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Contribuintes que estejam
em débito com o IPTU, ISS, ta-
xas municipais e outros im-
postos vencidos até 31 de de-
zembro de 2015 têm até o dia
28 de dezembro, para aderir
ao Programa de Recuperação
Fiscal (Refis).

Para quem optar pelo pro-
grama, há descontos sobre
multa e juros de mora. Os be-
nefícios incidem somente so-
bre as multas e juros, sendo
aplicada a correção monetá-
ria ao valor do capital devido.

Prefeitura prorroga REFIS
até 28 de dezembro

REFIS

Programa de Recuperação Fiscal oferece
desconto em juros e multa

TRADIÇÃO

A tradicional Corrida Elias
de Almeida Ward disputada
em 31 de dezembro, Dia de
São Silvestre, completa este
ano 71 edições ininterruptas.
No site www.runner
brasil.com.br estão disponibi-
lizadas, para inscrições, 350
vagas para as corridas de 5 e
10 quilômetros.

O atleta inscrito ganhará
uma camiseta exclusiva do
evento, uma medalha de par-
ticipação, um isotônico e bar-

Corrida Elias Ward encerra o ano esportivo
ra de cereais. O valor da inscri-
ção é de R$ 40 mais e a taxa do
site de R$ 3,50. O valor arreca-
dado cobrirá as despesas do
evento.

A largada será em frente ao
Paço Municipal (Praça Juca No-
vaes) na tarde do dia 31 de de-
zembro, às 18h30. Os pedestri-
anistas observarão o seguinte
trajeto: Rua Pernambuco até a
Rua Coronel Coutinho, onde
viram à esquerda pegando a
Rua Pará até a Rua Nhonhô Pe-

reira, seguindo até a Pernam-
buco e novamente até a Rua
Coronel Coutinho. De lá, à di-
reita, entram na Rua Rio Gran-
de do Sul até a Rua Bahia. Por
sua vez, os atletas inscritos na
prova de 5 km irão descer a Rua
Bahia, passam em frente da
FREA, viram na Rua Pernambu-
co e terminam a corrida.

Já os competidores da prova
de 10 km subirão a Rua Bahia até
o semáforo da Rua Acre, pegan-
do a direita para descer a Rua

A adesão ao Refis deve ser
feita no Centro Administrati-
vo Municipal, na Rua Rio Gran-
de do Sul, 1810. Dúvidas tam-
bém podem ser esclarecidas
pelo telefone (14) 3711.2533.

A dívida ativa, ajuizada ou
não, com os acréscimos le-
gais, poderá ser paga em par-
celas mensais e sucessivas
com desconto com valor mí-
nimo de R$ 30,00 (trinta reais),
salvo a última, que poderá
conter eventuais resíduos.

Segundo os termos da Lei

nº 221, de 25 de outubro de
2016, o parcelamento do Refis
deve ser formulado por instru-
mento escrito, firmado pelas
partes, observando- se que a
primeira parcela será paga na
data da assinatura do acordo.

O contribuinte poderá in-
cluir eventuais saldos de par-
celamento, atrasados ou
não, sem eventuais benefí-
cios de descontos anteriores.
Quem optar pelo reparcela-
mento e não o cumprir não
poderá ser beneficiado em
futuros programas de recu-
peração fiscal até quitação do
débito em atraso.

A opção pelo Refis sujeita
o contribuinte à aceitação ple-
na e irretratável de todas as
condições estabelecidas na lei

em vigor e constitui confissão
irrevogável e irretratável da dí-
vida relativa aos débitos tribu-
tários nele incluídos.

Minas Gerais chegando na Ave-
nida Prefeito Paulo Novaes sen-
tido entrada da cidade e segui-
rão à direita para acessar a Ave-
nida Prefeito Misael Leal. Em
seguida, acessam a Rua Pará, vi-
ram à direita na Rua Nhonhô
Pereira, depois, à esquerda, na
Rua Pernambuco, terminando
em frente da Concha Acústica.

Este ano, em razão da crise
financeira, não haverá premia-
ção em dinheiro. Serão distribu-
ídos troféus entre os atletas divi-

didos nas categorias a cada 10
anos (conforme regulamento
no site www.runner
brasil.com.br), como também
para os cinco melhores avare-
enses nas modalidades mascu-
lina e feminina e cinco aos me-
lhores na classificação geral.

