Amorim. A seguir, a conselheira
Célia Maria Carneiro Eto agradece a todos os conselheiros
pelo compartilhamento da caminhada em que esteve presiden-
te no Conselho. Os conselheiros agradecem a sua grande
ajuda e a saúdam com uma salva de palmas. A seguir a nova
Presidente Andreia Felipe da Silva, agradece a todos e afirma
que todos estarão juntos nesta nova caminhada e pede a ajuda
de todos na condução do Conselho. A secretária Sandra Ribei-
ro Rosa Antonio, finaliza a reunião agradecendo a conselheira
Célia Maria Carneiro Eto e parabeniza a nova presidente e o
vice presidente Janio e coloca a Secretaria a disposição para
ajudá-los dentro de suas possibilidades. Nada mais tendo sido
deliberado, foi lavrada por mim, Josana Souza Carlos, na qua-
lidade de Secretária e, sendo lida e achada conforme por to-
dos, foi assinada por mim e pela presidente  que atestam a
veracidade das informações contidas. Encerramento pela Pre-
sidente Célia Maria Carneiro Eto as 11:06.

CÉLIA MARIA CARNEIRO ETO           JOSANA SOUZA CARLOS
Presidente do CMDPD                      Secretária Geral

PROJETO DE LEI Nº           de        de
de 20??

Cria o Fundo Municipal de Cultura e dá outras providências".

Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal de Avaré-SP, no uso
de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

DA CRIAÇÃO
Art. 1. Fica criado o Fundo Municipal de Cultura - FMC, vinculado
à Secretaria Municipal de Cultura como fundo de natureza contábil
e financeira, com prazo indeterminado de duração, de acordo
com as regras definidas nesta Lei.
Art. 2. O Fundo Municipal de Cultura - FMC se constitui no princi-
pal mecanismo de  financiamento das políticas públicas de cultu-
ra no município, com recursos destinados para incremento da
pesquisa, criação, produção e circulação de obras e atividades
artísticas e/ou culturais implementados de forma descentraliza-
da, em regime de colaboração e co-financiamento com a União e
os Governo do Estado de São Paulo e Municipal.
Parágrafo único. É vedada a utilização de recursos do Fundo
Municipal de Cultura - FMC com despesas de manutenção admi-
nistrativa dos Governos Municipal, Estadual e Federal, bem como
de suas entidades vinculadas.

DAS RECEITAS
Art. 3. São receitas do Fundo Municipal de Cultura - FMC:
I- dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) do
Município de Avaré e seus créditos adicionais;
II- transferências federais e/ou estaduais e/ou municipais à con-
ta do Fundo Municipal de Cultura - FMC;
III- contribuições/doações de mantenedores/pessoa física ou
jurídica;
IV- produto do desenvolvimento de suas finalidades institucionais,
tais como: arrecadação dos preços públicos cobrados pela ces-
são/locação de bens municipais sujeitos à administração da
Secretaria Municipal de Cultura; resultado da venda de ingres-
sos de espetáculos ou de outros eventos artísticos e promo-
ções, produtos culturais e serviços de caráter cultural;
V- doações e legados nos termos da legislação vigente;
VI- subvenções e auxílios de entidades de qualquer natureza,
inclusive de organismos internacionais;
VII- reembolso das operações de empréstimo porventura reali-
zadas por meio do Fundo Municipal de Cultura - FMC, a título de
financiamento reembolsável, observados critérios de remune-
ração que, no mínimo, lhes preserve o valor real;
VIII- retorno dos resultados econômicos provenientes dos inves-
timentos porventura realizados em empresas e projetos culturais
efetivados com recursos do Fundo Municipal de Cultura - FMC;
IX- resultado das aplicações em títulos públicos federais, obe-
decida a legislação vigente sobre a matéria;
X- empréstimos de instituições financeiras ou outras entidades;
XI- saldos não utilizados na execução dos projetos culturais
financiados com recursos dos mecanismos previstos no Siste-
ma Municipal de Financiamento à Cultura - SMFC;
XII- devolução de recursos determinados pelo não cumprimento
ou desaprovação de contas de projetos culturais custeados
pelos mecanismos previstos no Sistema Municipal de Financia-
mento à Cultura - SMFC;
XIII- saldos de exercícios anteriores; e
XIV- outras receitas legalmente incorporáveis que lhe vierem a
ser destinadas.

DA ADMINISTRAÇÃO
Art. 4. O Fundo Municipal de Cultura - FMC será administrado pela
Secretaria Municipal de Cultura - SECULT, com fiscalização do
Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC na forma
estabelecida no regulamento, e apoiará e financiará  projetos
culturais apresentados por pessoas físicas e pessoas jurídicas
de direito público e de direito privado, com ou sem fins lucrativos.

DA DESTINAÇÃO
Art. 5º - Os recursos do FMC serão destinados a:
I - desenvolver, incentivar e contribuir para a manutenção das
atividades artístico culturais do município;
II - promover, patrocinar ou incentivar anualmente, festivais, con-
cursos, exposições, cursos e eventos oficiais comemorativos;
III - custear despesas com trabalhos que visem à elevação da
arte, da cultura e dos valores humanos;
IV - fornecer meios, quando necessários, possíveis e no interes-
se da Administração Pública Municipal para a participação de
artistas e delegações em certames, festivais, cursos, concursos
e eventos afins, de âmbito estadual, nacional e internacional;
V - custear despesas com transporte e seguro de objetos de
valor, destinados à exposição no Município e fora dele;
VI - editar obras relativas às ciências humanas, letras, artes,
áudio visuais e outras de cunho cultural;
VII - patrocinar pesquisas sobre a história do município, editando

os trabalhos em livros, revistas, folhetos e demais meios de
registro;
VIII - produções em vídeo, fotografia e artes visuais, destacan-
do épocas distintas da história do Município;
IX - recuperação e aquisição de materiais que resgatem a me-
mória do Município;
X - custear os serviços prestados por regentes, diretores, ins-
trutores e outras funções destinadas à formação e manutenção
de grupos artísticos e culturais, ligados à Administração Pública
Municipal.
XI - E outras ações culturais de interesse público que porventura
possam fazer aparecer.

DO CONSELHO DIRETOR DO FMC
Art. 6º - Os recursos do Fundo Municipal da Cultura - FMC,
serão depositados obrigatoriamente em conta corrente a ser
aberta e mantida em instituição oficial, atendendo o artigo 164,
paragrafo 3º da Constituição Federal.
Parágrafo Único - Caberá à Secretaria Municipal de Cultura  a
administração e movimentação dos recursos do FUNDO, a partir
das decisões de um  CONSELHO DIRETOR DO FMC, que deverá
ser formado e regido por regulamento pelo Conselho Municipal
de Política Cultural - CMPC , com membros representantes do
Poder Público  e da Sociedade Civil. A nomeação dos membros
do CONSELHO DIRETOR DO FMC será feita através de decreto
do executivo municipal após a regulamentação e efetivação dos
mesmos ressalvadas disposições em contrário desta lei.
Art. 7º - Cabe ao CONSELHO DIRETOR decidir sobre a aplicação
dos recursos do FMC nos termos desta lei.
§1º - A Secretaria Municipal de Cultura movimentará automatica-
mente o FMC a partir das deliberações do CONSELHO DIRETOR
referentes à alocação de recursos em editais, programas públi-
cos e ações estratégicas.
Art. 8º - Fica a Secretaria Municipal de Cultura autorizada a
efetuar aplicações financeiras com recursos do FUNDO, sem
prévia autorização do CONSELHO DIRETOR, desde que:
I. tais aplicações não comprometam prazos, pagamentos e fina-
lidades do FUNDO;
II. tais aplicações tenham rendimentos e prazos fixos garantidos.
Parágrafo Único - O resultado dessas aplicações reverterá di-
retamente para o FUNDO, sem usos intermediários.