Empresas que desejam
colaborar com a corrida
podem entrar em contato
com a Secretaria de Espor-
tes pelo telefone (14)
3732-0756
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SECRETARIAS MUNICIPAIS

ADMINISTRAÇÃO - Tel. 3711-2565

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Tel.  3732-2603

Viviane Maria Alves Mendes
Rua Carmen Dias Faria, 2161

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - Tel.  3711-2572

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Paulo Cicone

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

COMUNICAÇÃO - Tel. 3711-2500

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

CULTURA - Tel. 3711-2556 | 3732-5057

Rua Rio de Janeiro, 1763 Centro

DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - Tel. 3732-8844
Sandra Ribeiro Rosa Antonio

Rua Ceará, 1393 Centro

EDUCAÇÃO - Tel. 3711-2211
Lúcia Helena Lélis Dias

Rua Pernambuco, 1065 Centro

ESPORTES E LAZER - Tel. 3732-0756

Rua Carmem Dias Faria, 1085 Bairro Alto

FAZENDA - Tel. 3711-2545 | 3711-2566

Rua Rio Grande do Sul, 1810

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - Tel. 3731-2658
Maísa Grassi Novaes

Rua Maranhão, 1578 Centro

GESTÃO PÚBLICA - Tel. 3711-2500
Deira Alizia Visentin Villen

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

GOVERNO - Tel. 3711-2500

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Tel. 3711-2534 | 3711-2546

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

MEIO AMBIENTE - Tel. 3711-2559

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

OBRAS | HABITAÇÃO
Tel. 3711-2543 | 3711-2544

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

PLANEJAMENTO E TRANSPORTE
Tel. 3711-2548 | 3711-2567

João José Dalcim
Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

SAÚDE - Tel. 3711-1430
Vanda Corina do Carmo Lovison Nassif Avellar

Rua Carmen Dias Faria, 2111

SERVIÇOS - Tel. 3711-1340

Avenida Anápolis, 777 Bairro Jurumirim

TURISMO - Tel. 3732-8009

Praça Romeu Bretas s/n (Prédio Concha Acústica)

LEIS

Lei nº 2.066, de 06 de dezembro de 2016
Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância

Turística de Avaré para o exercício de 2017.

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 101/2016)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei
Artigo 1º. O orçamento da Prefeitura da Estância Turística de
Avaré para o  exercício de 2017, estima a Receita e fixa a
Despesa em R$ 336.845.000,00  (Trezentos e trinta e seis mi-
lhões , oitocentos e quarenta e cinco mil reais ) sendo:
I - Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus
fundos especiais ,órgãos e entidades da administração direta e
indireta, inclusive fundações instituídos e mantidos pelo Poder
Público em R$ 208.535.000,00 (Duzentos e oito milhões, qui-
nhentos e trinta e cinco mil reais); e
II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e
órgãos e entidades a ela vinculados, da administração direta e
indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos
pelo Poder Público em R$ 128.310.000,00   ( Cento e vinte e oito
milhões, trezentos e dez mil reais).
Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação
vigente e das especificações constantes dos quadros integran-
tes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:
Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)
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Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares as dotações dos
orçamentos contidos nesta Lei:
I - até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada no art.1º, observando-se o disposto
no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964;
II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de
Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
III - destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de
despesas "Pessoal e Encargos Sociais", "Juros e Encargos da Dívida" e "Amortização da Dívida",
até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos ou de qualquer grupo de despesa
quando para atender o pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas
pela constituição, até o limite da soma de valores de todos os grupos de despesa;
IV- remanejar recursos no âmbito de cada unidade orçamentária, entre dotações de um mesmo
programa, e obedecida a distribuição  por categoria econômica , com a finalidade de facilitar o
cumprimento da programação aprovada nesta Lei.
Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:
1 - suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;
2 -suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas as despesas a conta de receitas
próprias de autarquias, fundações.
Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar  no curso da execução orçamentária,
operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado
Federal e na Legislação Federal pertinente, especialmente na Lei complementar  nº 101 de 04 de
Maio de 2.000.
Artigo 6º. As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão se modifica-
das pelos Poderes Legislativo e Executivo, mediante ato próprio, visando ao atendimento das
necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades
financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.
Artigo 7º. Prevalecerão os valores correntes consignados nos Anexos a esta Lei, no caso de diver-
gências, de quaisquer espécies, entre estes e os valores dos programas e das ações constantes da
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017 assim como do Plano Plurianual para o período
de 2014-2017.
Artigo 8º -.As Transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, especialmente
a Fundação Regional Educacional de Avaré- FREA, atenderá o disposto na Lei Municipal Nº 1.400
de 24 de Agosto de 2010  obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários
adicionais.
Artigo 9º- Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 06 de dezembro de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO



DECRETOS

Decreto nº 4.657  de 02 de dezembro de 2016
(Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar e dá outras

providências)

Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal da Estância Turística
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA:-
Artigo 1º - Fica autorizado na Contabilidade do Instituto de Previ-
dência dos Servidores Públicos do Município de Avaré -
AVAREPREV abrir nos termos da Lei Municipal nº 1967, de 24/
11/2015, o CRÉDITO no valor de R$ 4.115.000,00 (Quatro Mi-
lhões,  Cento e Quinze Mil Reais), para suplementar as seguin-
tes dotações do orçamento vigente, observando as classifica-
ções Institucionais, Econômicas e Funcional Programática:-

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, 02 de de-
zembro de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 4.666, de 07 de dezembro de 2016.
(Dispõe sobre declaração de utilidade pública para fins de

desapropriação e dá outras providências.)

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    :  -

Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de futu-

ra desapropriação amigável ou judicial, a área de terras de pro-

priedade de Humberto Migiolaro, situada na Fazenda das

Araucárias II, nesta cidade, com a finalidade de reativação da

antiga SP-251

Local : Fazenda das Araucárias II - Avaré/SP;

Proprietário  : Humberto Migiolaro

Área territorial: 1.217,00 m2;

Área de Terras contendo 1.217,00 m2, correspondente a fração

da Fazenda Araucárias II, apresentando as seguintes medidas e

confrontações: frente para a área de domínio da SP-255, medin-

do 30,00 metros, na lateral esquerda da área, confrontando com

a Fazenda Araucárias II medindo 39,20 metros, na lateral direita

da área, confrontando com a Fazenda Araucárias II medindo

41,94 metros, e nos fundos, confrontando com a faixa de domí-

nio da SP-251, medindo 30,13 metros.

Artigo 2º - A presente área será utilizada para futura desapro-

priação.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-

ção.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 07 de dezembro

de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO

PREFEITO

Decreto n.º 4.667, de 06 de dezembro de 2016.
(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal, de

acordo com Lei Complementar nº 126, de 02 de junho de 2010,
combinada com a Lei Complementar nº 173, de 27 de dezem-

bro de 2012.)

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  :  -
Artigo 1º - Fica exonerado do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE ESPORTES E LAZER, nos termos da Lei Complementar nº
126 de 02 de junho de 2010, alterada pela Lei Complementar nº
173, de 27 de dezembro de 2012, o Senhor CLAYTON FALANGHE
MACÁRIO, a partir de 15 de dezembro de 2016.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 06 de dezembro
de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
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Decreto nº 4.668, de 08 de dezembro de 2016.
(Dispõe sobre declaração de Ponto Facultativo a partir das

12:00 horas no Município de Avaré, nos dias 23 e 30 de
dezembro de 2016.)

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 - Fica declarado Ponto Facultativo nas Repartições Muni-
cipais de Avaré, nos dias 23 e 30 de dezembro de 2016, a partir
das 12:00 horas, mantendo-se os serviços essenciais de saú-
de e limpeza pública, sendo coleta e varrição.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 08 de dezembro
de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

LEGISLATIVO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA e JANAYNA MARTINS
DA COSTA, na qualidade de Pregoeiros da Câmara de Vereado-
res da Estância Turística de Avaré, nomeados por meio do Ato
da Mesa 33/2015, usando das atribuições que lhe são conferidas
por lei, vem pelo presente, ADJUDICAR o objeto do Pregão
Presencial nº 10/2016 - Processo 27/2016 para a empresa MAXI
AR INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ
sob nº 13.111.336/0001-73, sediada na Rua Alvaro Candido da
Silva Gradim, nº 33, Jardim Botânico, Ribeirão Preto -SP, CEP
14.021-640, objetivando o fornecimento e instalação de apare-
lhos de ar condicionado para a nova sede da Câmara de Vere-
adores da Estância Turística de Avaré (PLENÁRIO E SAGUÃO),
com fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipa-
mentos necessários, conforme especificações do edital, no valor
global de R$ 142.650,00 (cento e quarenta e dois mil seiscentos
e cinquenta reais).
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 02
de dezembro de 2016.