DOS EDITAIS PÚBLICOS
Art. 9 - Anualmente, o CONSELHO DIRETOR  destinará recursos
do FMC para os projetos referentes as seguintes áreas:
I. Artes Visuais;
II. Áudio-visual;
III. Circo;
IV. Folclore;
V. Dança;
VI. Literatura;
VII. Música;
VIII. Teatro;
IX. Outras atividades culturais que venham a ser contem-
pladas pelo CMPC - Conselho Municipal de Política Cultural e
aprovadas pelo mesmo.
Art. 10º - Para efeitos desta lei, designa-se como Proponente a
pessoa física ou jurídica responsável pelos projetos.
Art. 11º - A inscrição e a seleção de projetos que pretendem
obter recursos do FMC serão realizadas exclusivamente atra-
vés de editais públicos definidos pela Secretaria Municipal de
Cultura e aprovado pelo Conselho Municipal de Política Cultural.
Parágrafo Único - Fica vedada a apresentação de projetos de
pessoas jurídicas com fins lucrativos que não tenham as artes
e/ou cultura como uma de suas principais atividades.
Art.12º - Um mesmo Proponente não poderá ser contemplado
em mais de 01 (um) projeto em cada período de inscrição, exceto
cooperativas e associações que congreguem e representem
juridicamente núcleos sem personalidade jurídica própria.
Art.13º. - Após a aprovação do Projeto, os recursos do FMC
serão depositados em conta específica, em estabelecimento
bancário previamente credenciado pela Secretaria Municipal de
Fazenda e aberta pelo empreendedor, que não poderá ser movi-
mentada sem expressa autorização da Secretaria Municipal de
Cultura e do Conselho Diretor do FMC.
Art.14º. - O empreendedor cultural  deverá, no prazo de 30
(trinta) dias após a execução do projeto, apresentar detalhada
prestação de contas dos recursos recebidos e despendidos,
conforme modelo a ser definido em regulamento.
§ 1º O empreendedor  cultural que não comprovar a correta
aplicação dos recursos oriundos do FMC e de Incentivo Fiscal
ficará sujeito ao pagamento do valor do respectivo incentivo,
corrigido pela variação aplicável aos tributos municipais, fican-
do ainda excluído da participação de quaisquer projetos cultu-
rais abrangidos por esta Lei por 01 (um) ano, após o ressarci-
mento total dos recursos obtidos, sem prejuízo das penalidades
cíveis e criminais cabíveis.
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§ 2º Não logrando êxito a cobrança administrativa, aplicar-se-á
a Lei Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, em benefício
do FMC.

DA COMISSÃO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA
Art. 15º. Para seleção de projetos apresentados ao Fundo Mu-
nicipal de Cultura - FMC fica criada a Comissão Municipal de
Incentivo à Cultura - CMIC, de composição paritária entre mem-
bros do Poder Público e da Sociedade Civil com mandato de 2
(dois) anos.
Art. 16º. A Comissão Municipal de Incentivo à Cultura - CMIC será
constituída por  membros titulares e igual número de suplentes
oriundos do Poder Púbico e da Sociedade Civil, conforme regula-
mento a ser formatado pelo Conselho Municipal de Política Cultural.
Art. 17º. Na seleção dos projetos a Comissão Municipal de In-
centivo à Cultura - CMIC, deve ter como referência maior o Plano
Municipal de Cultura - PMC e considerar as diretrizes e priorida-
des definidas anualmente pelo Conselho Municipal de Política
Cultural - CMPC.
Art.18º. A Comissão Municipal de Incentivo à Cultura - CMIC deve
adotar critérios objetivos na seleção das propostas:
I - avaliação das três dimensões culturais do projeto - simbólica,
econômica e social;
II - adequação orçamentária;
III - viabilidade de execução; e
IV - capacidade técnico-operacional do proponente.
Art. 19º. - O Prefeito Municipal de Avaré-SP  homologará e publi-
cará no Semanário Oficial do Município a composição da Comis-
são Municipal de Incentivo à Cultura - CMIC, nomeando seus
representantes  escolhidos de acordo com regulamento a ser
elaborado pelo Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC
nos termos desta lei.
Art. 20º. - A Comissão Municipal de Incentivo à Cultura - CMIC é
soberana nas decisões que lhe confere esta lei e delas não
cabem recursos.
Art. 21º. - A Secretaria de Cultura providenciará apoio, espaço,
equipamentos e funcionários para os trabalhos da Comissão
Municipal de Incentivo à Cultura - CMIC, que poderá, também,
solicitar assessoria técnica para tomar suas decisões.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22º. - As despesas decorrentes da implantação desta lei
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
Art.  23º. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 24º. - Fica revogada a lei n. ??????, de    xx de  xxxxxxx de
20xx.

Extrato de Contrato
Processo: nº FREA-011/2015
Modalidade:- Carta Convite nº. FREA-004/2015-CC
Contratante:- Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA
Contratada:- Escritório Correta de Contabilidade Ltda. - ME
Objeto:- Contratação de Empresa para prestação de serviços
de consultoria na área contábil, administrativo e financeira da
FREA, em conformidade com a lei 4.320/64 e Lei 101/2000 - Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Valor Global:- R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais)
Prazo:- 14 meses.
Contrato nº FREA-012/2015.
Claudia Regina Carbonera Marioto - Presidente CPL/FREA

JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/

95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,

vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica

de pagamentos por se tratar de prestação de serviços de plan-

tões médicos no Pronto Socorro, essenciais ao atendimento das

necessidades básicas da população.

Fornecedor : IFS – Diagnóstico Por Imagem Ltda

Empenho(s) : 4120/2015

Valor : R$ 464.932,50

Avaré, 24 de dezembro de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal
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LEGISLATIVO

RETIRE GRATUITAMENTE O
SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE AVARÉ NO
PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

A DMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

Ambiente in-
forma que tem recebido diversas denúncias
e reclamações devido a falta de manutenção

al situa-
ção vem causando transtornos aos morado-
res devido a proliferação de animais
peçonhentos  (aranhas, escorpiões, cobras),
baratas, caramujos africanos e o temido
"Aedes aegyptis. Os fiscais municipais, ao to-
marem conhecimento das irregularidades,
irão até o local e em constatando o fato elabo-

, não sendo
reincidente, após autuado, terá o prazo de 10
(dez) dias para providenciar a limpeza do imó-
vel ou protocolar sua defesa, caso entenda o
não cabimento da autuação.  (Lei Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
JANAYNA MARTINS DA COSTA E REGINA BERNADETE
CAROZELLI, na qualidade de Pregoeiras da Câmara de Verea-
dores da Estância Turística de Avaré, nomeadas por meio do Ato
da Mesa 11/2015, usando das atribuições que lhe são conferidas
por lei, vem pelo presente, ADJUDICAR o objeto do Pregão
Presencial nº 18/2015 - Processo 39/2015 para as empresas:
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME (Lote I e II), inscrita no CNPJ
sob nº 07.404.108/0001-99, com sede à Rua Doutor Miguel Vieira
Ferreira, nº 276, Conj. 01, Tatuapé, São Paulo - SP, CEP 03.071-
080, sendo o Lote I - aquisição de servidor HP/HP Proliant DL 360
GEN9 e suas respectivas licenças (1 Licença perpétua da
Microsoft/P73-05322, 01 Licença da Microsoft/6VC-02073 e 60
licenças perpétuas Microsft/R18-04277, no valor total de R$
30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais) e o  Lote II - aquisição de
dois equipamentos para armazenamento de dados (Storage NAS):
Hardware, software, com documentação para implantação,
configuração e utilização da marca Seagate/STBP800100 no
valor total de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), ALVES
& BATISTA ALARMES LTDA- ME(Lote III), inscrita no CNPJ sob nº
08.308.418/0001-72, com sede à Avenida Prefeito Paulo Novaes,
nº 870, Centro - Avaré-SP, CEP 18.705-000, sendo aquisição e
instalação de equipamentos de CFTV para a nova  Câmara de
Vereadores da Estância Turística de Avaré, no valor total de R$
31.000,00 (trinta e um mil reais), com vigência de 90 dias.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 17
de dezembro de 2015.