CRISTIANO AUGUSTO
PORTO FERREIRA            JANAYNA MARTINS DA COSTA
Pregoeiro                        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 e em conformidade com
o Termo de Adjudicação datado de 02 de dezembro de 2016,
vem acolher o objeto da licitação de que trata o Pregão Presencial
nº 10/2016 - Processo nº 27/2016, HOMOLOGANDO para a
empresa MAXI AR INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA ME,
inscrita no CNPJ sob nº 13.111.336/0001-73, sediada na Rua
Alvaro Candido da Silva Gradim, nº 33, Jardim Botânico, Ribeirão
Preto -SP, CEP 14.021-640, cujo objeto é a contratação de em-
presa especializada para fornecimento e instalação de apare-
lhos de ar condicionado para a nova sede da Câmara de Vere-
adores da Estância Turística de Avaré (PLENÁRIO E SAGUÃO),
com fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipa-
mentos necessários, conforme especificações do edital, no valor
global de R$ 142.650,00 (cento e quarenta e dois mil seiscentos
e cinquenta reais).
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 05
de dezembro de 2016.

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
TERMO ADITIVO Nº 28/2016
Referente: Cancelamento do serviço de enlace de dados em
fibra ótica e prorrogação por mais 12 meses ao Contrato nº 25/
2015 firmado em 18/08/2015 - Pregão Presencial 11/2015 - Pro-
cesso nº 27/2015
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré
Contratada: THE CENTER INFORMÁTICA LTDA EPP
Objeto: Contratação de empresa para instalação, locação, ma-
nutenção e suporte técnico de enlace de dados em fibra ótica,
visando a interligação dos prédios desta Edilidade, bem como

prestação de serviços de link dedicado de acesso à internet
para a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Valor: R$ 12.000,00 (doze mil reais) para um período de 12
meses
Data do ajuste: 08/12/2016

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 19/2016 - Processo 30/
2016, para a empresa VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO
LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 09.943.728/0001-21, com
sede na Rua Pioneiro Mitsuzuchi Tokuda, 256 - Jardim Dourados
- Maringa/PR, CEP 87.040-590, no valor de R$ 650,00 (seiscen-
tos e cinquenta reais) mensais, perfazendo um total de R$
7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) para 12 meses, objetivando
a contratação de empresa para locação de Sistema Eletrônico
de Controle de Tempo e Microfone para uso na Câmara de Vere-
adores da Estância Turística de Avaré, com fulcro no artigo 24,
inciso II da Lei n.º 8.666/93.
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão empe-
nhadas através da seguinte dotação orçamentária:
01.01.02.01.122.7005.2258-3.3.90.39.11-14.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 09
de dezembro de 2016.

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 31/2016
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré.
Contratada: VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA - ME
Objeto: Contratação de serviços de locação de Sistema Eletrôni-
co de Controle de Tempo e Microfone, para uso na Câmara de
Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Prazo de vigência do contrato: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), sendo R$ 650,00
(seiscentos e cinquenta reais) mensais.
Referente: Processo nº 30/2016 - Dispensa de Licitação 19/
2016.
Data do ajuste: 09 de dezembro de 2016.

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

MOÇÃO, INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM

05 de DEZEMBRO de 2016
MOÇÃO

Francisco Barreto de Monte Neto e Outros
-que seja oficiado com votos de parabenizações ao Deputado Federal
Arlindo Chinaglia  (PT-SP) pela indicação ao cargo de Presidente  do
Parlamento do Mercosul (Parlasul), no dia 01.12.2016, em reunião realiza-
da na cidade de  Montevidéu, no Uruguai, onde o nome do nobre deputado
Chinaglia foi referendado em solene do Parlamento.

INDICAÇÕES
Denílson Rocha Ziroldo-Presidente

-para que por meio do setor competente providencie em caráter de urgên-
cia a iluminação do campo de futebol localizado no Distrito de Barra
Grande.
-reiterando a Indicação nº149/2016, para que, por meio do setor competen-
te, providencie em caráter de urgência a utilização da máquina Patrol no
final da rua Mato Grosso, próximo ao nº3.847, bem como proveja a
instalação de iluminação pois já existem postes no local.

Antonio Leite de Oliveira
-por meio do setor competente, providencie a instalação de Placa Indicativa
com Nome da Av. José Ortega no bairro Vila Esperança.

Benedito Braz Ferreira
-para que por meio do setor competente estude a possibilidade de realizar
o conserto no poste de iluminação pública localizado na rua Goiás, altura
do número 900, pois este, encontra-se a bastante tempo com seu funci-
onamento invertido, ou seja, apaga durante a noite e permanece acesa no
período diurno.
-para que por meio do setor competente estude a possibilidade de ações
para cessar os desabamentos que estão ocorrendo na Rua Professora
Danusia D' Santi, no bairro Chácara Elisa.
-para que por meio do setor competente estude a possibilidade de
realizar a operação tapa-buracos na rua Luigi Talamonte, no bairro Vila
Martins I.

Bruna Maria Costa Silvestre
-para que por meio do setor competente providencie a manutenção do leito
carroçável - operação tapa buracos -na Rua Três Corações em toda sua
extensão, Bairro Bonsucesso.
-para que por meio do setor competente providencie a manutenção do leito
carroçável - operação tapa buracos -na Rua Marta Rocha em toda a sua
extensão, bairro Bonsucesso.
-para que por meio do setor competente providencie a manutenção do leito
carroçável - operação tapa buracos -na Rua Nicola Pizza em toda a sua
extensão, bairro Vila Martins III.
-para que por meio do setor competente providencie a manutenção do leito
carroçável - operação tapa buracos -na Rua Francisco Gurgel Pismel em
toda a sua extensão, bairro Vila Martins III.
-para que por meio do setor competente providencie a capinação do mato
alto que cobre o leito do Córrego Água Branca localizado na Praça Mário
Lopes Peres na Avenida Dr. Lineu Prestes, bairro Vila Martins II. Vale
salientar que estamos próximos a estação das chuvas, e o mato alto
impede o fluxo das águas bem como o acumulo de resíduos que culminam
no transbordar do córrego, e a limpeza seria para evitar transtornos maio-
res aos moradores circunvizinhos.
-para que por meio do setor competente providencie a manutenção do leito
carroçável - operação tapa buracos -na Rua Arminda Giralde Bertolacine
em toda a sua extensão, bairro Santa Elisabeth II.
-para que por meio do setor competente providencie a manutenção do leito
carroçável - operação tapa buracos -na Rua Antônio Gomes de Amorim
em toda a sua extensão, bairro Bonsucesso.
-para que por meio do setor competente providencie a limpeza da calçada
construída na cabeceira do Córrego Água Branca localizado na Rua Luigi
Talamonte confluência com a Rua Sergipe, bairro Água Branca. Vale sali-
entar que o local tornou se uma área de descarte de materiais das mais
variadas espécies, fato que contribui para a poluição e obstrução do leito
do córrego.

Eduardo David Cortez
-para que por meio do departamento competente, proceda com os devidos
reparos nos buracos existentes no leito carroçável da Avenida Getúlio
Vargas, no bairro Vila Jardim, confluência com uma rua nas imediações na
Praça Armando de Paula Assis.
-para que por meio do setor competente, proceda em caráter de urgência
com a devida reposição de lâmpada na rua Minas Gerais, imediações e
defronte ao Auto Posto de Combustível Bizunguinha, reiterando proposi-
ção de minha autoria.
-para que por meio do setor competente, proceda com os devidos reparos
em banco localizado na Praça Rui Barbosa - Centro, defronte ao Caisma.

Luiz Otávio Clivatti
-Para que crie quiosques de POSTO DE TURISMO provisórios, nos princi-
pais pontos turísticos, principalmente no centro da cidade, atendendo uma
demanda do comércio, nas vendas de fim de ano, dando condições e
orientações.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
-por meio do setor competente, para que providencie a sinalização, atra-
vés da colocação da placa de advertência, nas áreas sujeitas a enchentes
em nossa cidade, com os dizeres "ÁREA SUJEITA A INUNDAÇÃO".
Justifica-se a propositura, posto que muitos munícipes e também, em
especial, pessoas de fora de nossa cidade, desconhecendo quais as
áreas sujeitas a inundação, estacionam seus carros e, na estação do
verão, época de muitas chuvas, são surpreendidos e sofrem prejuízos em
seus veículos. Evidentemente que o ideal seria corrigirmos esses percal-
ços, entretanto, enquanto tal providência não acontece, a prevenção será
o remédio mais apropriado para o caso.
-por meio do setor competente, para que sejam oficiadas as digníssimas
bibliotecárias do município, no sentido de que envidem esforços, junto ao
novo governo que assumirá o comando do Executivo no início de 2017, no
sentido de se estabelecer e incrementar as políticas públicas na área da
biblioteca, livro, leitura e literatura. Por acreditar no poder transformador
da leitura, como agente de mudança das desigualdades sociais e um
direito de todo cidadão, e com o objetivo de otimizar qualitativa e
quantitativamente as ações, dando a elas um caráter permanente, funda-
mental que haja investimento na área.