REGINA BERNADETE CAROZELLI
Pregoeira

JANAYNA MARTINS DA COSTA
Pregoeira

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DENÍLSON ROCHA ZIROLDO, Vereador Presidente da Câmara
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das atri-
buições que lhe são conferidas por lei, vem acolher o objeto da
licitação de que trata o Pregão Presencial 18/2015 - Processo
39/2015, HOMOLOGANDO o Lote I e II para a empresa UNIVER-
SO COMERCIAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 07.404.108/
0001-99, com sede à Rua Doutor Miguel Vieira Ferreira, nº 276,
Conj. 01, Tatuapé, São Paulo - SP, CEP 03.071-080, sendo o Lote
I - aquisição de servidor HP/HP Proliant DL 360 GEN9 e suas
respectivas licenças (1 Licença perpétua da Microsoft/P73-
05322, 01 Licença da Microsoft/6VC-02073 e 60 licenças per-
pétuas Microsft/R18-04277, no valor total de R$ 30.500,00 (trin-
ta mil e quinhentos reais) e o  Lote II - aquisição de dois equipa-
mentos para armazenamento de dados (Storage NAS):
Hardware, software, com documentação para implantação,
configuração e utilização da marca Seagate/STBP800100 no
valor total de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais) e HO-
MOLOGANDO o Lote III para a empresa ALVES & BATISTA ALAR-
MES LTDA- ME, inscrita no CNPJ sob nº 08.308.418/0001-72,
com sede à Avenida Prefeito Paulo Novaes, nº 870, Centro -
Avaré-SP, CEP 18.705-000, sendo aquisição e instalação de
equipamentos de CFTV para a nova  Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré, no valor total de R$ 31.000,00 (trin-
ta e um mil reais), com vigência de 90 dias.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 18 de
dezembro de 2015.

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística
de Avaré.
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando: Lote I -
aquisição de servidor e suas respectivas licenças, Lote II - aqui-
sição de dois equipamentos para armazenamento de dados
(Storage NAS) e Lote III - aquisição e instalação de equipamentos
de CFTV para a nova Câmara de Vereadores da Estância Turísti-
ca de Avaré, conforme especificações constantes no edital.

CONTRATO Nº 36/2015
CONTRATADO: UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME (Lote I e II)
VALOR TOTAL: R$ 42.300,00 (quarenta e dois mil e trezentos reais)

CONTRATO Nº 37/2015
CONTRATADO: ALVES & BATISTA ALARMES LTDA- ME (Lote III)
VALOR TOTAL: R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais)

PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 dias, sem prejuízo das garantias legais.
DATA DA ASSINATURA: 21 de dezembro de 2015
REFERENTE: Processo nº 39/2015 - Pregão Presencial nº 18/2015

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

TERMO ADITIVO nº 18/2015
TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL AOS CONVÊNIOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA DE VEREADORES DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ E A PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, VISANDO A UTILIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEMEP - DEPARTAMENTO MÉDI-
CO PESSOAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICI-
PAL E CESSÃO DE SERVIDORES PARA ATENDIMENTO DO FUN-
CIONAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE AVARÉ.
Aos dezoito dias do mês de dezembro de 2015, nesta cidade de
Avaré, Estado de São Paulo, os signatários deste convênio, de
um lado a CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE AVARÉ, inscrita no CNPJ/MF sob nº 50.366.491/0001-67,
com sede nesta cidade, na Avenida Prefeito Misael Eufrásio
Leal, nº 999 - Centro, neste ato representado pela seu Presiden-
te, Sr. DENÍLSON ROCHA ZIROLDO, brasileiro, casado, portador
da cédula de identidade RG nº 8.979.556 e inscrito no CPF/MF
sob nº 043.790.228-54, doravante denominada CÂMARA e, de
outro, a PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, ins-
crita no CGC/MF nº 46.634.168/0001-50, situada Praça Juca
Novaes, nº 1.169, adiante designada PREFEITURA, representa-
da neste ato pelo Prefeito, Sr PAULO DIAS NOVAES FILHO,
portador do RG nº 7.695.523 e do CPF nº 062.692.458-85, na
forma do disposto nas Leis Municipais nº 691, de 12 de janeiro
de 2005, alterada pela Lei Municipal nº 698, de 03 de março de
2005 e Lei Municipal 1201, de 1º de julho de 2.009, na presença
das testemunhas abaixo, ajustam o presente Termo de Prorro-
gação contratual ao:
Convênio visando a utilização dos serviços prestados pelo
DEMEP - Departamento Médico Pessoal para os funcionários da
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré - celebrado em
07 de fevereiro de 2014 e
Convênio visando a cessão de servidores para atendimento do
funcionamento da Câmara de Vereadores da Estância Turística
de Avaré - celebrado em 03 de janeiro de 2011.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO - DA VIGÊNCIA
Os Convênios terão vigência até 31 de dezembro de 2016 po-
dendo ser prorrogado a livre negociação por igual tempo, medi-
ante termo aditivo se de interesse de ambas as partes, com a
publicação de extratos na imprensa oficial do município de Avaré
como condição de eficácia do ato.
Parágrafo primeiro - Dos atos a serem praticados:- As partes
convenentes praticarão, por intermédio de seus representantes
ou pessoas regularmente indicadas, todos os atos que se torna-
rem necessários à efetiva execução das presentes disposições.
Parágrafo segundo - Da alteração do Convênio:- O presente
Convênio poderá ser alterado de comum acordo entre os
Convenentes, através de Termo Aditivo.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Permanecem expressamente ratificadas as demais cláusulas e
condições dos convênios originais.
Fica eleito o foro desta cidade de Avaré/SP, excluído qualquer
outro, para dirimir dúvidas porventura oriundas deste Convênio,
caso não obtidas soluções de comum acordo.
E por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente
Convênio em 03 (três) vias, de igual forma e teor, na presença
das testemunhas abaixo.
Estância Turística de Avaré, 18 de dezembro de 2015