REQUERIMENTOS
Denílson Rocha Ziroldo-Presidente

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor Evaristo Garcia Pereira, ocorrido em Avaré,
no dia 02 de Dezembro do corrente, fato esse que causou grande conster-
nação perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de pessoa
benquista, pertencente que era à família aqui radicada. REQUEIRO mais
que, do deliberado em Plenário seja cientificada a família enlutada, atra-
vés de sua esposa, Senhora Isidra Martins Pereira, na Rua. Dr. Antônio F.
Inocêncio, nº 551 - Bairro: Vila Martins, Avaré / SP, transmitindo-lhes ao
mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste Legislativo pelo
infausto e doloroso acontecimento.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Paulo
Dias Novaes Filho, reiterando o Requerimento nº857/2016, para que, por
meio da Secretaria do Meio Ambiente, providencie estudos visando a
prevenção e controle das erosões em áreas de risco, pois geraria uma
grande economia ao Município se as erosões fossem contidas já em seu
início.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Paulo
Dias Novaes Filho, reiterando o requerimento nº573/2016, para que, por
meio do setor competente, proceda a fiscalização nos bairros periféricos
a fim de coibir que as limpezas de terrenos sejam feitas por queimadas,
pois vários moradores reclamam que sofrem de doenças respiratórias e
devido à baixa umidade nesta época do ano, com a queimada e a fumaça,
esses problemas se agravam.
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-que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Paulo
Dias Novaes Filho, para que, por meio do setor competente, nos informe
quais atitudes estão sendo tomadas junto ao Comando da Policia Militar a
respeito do policiamento no bairro Balneário Costa Azul, tendo em vista
que o referido bairro necessita com urgência de policiamento, pois, segun-
do depoimentos de moradores do local, várias residências estão sendo
invadidas e furtadas por marginais, causando grande transtornos aos
mesmos.

Francisco Barreto de Monte Neto-1º Secretário
- para que na próxima legislatura, seja providenciada por meio do departa-
mento de comunicação, divulgação através de convites, usando rádios,
jornais, direcionados às faculdades, entidades filantrópicas e de classe,
clubes de serviço, secretarias, quando da realização de audiências públi-
cas, as quais são de interesse de toda população.
-que seja oficiado Sua Excelência o Prefeito Municipal da Estância Turís-
tica de Avaré-SP, Dr Paulo Dias Novaes Filho, no sentido de esclarecer
por meio da secretaria competente, qual o motivo do aumento de andarilhos
nas ruas de nosso município, os quais vem chamando a atenção dos
munícipes, uma vez que há tempos não observava tal situação.
-que seja oficiado Sua Excelência o Prefeito Municipal da Estância Turís-
tica de Avaré-SP, Dr Paulo Dias Novaes Filho, no sentido de esclarecer
por meio da secretaria competente, se existe a possibilidade de notificar
o proprietário do imóvel situado na esquina da Rua Goiás com a Rua
Maranhão, no centro, para tomada de providências, uma vez que o refe-
rido imóvel, aparentemente abandonado, está sendo utilizado por andarilhos
e demais pessoas que ali se reúnem para possíveis ilícitos.

Antonio Leite de Oliveira
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Paulo Dias Novaes Filho, DD. Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, para que estude a possibilidade
de instituir, no turno noturno, o ensino de informática nas escolas da rede
municipal de ensino.

Bruna Maria Costa Silvestre
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor PAULO DIAS NOVAES
FILHO, Prefeito Municipal, para que por meio do Setor Competente, infor-
me a esta Casa de Leis se os funcionários lotados na Secretaria Municipal
do Meio Ambiente, setores de coleta urbana, coleta de ramada e varrição
tem recebido os EPIs frequentemente?
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor PAULO DIAS NOVAES FI-
LHO, Prefeito Municipal, para que por meio do Setor Competente, informe
a esta Casa de Leis qual a data prevista para o início da expedição das
carteirinhas para o ano letivo de 2017 do Transporte Escolar para os
alunos da zona Rural, tendo em vista o grande fluxo de alunos as mesmas
deveriam ser confeccionadas no mês de dezembro para que haja tempo
hábil para a finalização das mesmas coincidindo com o início das aulas.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor PAULO DIAS NOVAES FI-
LHO, Prefeito Municipal, para que por meio do Setor Competente, informe
a esta Casa de Leis quantos médicos especialistas fazem parte do quadro
de funcionários municipais e quais as especialidades dos mesmos.

Carlos Alberto Estati
-que seja oficiado o Gerente Institucional da VIVO do Interior de São
Paulo, Senhor Luiz Eduardo Daruiz Corrêa, para que informe a esta Casa
de Leis sobre a possibilidade de mandar realizar a manutenção dos cabos
telefônicos que se encontram soltos e pendurados em diversos pontos de
nossa cidade.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, Paulo Dias Novaes Filho, para que por meio da Secretaria Munici-
pal de Educação, informe a esta Casa de Leis se existe estudos visando
a implantação de sistemas de monitoramento por câmeras de vídeo em
todas as instituições de ensino municipais, a fim de proporcionar maior
segurança e garantir a integridade física dos alunos, professores e servi-
dores como também elucidar e apurar delitos praticados dentro e nas
cercanias das escolas.
-que seja oficiado a SABESP (Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo), para que providencie a recuperação do leito
carroçável da Rua Mauro Soares Oliveira defronte ao número 209 - Chá-
cara Elisa, tendo em vista que o buraco ali existente (foto anexa), foi
efetuado por essa concessionária.

Eduardo David Cortez
-que seja respeitosamente consignado em ata de nossos trabalhos
legislativos e registrado nos anias da Douta Mesa Diretora desta Colenda
Câmara Municipal de Vereadores votos de aplausos, parabenizações e
congratulações aos futuros vereadores eleitos no processo eleitoral do
ano de 2016, distintos vereadores : Toninho da Lorsa do PSDB, Flávio
Zandoná do PSC, Adalgisa Ward do PV, Jairinho  do Paineiras do PRB,
Coronel Morelli do PP, Cabo Sérgio do PSC, Alessandro Rios do PTB, Ivan
da Comitiva do PTB, Marialva Biazon do PSDB bem como os reeleitos os
nobres colegas Francisco Barreto Monte Neto  do PT, Roberto Araújo do
DEM, desejo com toda a sinceridade um excelente mandato eletivo,
sucesso na vida pública e muito compromisso com os anseios da comu-
nidade  na legislatura subsequente quadriênio 2017/2020.
-que seja respeitosamente consignado em ata de nossos trabalhos
legislativos e registrado nos anis desta Augusta Casa de Leis, votos de
aplausos, parabenizações e congratulações ao Prefeito eleito da cidade da
Estância de Avaré, eleições 2016, Joselyr Benedito Costa Silvestre, bem
como a Vice -Prefeita Bruna Maria da Costa Silvestre um excelente
mandato eletivo na gestão subsquente, Governo Municipal da Estância
Turística de Avaré.
-que sejam respeitosamente oficiados à Febraban ( Federação Brasileira
dos Bancos ), ao Banco Central do Brasil  e Agência do Banco do Brasil S/
A 0203-8, para que reinformem a esta Egrégia Casa Legislativa o estudo
da possibilidade da Agência 0203-8 do Banco do Brasil s/a, retornar ao
antigo horário do auto atendimento, preferencialmente às 7:00hm  às

22:00hm, reiterando o requerimento nº 129/2015, que acusa a resposta de
ofício 19/2015, bem como o requerimento nº 494/2015, que acusa as
respostas de ofícios 279/2015, 291/2015 e 292/2015. Em face do Expos-
to, Requeremos reconsiderações, recorrendo há fortes apelos as institui-
ções supracitadas, para que reconsiderem o pedido acima pleiteado e
apelado.
-que seja respeitosamente consignado em ata de nossos trabalhos
legislativos e registrado  nos anais da Douta Mesa Diretora desta Colenda
Câmara Municipal de Vereadores, votos de agradecimentos aos nobres
colegas da legislatura quadriênio  2013/2016, distintos vereadores : Roberto
Araújo do DEM, Carlos Alberto Estati do DEM, Laid`s Baiano do PV,
Rosângela Paulucci Paixão Pereira do PMDB, Bruna Maria da Costa Sil-
vestre do PS, Ernesto Ferreira de Albuquerque do PT, Francisco Barreto
Monte Neto do PT, Benedito Brás Ferreira do PT, Edson Flávio Theodoro da
Silva do PV, Luiz Otávio Clivatti do PSD e Denilson Rocha Ziroldo  do
PSDB, todos os seus assessores parlamentares, bem como a toda a
equipe de colaboradores do insigne Legislativo Avareense os servidores
públicos municipais desta Augusta Casa  tanto efetivos, bem como os
providos em cargos de comissão, minha nobre e sincera gratidão.
-que seja respeitosamente oficiado ao Conselho Tutelar do Município da
Estância Turística de Avaré para que realizem uma força tarefa no sentido
de uma fiscalização rigorosa no intento de coibir menores no que diz
respeito ao uso de drogas e consumo de bebidas alcoólicas.