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

Testemunhas:
____________________________________

CÂMARA

_____________________________________
PREFEITURA

LICITAÇÃO

ADITIVO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/14 – Processo nº. 338/14 fica
aditado o valor de R$ 200.151,33 (Duzentos mil e cento e
cinquenta e um reais e trinta e três centavos), para a empresa
CONSTRUJOB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, o que
corresponde a 8,70% (Oito vírgula setenta por cento) do valor
total adjudicado no processo licitatório em questão, objetivando
a realização das obras e serviços de engenharia para constru-
ção do CER II Centro de Especializado em Reabilitação II Tipo 2,
com fornecimento de mão de obra, materiais, máquinas e equi-
pamentos de acordo com o projeto, planilha de custo, cronograma
físico e memorial descritivo – Assinatura do Termo Aditivo em:
16/12/2.015.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa CIRURGICA UNIÃO LTDA, objetivando
no eventual fornecimento na ata de registro de preços pelo
período de 12 meses para futura aquisição de soluções especí-
ficas, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde,
relativa ao Pregão Eletrônico nº. 165/15 – Processo nº. 516/15 -
Homologado em: 27/11/2.015.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa RETÍFICA ALPES LTDA ME, objetivando
no fornecimento de peças e prestação de serviçõs em veículos
oficiais da frota, conforme solicitação da Secretaria Municipal
de Educação, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 170/15 – Proces-
so nº. 539/15 - Homologado em: 18/12/2.015.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA as Empresas M. A. BATISTA – ME, vencedora do
certame nos lotes 01, 02, 03, 04, 13 e 25, ZURICH MEDICAL DO
BRASIL – EIRELI – EPP, vencedora do certame do lote 26, SALVI,
LOPES & CIA. LTDA. – ME, vencedora do certame nos lotes 05, 06,
09, 10 e 19, EXPODEL BR PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
LTDA. – ME, vencedora do certame nos lotes 07, 08, 11, 12, 14, 15,
16, 17, 20, 21, 23 e 24 e CIRURGICA UNIÃO LTDA., vencedora do
certame nos lotes 18 e 22, objetivando no eventual fornecimento da
ata de registro de preço pelo período de 12 meses, para futura
aquisição de materiais descartáveis, conforme solicitação da Se-
cretaria Municipal da Saúde, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 179/
15 – Processo nº. 575/15 - Homologado em: 14/12/2.015.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa TC – ELÉTRICA E HIDRÁULICA EIRELI ME,
referente aos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12
objetivando na  contratação de empresa para eventual forneci-
mento da ata de registro de preço pelo período de 12 meses para
futura aquisição de materiais elétricos, conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Serviços, relativa ao Pregão Eletrônico
nº. 184/15 – Processo nº. 596/15 - Homologado em: 15/12/2.015.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA a Empresa TREZE COMERCIAL LTDA ME, objetivando na ata
de registro de preços para futura aquisição de gêneros alimentícios
e utilidades de copa e cozinha, conforme solicitação do Gabinete do
Prefeito – Corpo de Bombeiros, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 185/
15 – Processo nº. 598/15 - Homologado em: 21/12/2.015.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa RODRIGO DA CRUZ GARCIA EIRELI EPP,
objetivando no serviço de locação, instalação e monitoramento
com manutenção de sistema de controle da população de pom-
bos por pulsos eletromagnéticos, em prédios de unidades esco-
lares conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educa-
ção, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 187/15 – Processo nº.
575/15 - Homologado em: 18/12/2.015.
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HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a empresa AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI-
CAMENTOS EIRELI, referentes aos lotes 10 e 11, objetivando no
registro de preços para eventual fornecimento de medicamen-
tos visando atender os Mandados Judiciais, relativa ao Pregão
Presencial nº. 105/15 – Processo nº. 612/15 – Homologado em:
22/12/2015.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 090/15 – Processo nº. 237/15, (Contrato 317/15),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa ALVORADA PARANAENSE ATACADO E DISTRIBUIDO-
RA LTDA ME, objetivando o fornecimento de feijão preto para as
Creches e Ensino Fundamental, com prorrogação do prazo até
29 de fevereiro de 2.016. – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito
Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 161/15 – Processo nº. 502/15, (Contrato 522/15),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP, objetivando o
fornecimento de achocolatado em pó, que será utilizado no pre-
paro de café da manhã a todas as escolas da rede de ensino,
com prorrogação do prazo até 29 de fevereiro de 2.016. – Paulo
Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 119/13 – Processo nº. 343/13, (Contrato 306/
13), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa ECOPAG – ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉ-
DITO E ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA EIRELI – ME, objetivando a contratação de empre-
sa para que por meio de cartão magnético, aquisição de alimen-
tação pelos servidores e empregados públicos municipais em
atividade no município da Estância Turística de Avaré, em esta-
belecimentos comerciais credenciados e localizados no municí-
pio de Avaré, em conformidade com a legislação do PAT, Progra-
ma de Alimentação do Trabalhador, na quantidade estimada dis-
tribuída no Anexo V, pelo período de 12 meses, com prorroga-
ção do prazo até 31 de dezembro de 2.016. – Paulo Dias Novaes
Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 120/14 – Processo nº. 433/14, (Contrato 002/
15), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., objetivando a
confecção, impressão, emissão e recebimento dos carnês do
IPTU para o exercício de 2016, na quantidade aproximadamente
de 50.000 (cinquenta mil) carnês, sendo capa e contrapa colo-
rida de 4x4 com dezesseis lâminas internas, em padrão ficha de
compensação, tendo como estimativa de lançamento e recebi-
mento conforme consta em contrato, com prorrogação do prazo
até 03 de fevereiro de 2.017. – Paulo Dias Novaes Filho – Prefei-
to Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 015/15 – Processo nº. 055/15, (Contrato 045/
15), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA,
objetivando o fornecimento de carnes para a Merenda Escolar,
com prorrogação do prazo até 29 de fevereiro de 2.016. – Paulo
Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 021/15 – Processo nº. 072/15, (Contrato 064/
15), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa ALVORADA PARANAENSE ATACADO E DISTRIBUI-
DORA LTDA ME, objetivando o fornecimento de frios para a Me-
renda Escolar, com prorrogação do prazo até 29 de fevereiro de
2.016. – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 022/15 – Processo nº. 074/15, (Contrato 065/
15), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa ALVORADA PARANAENSE ATACADO E DISTRIBUI-
DORA LTDA ME, objetivando o fornecimento de gêneros fariná-
ceos (farinhas e fubá) para a Merenda Escolar, com prorroga-
ção do prazo até 29 de fevereiro de 2.016. – Paulo Dias Novaes
Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 029/15 – Processo nº. 083/15, (Contrato 114/
15), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa ALVORADA PARANAENSE ATACADO E DISTRIBUI-
DORA LTDA ME, objetivando o fornecimento de laticínios (Marga-
rina e Requeijão) para a Merenda Escolar, com prorrogação do
prazo até 29 de fevereiro de 2.016. – Paulo Dias Novaes Filho –
Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 223/15 – Processo nº. 556/15

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa YARA PIO
DOS SANTOS ME, com valor global de R$ 4.600,00 (Quatro mil e
seiscentos reais), objetivando a prestação de serviços de
cronometragem eletrônica, conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Esportes, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 18 de de-
zembro de 2015 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 285/15 – Processo nº. 637/15
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa AVAREMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, com valor global de
R$ 666,00 (Seiscentos e sessenta e seis reais), objetivando a
aquisição de medicamentos para atender a paciente favorecido
em mandado judicial, conforme solicitação da Secretaria Munici-
pal de Saúde, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 18 de dezembro de
2015 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergênci-
as quanto ao Contrato n° 393/15 do PREGÃO PRESENCIAL N°
078/15 – Processo n° 364/15, motivo pelo qual, os atos pratica-
dos por este setor e assinados pelo Senhor Prefeito Municipal,
deverão ser rerratificados.
Onde se lia:
Aos... cadastrada no CNPJ sob o número 05.233.539/0001-64...
Agora se leia:
Aos... cadastrada no CNPJ sob o número 05.233.539/0001-04...

RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO
Fica rerratificado o termo de ratificação publicado no dia 19 de
dezembro de 2.015, nos seguintes termos:
Onde se lia:
Dispensa nº. 253/15 – Processo nº. 601/15
Fica ratificada a Dispensa de Licitação as empresas AVAREMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, com valor global de
R$ 763,20 (Setecentos e sessenta e três reais e vinte centa-
vos) e MEDICAM – MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA, com valor
global de R$ 189,00 (Cento e oitenta e nove reais), objetivando a
aquisição de medicamentos para atender a paciente favorecido
em mandado judicial, conforme solicitação da Secretaria Munici-
pal de Saúde, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 14 de dezembro de
2015 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.
Agora se leia:
Dispensa nº. 253/15 – Processo nº. 601/15
Fica ratificada a Dispensa de Licitação as empresas AVAREMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, com valor global de
R$ 763,20 (Setecentos e sessenta e três reais e vinte centavos),
objetivando a aquisição de medicamentos para atender a pacien-
te favorecido em mandado judicial, conforme solicitação da Se-
cretaria Municipal de Saúde, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 14 de dezem-
bro de 2015 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA os lotes 13, 14, 15 e 16 do PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº. 184/15 – PROCESSO Nº. 596/15, objetivando contratação
de empresa para eventual fornecimento da ata de registro de
preço pelo período de 12 meses para futura aquisição de mate-
riais elétricos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de
Serviços, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei
8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal –
Revogada em: 15/12/2015 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito
Municipal.

Fica REVOGADA os lotes 01 ao 09 do PREGÃO PRESENCIAL Nº.
105/15 – PROCESSO Nº. 612/15, objetivando o registro de pre-
ços para eventual fornecimento de medicamentos visando aten-
der os Mandados Judiciais, conforme preceitua o artigo 49, pri-
meira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribu-
nal Federal – Revogada em: 17/12/2015 – Paulo Dias Novaes
Filho – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 223/15 – Processo nº. 556/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: YARA PIO DOS SANTOS ME
Objeto: Prestação de serviços de cronometragem eletrônica para
70ª Corrida Elias de Almeida Ward 2015, conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Esportes
Valor Global: R$ 4.600,00 (Quatro mil e seiscentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 18/12/2.015

Modalidade: Dispensa nº. 285/15 – Processo nº. 637/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI
Objeto: Aquisição do medicamento Vigabatrina 500MG para aten-
der a paciente de Mandado Judicial, conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Saúde.
Valor Global: R$ 666,00 (Seiscentos e sessenta e seis reais)
Data da Assinatura do Contrato: 18/12/2.015

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 165/15 – Processo nº. 516/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CIRURGICA UNIÃO LTDA
Objeto: Ata de registro de preços pelo período de 12 meses para
futura aquisição de soluções específicas, conforme solicitação
da Secretaria Municipal de Saúde
Valor Global: R$ 170.873,26 (Cento e setenta e oitocentos e
setenta e três reais e vinte e seis reais e vinte e seis centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 27/11/2.015.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 170/15 – Processo nº. 539/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RETÍFICA ALPES LTDA ME
Objeto: Fornecimento de peças e prestação de serviçõs em
veículos oficiais da frota, conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Educação
Valor Global: R$ 54.762,92 (Cinquenta e quatro mil e setecentos
e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 18/12/2.015.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 179/15 – Processo nº. 575/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: M. A. BATISTA – ME (Lotes 01, 02, 03, 04, 13 e 25)
Valor Global: R$ 123.989,95 (Cento e vinte e três mil, novecen-
tos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos)
Contratada: ZURICH MEDICAL DO BRASIL – EIRELI – EPP (Lote 26)
Valor Global: R$ 322.998,34 (Trezentos e vinte e dois mil, nove-
centos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos)
Contratada: SALVI, LOPES & CIA. LTDA. – ME (Lotes 05, 06, 09, 10 e 19)
Valor Global: R$ 103.419,75 (Cento e três mil, quatrocentos e
dezenove reais e setenta e cinco centavos)
Contratada: EXPODEL BR PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
LTDA. – ME (Lotes 07, 08, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23 e 24)
Valor Global: R$ 96.409,36 (Noventa e seis mil, quatrocentos e
nove reais e trinta e seis centavos)
Contratada: CIRURGICA UNIÃO LTDA (Lotes 18 e 22)
Valor Global: R$ 2.297,60 (Dois mil, duzentos e noventa e sete
reais e sessenta centavos)
Objeto: Eventual fornecimento da ata de registro de preço pelo
período de 12 meses, para futura aquisição de materiais
descartáveis, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
Data da Assinatura do Contrato: 14/12/2.015.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 184/15 – Processo nº. 596/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: TC – ELÉTRICA E HIDRAULICA EIRELI ME (Lotes 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12)
Objeto: Eventual fornecimento da ata de registro de preço pelo
período de 12 meses para futura aquisição de materiais elétri-
cos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Serviços.
Valor Global: R$ 460.012,25 (Quatrocentos e sessenta mil e
doze reais e vinte e cinco centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 15/12/2.015.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 185/15 – Processo nº. 598/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: TREZE COMERCIAL LTDA ME (Lote 01)
Objeto: Ata de registro de preços para futura aquisição de gêne-
ros alimentícios e utilidades de copa e cozinha, conforme solici-
tação do Gabinete do Prefeito – Corpo de Bombeiros
Valor Global: R$ 1.429,80 (Um mil e quatrocentos e vinte e nove
reais e oitenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 21/12/2.015.

Continua na página 11
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CULTURA

O Projeto Publique Seu
Livro, da Secretaria Munici-
pal da Cultura, lançou no úl-
timo dia 19, sábado, na Bi-
blioteca Professor Francisco
Rodrigues dos Santos, o li-
vro de Carlos Domingos
Alonso, o popular Carlos
Alonso.

O projeto tem como prin-
cipal objetivo o incentivo
para que escritores avareen-
ses, participantes do Centro
Literário Anita Ferreira De
Maria, possam publicar seus
trabalhos literários em um
livro.

Carlos é integrante do
Centro Literário, violeiro e

Cultura lança livro
Poeta Sertanejo, de Carlos Alonso

compositor sertanejo, foi
protagonista do filme "Pe-
daços de Ontem", da Vila
Real F ilmes de Avaré, já
atuou em duas edições da
Encenação da Paixão de Cris-
to em Avaré e um dos fun-
dadores do Clube da Viola e
Sanfona.

Como compositor tem
120 letras de música regis-
tradas na Fundação Bibliote-
ca Nacional de Direitos Au-
torais, tem três CDs grava-
dos, o primeiro com a dupla
Valdir e Misael, outro com o
cantor e músico Misael,
além de um em parceria com
o compositor Rui da Viola.

Confira os destaques de Avaré na
fase regional do Mapa Cultural

Artistas de Avaré concor-
rentes das modalidades artes
plásticas, teatro, vídeo e fo-
tografia brilharam na fase
regional do Mapa Cultural
Paulista, programa da Secre-
taria Estadual da Cultura, cujo
objetivo é fomentar a produ-
ção cultural independente e
promover a difusão de espe-
táculos de diversas lingua-
gens artísticas com origem no
interior ou litoral paulista.

Na categoria artes plásti-
cas, Iza Perez foi indicada
para representar Avaré na
fase estadual. Na fase regio-

Emcena filmes, segundo lugar com o curta "As Voltas"

nal a artista disputou com
representantes de 21 cidades
da Média Sorocabana.

O grupo Pó Pá Tapa Taio,
com a peça "História das Ma-
locas" (que resgata a obra de
Adoniran Barbosa) conquis-
tou o segundo lugar e men-
ção honrosa na fase regional,
ficando como 1º suplente
entre 16 espetáculos da re-
gião de Sorocaba.

Destaque ainda para
Clayton Macário,  eleito
ator revelação; Thaís Boes
Silva, melhor atriz coadju-
vante, e Juliano Roger, me-

lhor direção e melhor ilu-
minação.

Na modalidade vídeo, a
Emcena Filmes, do produ-
tor e diretor Amauri Albu-
querque, também conquis-
tou o segundo lugar, fican-
do com a 1ª suplência na
fase regional promovida
em Laranjal Paulista, com o
curta "As Voltas".

Sebastião Xavier de
Lima, premiado cartunista e
chargista, vai representar
desta vez Avaré na catego-
ria fotografia na fase esta-
dual do Mapa Cultural.
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Através das equipes da
Secretaria de Serviços aloca-
das na Garagem Municipal, a
Prefeitura da Estância Turís-
tica de Avaré continua traba-
lhando na manutenção e
conservação das ruas, praças
e jardins, canteiros de ave-
nidas, calçadas e prédios pú-
blicos. Os serviços são reali-
zados diariamente por 364
servidores.

Atualmente a pasta dis-
põe de 3 equipes de calce-
teiros para manter as vias
calçadas com lajotas. Há
também uma equipe de
tapa-buracos, que faz os re-
paros diários nas vias de as-
falto.

LIMPEZA
Das 20h à meia-noite

acontece a Operação Cata-
treco na área urbana, empre-

Prefeitura intensifica ações
para conservação urbana
Saiba como trabalham as equipes que fazem
operações para manter a cidade limpa

gando dois caminhões e seis
funcionários. A proposta é
evitar que materiais inserví-
veis como mobílias velhas,
eletrodomésticos quebra-
dos, pedaços de madeira e
metal sejam deixados em
vias públicas, córregos e ter-
renos baldios.

EQUIPAMENTOS
Recentemente através

de pregão presencial, a
Prefeitura adquiriu 10 má-
quinas costais, aparelhos
que já estão contribuindo
nos serviços de roçadas nos
terrenos particulares e áre-
as verdes. Às quartas-fei-
ras, os 23 operadores des-
ses equipamentos partici-
pam de mutirão de limpeza
em bairros previamente es-
colhidos pela equipe de fis-
calização.

TROCA DE LÂMPADAS
O Setor de Iluminação, por

sua vez, atua com duas equi-
pes com 7 funcionários, os
quais fazem a troca de lumi-
nárias queimadas das 7h às
17h e das 15h à meia-noite.

VARRIÇÃO
As equipes de garis exe-

cutam duas vezes por sema-
na a limpeza geral das princi-
pais vias de acesso a cidade.
Nessa operação que inclui re-
tirada de areia e capinação são
empregados 30 servidores.
Aos domingos, há uma equi-
pe que faz a varrição nos bair-
ros, mas também há mutirões
de limpeza programados em
alguns prontos previamente
discutidos.

Existe ainda uma equipe
de limpeza itinerante que atua
diariamente das 19h às 22h. É

a chamada Operação Fisga,
cuja meta é recolher o lixo em
torno das praças centrais, de
onde são retirados plásticos,
folhas, papelões e etritos en-
contrados. Com das caminho-
netes, a operação retira das
vias no entorno das praças

ESPORTES

Inscrições estão
abertas até o
dia 28

Até o próximo dia 28
continuarão abertas as ins-
crições para a Corrida Elias
de Almeida Ward, a mais
antiga prova pedestre pro-
movida em cidades do in-
terior do país. Em sua 70ª
edição, a competição - an-
tes chamada, São Silvestre
- acontece no dia 31 de de-
zembro, com largada pre-

Confira o percurso da 70ª Corrida Elias Ward
vista para às 18h30.

A partir de 2015 a prova
recebe o nome de seu idea-
lizador, o jornalista esporti-
vo Elias de Almeida Ward
(1925-2013), que apoiado
pela equipe da Rádio Avaré
AM, promoveu o pedestria-
nismo na cidade entre os
anos de 1946 e 2012, tendo
revelado o nome de atletas
que se consagraram interna-
cionalmente.

Este ano a prova, organi-
zada pela Secretaria Munici-
pal de Esportes, será dividi-

da em duas modalidades, 5
km e 10 km. As inscrições já
estão abertas no site
www.runnerbrasil.com.br e
custam R$ 35,00 (5 km) e R$
50,00 (10 km). Os 500 primei-
ros inscritos ganharão cami-
setas. Outras informações
pelo telefone (14) 3732-0756.

Percurso
Os corredores largarão em

frente à Escola Maneco Dio-
nísio, entre as Praças Prefei-
to Romeu Bretas e Juca No-
vaes. Seguem pela Rua Per-

nambuco até a Rua Coronel
Coutinho, onde viram à es-
querda pegando a Rua Pará
até a Rua Nhonhô Pereira,
seguindo até a Pernambuco
e novamente até a Rua Coro-
nel Coutinho. De lá, à direi-
ta, entram na Rua Rio Gran-
de do Sul até a Rua Bahia.

Por sua vez, os corredores
da prova de 5 km irão descer
a Rua Bahia  passam em fren-
te a FREA, viram na Rua Per-
nambuco e terminam a cor-
rida.

Os corredores de 10 km

subirão a Rua Bahia até o
semáforo da Rua Acre, pe-
gando a direita para descer
a Rua Minas Gerais chegan-
do na Avenida Prefeito
Paulo Novaes sentido en-
trada da cidade e seguirrão
à direita para acessar a Ave-
nida Prefeito Misael Eu-
phrasio Leal. Em seguida,
acessam a Rua Pará, viram
à direita na Rua Nhonhô
Pereira, depois, à esquer-
da, na Rua Pernambuco,
terminando em frente a
Concha Acústica.

todo tipo de lixo, menos o or-
gânico que é recolhido pelos
caminhões da coleta.

Para auxiliar nos serviços
executados pela Prefeitura,
a população deve contatar a
Ouvidoria Municipal, pelo
3711-2500.
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Com o objetivo de moni-
torar a disponibilidade de
vagas em creches e, conse-
quentemente, facilitar o
acompanhamento de matrí-
culas, a Secretaria Municipal
de Educação criou a Central
de Vagas, em funcionamen-
to desde a última segunda-
feira, 21.

Todo cidadão que neces-
sitar de uma vaga em creche
deverá se dirigir a sede da
secretaria, localizada na Rua
Pernambuco nº 1056, muni-
do da certidão de nascimen-
to da criança e de compro-

EDUCAÇÃO

são agilizadas com Central de Vagas
Matrículas em Creches

Funcionamento é de segunda a
sexta, das 8h às 14h, na Secretaria
Municipal de Educação

vante de endereço.
Da secretaria, a pessoa

sairá com um comprovante
de matrícula e deverá se di-
rigir a unidade de ensino es-
colhida. Caso a vaga não es-
teja disponibilizada, será dis-
ponibilizado um protocolo
de atendimento para que,
dentro da lista de espera, ela
possa ser chamada assim que
a vaga solicitada seja aberta.

O horário de funcionamen-
to do setor é das 8h às 14h, de
segunda a sexta-feira. Outras
informações pelo telefone da
secretaria, o 3711-2211.

SOLIDARIEDADE

Cestas de Natal: entidades contribuem com o Fundo Social
O Fundo Social de So-

lidariedade de Avaré dis-
tribuiu nos dias 21 e 22,
duas mil e quatrocentas
cestas de Natal.

A entrega aconteceu
na sede do órgão munici-
pal de de assistência so-
c ia l  (Rua  Maranhão,
1578). As famílias cadas-
tradas, receberam cestas
com 2 pacotes macarrão,
2 sachês de molho de to-
mate, 1 litro de óleo, sal-
sicha, 1 sachê de maione-
se ,  se leta  de  legumes,
panetone, uma caixa de
bombom e um pacote de
chocolates.

O fundo agradece to-

das as empresas, entida-
des  e  avareenses  que
colaboraram com as ati-
vidades do Fundo Social
ao longo de 2015.  No
decorrer das últimas se-
manas, as ações do órgão
t iveram o  reforço  do
Ral ly  dos  Amigos,  que
doaram cestas básicas, a
Associação Brasileira dos
Cr iadores  de  Cava lo
Quarto  de  Mi lha
(ABQM), que contribuiu
com caixas de bombons
e pacotes de chocolates
diversos e a Construtora
Pacaembu, que doou pa-
cotes de chocolates di-
versos.

Entrega de

cestas básicas

resultante do

Rally dos

Amigos
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GESIEL JÚNIOR

Vias do
Bairro Santana
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Das mais antigas de Avaré, cinco ruas se abriram
no começo da Primeira República, em 1897, duran-
te o mandato do intendente Antonio Gomes de
Amorim, o qual por decreto lhes deu nomes de uni-
dades da federação: Sergipe, Espírito Santo, Ama-
zonas, Distrito Federal e Rio Grande do Norte.

Boa parte dos trechos desses logradouros for-
ma hoje o Bairro Santana. As três primeiras vias
cruzam paralelamente o centro de Avaré no senti-
do Norte-Sul, enquanto que as outras duas no sen-
tido Leste-Oeste, conforme a descrição a seguir.

Rua Sergipe: nasce no cruzamento da Avenida
Major Rangel e termina na Rua Lineu Prestes, numa
extensão de pouco mais de um quilômetro e meio.

Rua Espírito Santo: sua extensão é a mesma,
pois começa na Rua Paraná e termina nas proximi-
dades da linha férrea.

Rua Amazonas: estende-se por cerca de 1.300
metros entre os cruzamentos da Avenida Major
Rangel e da Rua Dr. Antônio Ferreira Inocêncio.

Já a Rua Distrito Federal começa na Rua Espírito
Santo e termina na Rua Paraíba, em frente à Santa
Casa de Misericórdia, numa extensão de pouco
mais de mil metros.

Por fim, a Rua Rio Grande do Norte é a mais
longa destas cinco vias: também começa na Rua
Espírito Santo, no Bairro Santana, atravessa o cen-
tro urbano e termina no cruzamento com a Rua
Maneco Amâncio, na Vila São Felipe, ao longo de
quase dois quilômetros.

 Como o bairro surgiu
A fundação da Associação Athletica Avareen-

se, em 1920, motivou paulatinamente a constru-
ção de seu estádio de futebol denominado de Chá-
cara Santana, homenagem para a judia Ana, mãe
da Virgem Maria, segundo a tradição católica.

Mais tarde, coube ao empreendedor piracica-
bano João Correia de Godoy fundar o bairro. Apoi-
ado pelo médico José Bastos Cruz, o doutor Zezé -
que governou Avaré como prefeito no final dos
anos 1920 -, Godoy loteou glebas a preços popula-
res, no entorno das instalações da A.A.A., onde
foram construídas novas moradias. Assim surgiu o
Bairro Santana em 1938.

 Ao centro das imagens, o estádio de Chácara Santana, ao redor do qual surgiu o bairro do mesmo

nome em fotos panorâmicas dos 1940, 1950 e 1960, onde ficam as  vias mais antigas de Avaré.



Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 187/15 – Processo nº. 575/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RODRIGO DA CRUZ GARCIA EIRELI EPP
Objeto: Serviço de locação, instalação e monitoramento com
manutenção de sistema de controle da população de pombos
por pulsos eletromagnéticos, em prédios de unidades escolares
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação
Valor Global: R$ 294.965,00 (Duzentos e noventa e quatro mil e
novecentos e sessenta e cinco reais)
Data da Assinatura do Contrato: 18/12/2.015.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 105/15 – Processo nº. 612/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI (Lotes 10 e 11)
Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento de medi-
camentos visando atender os Mandados Judiciais
Valor Global: R$ 1.358.660,50 (Um milhão e trezentos e cinquenta
e oito mil e seiscentos e sessenta reais e cinquenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 22/12/2.015
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DECRETOS
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Decreto nº 4.384, de 18 de dezembro de 2015
(Dispõe sobre denominação de vias públicas do Loteamento

"Terras Altas")

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A : -
Art. 1º. Ficam denominadas as vias públicas do Loteamento
"Terras Altas", nesta cidade, abaixo descritas:-
Parte da Rua 001 e parte da Rua 002 - Rua João Antonio de
Almeida Sampaio - Inicia na Rua 001 (Rua Cinira Ferreira de Almeida
Pernambuco e termina na Rua 002 (Rua Mario Rubens de Almeida
Sampaio). Faz divisa de um lado com o Sistema de Lazer 1, com a
Rua 003 (Rua Antonio Domingos de Almeida Sampaio), com o
Sistema de Lazer 2, com a Rua 004 (Rua Maria Odila de Almeida
Sampaio), com os Sistema de Lazer 3 e parte do Rua 002 (Rua
Mario Rubens de Almeida Sampaio); do outro lado faz divisa com
os lotes de 1 a 8 da quadra A, com o Sistema de Lazer 5, com a
Rua 005 (Rua Terras Altas), com o Sistema de Lazer 6, com os
lotes de 1 a 9 da quadra B e com o Sistema de Lazer 4;
Parte da Rua 001 - Rua Cinira Ferreira de Almeida Pernambuco -
Inicia na Rua 001 (Rua João Antonio de Almeida Sampaio) e
termina na Rua 003 (Rua Antonio Domingos de Almeida Sampaio).
Faz divisa de um lado com os lotes de 1 a 6 da quadra C; do outro
lado faz divisa com os lotes de 9 a 15 da quadra A;
Parte da Rua 002 -  Rua Mario Rubens de Almeida Sampaio -
Inicia na Rua 002 (Rua João Antonio de Almeida Sampaio) e
termina na Rua 004 (Rua Maria Odila de Almeida Sampaio). Faz
divisa de um lado com o Sistema de Lazer 3 e com os lotes de 14
a 27 da quadra E; do outro lado faz divisa com os lotes de 1 a 17
da quadra F;
Rua 003 - Rua Antonio Domingos de Almeida Sampaio - Inicia na
Rua 001 (Rua Cinira Ferreira de Almeida Pernambuco) e termina
na Rua 001 (Rua João Antonio de Almeida Sampaio). Faz divisa
de um lado com parte da Área Verde 1, com os lotes de 1 a 10 da
quadra D e com o Sistema de Lazer 2; do outro lado faz divisa
com os lotes de 6 a 13 da quadra C e com o Sistema de Lazer 1;
Rua 004 - Rua Maria Odila de Almeida Sampaio - Inicia na Rua
002 (Rua João Antonio de Almeida Sampaio) e termina na Rua
002 (Rua Mario Rubens de Almeida Sampaio). Faz divisa de um
lado com o Sistema de Lazer 2, com os lotes de 11 a 21 da
quadra D e com parte da Área Verde 1; do outro lado faz divisa
com os lotes de 1 a 14 da quadra E;
Rua 005 - Rua Terras Altas - Inicia na Av. Gilberto Filgueiras e
termina nas Ruas 001 e 002 (Rua João Antonio de Almeida
Sampaio). Faz divisa de um lado com o Sistema de Lazer 5 e do
outro lado com o Sistema de Lazer 6.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 18 de dezembro
de 2015.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO
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DISK SAÚDE
ATENDIMENTO DE  SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 14H

3711.2410
Ao ligar , tenha em mãos p apel, canet a e o cartão de matrícula da Unidade de Saúde

onde deseja se atendido.

Decreto nº 4.386, de 18 de dezembro de 2015.
(Reorganiza e renomeia a JARI - Junta Administrativa de

Recursos de Infrações)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por Lei,
D E C R E T A:
Artigo 1º - A JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infra-
ções, fica constituída na forma abaixo:
Presidente e Vice - Presidente:
Presidente e membro julgador titular : CLÁUDIO MANOEL DE
OLIVEIRA - OAB 48.785
Membro julgador suplente: RONIVALDO SIMÃO - OAB
312.912
Representantes do Órgão Executivo Municipal de Trânsito que
impôs a penalidade:
Membro julgador titular: CLAUDIA CONTRUCCI GAMBINI - RG:
24.399.047-9
Membro julgador suplente: ANDREIA APARECIDA DA COSTA- RG:
30.649.709-8
Representante da Sociedade ligadas à Área de Trânsito:
Membro julgador titular    :  JESUS DIAS MIRANDA - RG 11.452.167-0
Membro julgador suplente:   SAMUEL DOS SANTOS TOMAZ- RG
44.818.962
Artigo 2o - Este Decreto entrará em na data de sua publicação,
ficando revogado o Decreto nº 4.250, de 30 de junho de 2015.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 18 de dezembro de 2015.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

RETIRE GRATUITAMENTE
O SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE AVARÉ NO
PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.



Portarias julho 2015
Nº DATA ASSUNTO
7768 01.07.2015 Sindicância administrativa - extracontratual
7769 01.07.2015 Exoneração de funcionário Dilermando Chaves Del guerra
7770 07.07.2015 Exoneração de funcionário José Eduardo de Paula
7771 08.07.2015 Gratificação de função - Íris Natália Arca
7772 08.07.2015 Gratificação de função - Adriana Rodrigues Pedroso
7773 08.07.2015 Gratificação de função - Alberto Rodrigues
7774 08.07.2015 Gratificação de função - Antonio Roberto Ferro
7775 08.07.2015 Gratificação de função - Benedito da Silva
7776 08.07.2015 Gratificação de função - Camila de Oliveira Gomes Amaral
7777 08.07.2015 Gratificação de função - César Libâneo de Souza
7778 08.07.2015 Gratificação de função - Marilene de Cássia Dias de Campos
7779 08.07.2015 Gratificação de função - Roberto Carlos Trench
7780 08.07.2015 Gratificação de função - Roseli Ap. Rocha Francisco
7781 08.07.2015 Gratificação de função - Sergio Pedro
7782 08.07.2015 Gratificação de função - Sílvia Rocha
7783 08.07.2015 Gratificação de função - Sirlene Cristina Martins
7784 08.07.2015 Gratificação de função - Suzete Silveira
7785 08.07.2015 Gratificação de função - Valter José Rodrigues
7786 08.07.2015 Gratificação de função - Wagner Antonio belchior
7787 14.07.2015 Exoneração de funcionário - Ana Maria Ribeiro
7788 14.07.2015 Nomeação de funcionário - Maria Beatriz de Assis Cassetari
7789 15.07.2015 Designação de funcionário - Fabiana Cristina Oliveira
7790 18.07.2015 Revogação de Portaria - Benedito José de Paula
7791 18.07.2015 Revogação de Portaria - Antonio Montanha
7792 18.07.2015 Revogação de Portaria - Rodrigo Augusto Martins
7793 18.07.2015 Gratificação de função - Helena Rigonato
7794 18.07.2015 Gratificação de função - Aida de Fátima Parra
7795 18.07.2015 Gratificação de função - Maria Rosa Rolim de Oliveira
7797 18.07.2015 Gratificação de função - Ana Caroline Alves Fernandes
7798 18.07.2015 Gratificação de função - Silvana Ap de Oliveira Ávila
7799 22.07.2015 Designação de funcionária - Magaly Aparecida Giraldi
7801 27.07.2015 Exoneração de funcionária  - Alessandra Tatiana de Souza Fernandes
7802 28.07.2015 Comissão de Recebimento de materiais
7803 29.07.2015 Revogação de Portaria - Vanda Calixto S. Gregório
7804 29.07.2015 Gratificação de função - Leila Regina dos Santos G. Coelho
7805 30.07.2015 Sindicância Administrativa - Pagamento extra contratual
7806 30.07.2015 Sindicância Administrativa - Pagamento extra contratual
7807 30.07.2015 Advertência - Benedito Sanches Carrion
7808 30.07.2015 Demissão - Elcisio Rodrigues de Jesus
7810 31.07.2015 Sindicância Administrativa - proc TC 000305/02/11
7811 31.07.2015 Sindicância Administrativa - proc TC 012607/026/11
7812 31.07.2015 Sindicância Administrativa - proc TC 0008000/02/12
7813 31.07.2015 Sindicância Administrativa - proc TC 2064/02/09

Portarias mês de agosto
Nº DATA ASSUNTO
7814 03.08.2015 Revogação de Portaria - Mariliza Bovo de Oliveira
7815 03.08.2015 Designação de funcionário - Mariliza Bovo de Oliveira
7816 03.08.2015 Gratificação de função - Denise Oliveira
7817 03.08.2015 Gratificação de função - Henrique da Cruz Pinto
7818 03.08.2015 Gratificação de função - Vladimir Lopes Fernandes
7819 05.08.2015 Designação interina - Controladoria
7820 05.08.2015 Dispõe sobre procedimentos
7821 06.08.2015 Exoneração de funcionário - Genivaldo José da Silva
7822 06.08.2015 Revogação de Portaria - Márcia Cristina Roldão
7823 06.08.2015 Designação de funcionário - Márcia Cristina Roldão
7824 07.08.2015 Sindicância Administrativa - proc TC 005701/026/07
7825 07.08.2015 Sindicância Administrativa - proc TC 000431/002/10
7826 07.08.2015 Reassunção de funcionário - José Benedito de Oliveira Pereira
7827 07.08.2015 Sindicância Administrativa - proc TC 001280/002/06
7828 07.08.2015 Sindicância Administrativa - proc TC 001494/002/11
7829 11.08.2015 Junta de Recursos Fiscais
7830 13.08.2015 Exoneração de funcionário - Cláudio Hayashi
7831 13.08.2015 Comissão permanente de sindicância
7833 14.08.2015 Transferência de atribuições do DAC
7834 17.08.2015 Sindicância Administrativa - proc TC 0002536/002/07
7835 20.08.2015 Sindicância Administrativa - proc TC 001995/002/08
7836 20.08.2015 Sindicância Administrativa - proc TC 001727/002/07
7837 20.08.2015 Concessão de transferência de ponto de táxi
7838 20.08.2015 Sindicância Administrativa - proc TC 00796/002/10
7839 20.08.2015 Sindicância Administrativa - proc TC 002003/002/08
7840 20.08.2015 Sindicância Administrativa - proc TC 002027/002/06
7841 21.08.2015 Sindicância Administrativa - proc TC 00028/002/07
7842 21.08.2015 Sindicância Administrativa - proc TC 000561/002/07
7843 21.08.2015 Sindicância Administrativa - proc TC 001991/002/08
7844 21.08.2015 Sindicância Administrativa - proc TC 001992/002/08
7845 21.08.2015 Sindicância Administrativa - proc TC 001149/002/06

PORTARIAS
7846 21.08.2015 Sindicância Administrativa - proc TC 001400/002/09
7847 21.08.2015 Revogação de Portaria - Ana Lucia Siqueira Lex
7848 21.08.2015 Designação de funcionário - Ana Lucia Siqueira Lex
7849 24.08.2015 Revogação de Portaria - Larissa Maria M. Cicconi
7850 24.08.2015 Revogação de Portaria - Nahscir Mazzoni Negrão
7851 24.08.2015 Revogação de Portaria - Carlos Eduardo Dias e Silva
7852 24.08.2015 Revogação de Portaria - Denise Oliveira
7853 24.08.2015 Autorização de uso precário e não oneroso
7854 25.08.2015 Autorização de uso precário e não oneroso
7855 26.08.2015 Revogação de Portaria - Bethina de Arruda Mota
7856 26.08.2015 Revogação de Portaria - Paulo Estevan Katz Vizeu
7857 26.08.2015 Atribui funções a Secretário Municipal
7859 27.08.2015 Redução de jornada - Vanessa Tavares Cândido
7860 28.08.2015 Sindicância Administrativa - proc TC 002403/002/05
7861 28.08.2015 Sindicância Administrativa - proc TC 002087/002/05
7862 31.08.2015 Exoneração de funcionário - Pedro Paulo Barbosa Panobianco
7863 31.08.2015 Nomeação de funcionário - Pedro Paulo Barbosa Panobianco
7864 31.08.2015 Comissão de Avaliação de bens a serem leiloados
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SAÚDE
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Conforme a última medi-
ção feita pelo Departamen-
to de Convênios (Decon) da
Prefeitura da Estância Turís-
tica de Avaré, as obras da
Unidade Básica de Saúde
(UBS) do Bairro Ipiranga atin-
giram 45% de sua totalidade.

Resultado de emendas
parlamentares e orçado em
cerca de R$ 566 mil, o empre-
endimento já recebeu inves-
timentos de mais de R$ 254
mil do valor global do convê-
nio assinado entre o municí-
pio e a empresa Cristhiano
Thomaz de Aguiar - EPP.

Já estão finalizadas a cober-
tura com estrutura de madei-
ra e telhas cerâmicas e a colo-
cação de esquadrilhas metáli-
cas (portas e janelas). A obra
encontra-se na fase de reves-
timento (chapisco e reboco) e
colocação de batentes.

Prioridade
Área prioritária da gestão

atual, a Saúde vem sendo be-
neficiada com a construção
de mais quatro UBSs nos bair-
ros Paraíso, Paineiras, Plimec
e Santa Elizabeth.

"Estamos atendendo 70%
da população com as equipes
de Saúde da Família em fun-
cionamento, e conseguire-
mos ampliar ainda mais este
índice, com um atendimen-
to humano e eficaz", expli-
cam os dirigentes do setor.

A UBS do Ipiranga será do-
tada de equipes completas
do Programa Saúde da Famí-
lia e assim que começar a
funcionar a comunidade terá
à disposição médicos, den-
tistas, enfermeiros, farma-
cêuticos, técnicos de enfer-
magem, auxiliares de enfer-
magem e agentes comunitá-
rios de saúde.

Prosseguem as obras da
UBS do Bairro Ipiranga

Infraestrutura
Cada unidade básica de saú-

de, segundo seu projeto bási-
co, dispõe de sala de espera,
consultórios médicos, consul-
tório odontológico, sala de pro-
cedimentos, farmácia, sala ex-
clusiva de vacinas, sala de cura-
tivos, sala de reuniões, copa e
cozinha, área de depósito de
materiais de limpeza, sanitário
para o público, sanitário adap-
tado para pessoas com defici-
ência, sanitário para funcioná-
rios e sala de utilidades.
Ligação Ipiranga-Vera Cruz

Outra obra que beneficiará
os moradores do bairro Ipiran-
ga é a ligação com o Vera Cruz. A
Prefeitura da Estância Turística
de Avaré firmou convênio com
o Governo do Estado de São
Paulo, através da Secretaria da
Casa Civil no valor de R$ 1,7 mi-
lhão, para a execução de obras
de pavimentação, drenagem de
águas pluviais e iluminação da
Rua Lázaro Benedito de Olivei-
ra, encurtando a distância entre
os dois bairros.

A obra vai aprimorar o aces-
so e valorizar os imóveis da re-
gião. Os serviços estão previs-
tos para começar nos primei-
ros meses de 2016, após a lici-
tação pública a ser aberta para
contratar a empresa construto-
ra. Os recursos provem da Casa
Civil, órgão responsável pelo
relacionamento do governo es-
tadual com as prefeituras.

Serão executados 11.994,41
m² de pavimentação asfáltica,
1.14,00 metros de galerias para
águas pluviais e 2.583,39 78
metros e guias e sarjetas, con-
tando ainda com 24 poços de
visita, 3 unidades de bocas de
lobo dupla e 28 unidades de bo-
cas de lobo simples e duas uni-
dades de escadas hidráulicas
(dissipadoras).

Unidade já conta com cobertura