Luiz Otávio Clivatti
-A ACIA - Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Avaré, em
nome de seu presidente o senhor Cassio Jamil Ferreira, para que desen-
volva um programa de recuperação de crédito, junto aos munícipes e aos
comércios associados, a fim de que os cidadãos possam quitar suas
dívidas e voltem a consumir no comércio local.
-para que desenvolva uma campanha informativa referente ao tempo de
espera nas filas bancárias, respeitando a lei municipal dos 20 minutos e
que contenha as seguintes informações no caso, o tempo nas filas não
sejam respeitado, que proceda da seguinte maneira:1 - Protocole sua
senha no caixa do banco e não entregue-a;2 - Vá até ao ISS no Centro
Administrativo (Secretaria da Fazenda);
3 - Aplique multa nos bancos que desrespeitam o Código do Consumidor;

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
-que seja oficiado a ao DD. Presidente deste Legislativo, para que deter-
mine a quem competir, que as fotos de posse e diplomação dos eleitos no
Legislativo sejam expostas, assim como o eram na antiga sede, haja
vista que retratam a história desta Câmara e não merecem ser guardadas
em armários como se encontram atualmente.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Paulo Dias Novaes Filho, DD. Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, solicitando nos termos da Lei
Orgânica do Município, realizar a reforma da legislação municipal que trata
sobre a "perturbação ao sossego", realizando termos aditivos ao convê-
nio, se necessário, junto à Polícia Militar (PM), por meio da atividade
delegada, para que juntamente com a Secretaria Municipal responsável
pelo tema, estabeleça procedimentos administrativos com a finalidade de
viabilizar a aplicação das penalidades previstas na referida legislação (Lei
Municipal 711/2005).
-que seja oficiado a Mesa Diretora que será eleita para o biênio 2017-2018,
estabeleça parceria com o Instituto do Legislativo Paulista e também com
a Escola do Legislativo, esta última, tendo como referência o que aconte-
ce na cidade de Araraquara. Em funcionamento desde 2013, a Escola do
Legislativo é um órgão da Câmara Municipal de Araraquara, dedicado ao
aprofundamento do conhecimento, não apenas de vereadores, assesso-
res e servidores, como também da sociedade em geral. A Escola promo-
ve mesas redondas, cursos, oficinas e seminários voltados para a forma-
ção política e a capacitação dos cidadãos. Desde a sua criação, já realizou
eventos relacionados às mais variadas áreas, como violência contra a
mulher, comunicação política na era digital, conhecimentos previdenciários
e lei de acesso à informação. Entre os cursos ministrados pela Escola ao
longo desses três anos, estão: Processo Legislativo, Tributário e Finan-
ceiro, Informática, Oficina para a Elaboração de Projetos Culturais e
Registro de Preços, entre outros. O Instituto do Legislativo Paulista - ILP
-, criado pela resolução nº 821/2001 da Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo - ALESP -, tem por missão "Produzir, agregar e disseminar
conhecimento, contribuindo para o aperfeiçoamento do Poder Legislativo
e da democracia no Estado de São Paulo". Constitui, assim, um importan-
te espaço de formação, produção de conhecimento multidisciplinar e troca
de experiências entre a sociedade e o Poder Legislativo paulista, tendo
como eixos estratégicos: ensino, espaço de capacitação e disseminação
de conhecimento; pesquisa, oferecimento de subsídios de cunho técnico-
científico para orientar a ação do Poder Público no Estado; cultura e
educação para a cidadania, fornecimento à população do Estado de infor-
mação e instrumentos para o exercício consciente da cidadania; e comu-
nicação institucional, divulgação de ações e programas do ILP, que bus-
cam estabelecer uma interlocução entre o conhecimento produzido pela
sociedade e o resultado obtido através do debate político. Além do eixos
mencionados, o ILP tem o objetivo de avaliar os resultados obtidos pela
aplicação dos índices paulistas de vulnerabilidade social (IPVS) e de
responsabilidade social (IPRS), os quais são instrumentos de gestão
pública para prefeitos e vereadores, que norteiam as diretrizes visando a
troca de conhecimento, de capacitação dos agentes públicos e políticos,
permitindo que as escolas dos parlamentos municipais se apropriem das
informações geradas e que, além do aprimoramento social, também per-
mita o exercício cada vez mais pleno da cidadania e da capacidade de
reflexão e atuação política.
-Considerando-se que em diversas oportunidades esta Casa recebeu
reclamações para providências quanto ao elevado som emitido por veícu-
los, estabelecimentos comerciais e também advindos de reuniões e fes-
tas particulares; Considerando a importância do Poder Executivo possuir
técnicos ou mesmo capacitar funcionários para utilização do aparelho
medidos de ruídos - "decibilímetros". Considerando que os integrantes da

Guarda Municipal circulam pela cidade, inclusive no período noturno, RE-
QUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais,  que seja oficiado ao Secretário Municipal de Meio Ambiente,
solicitando, nos termos da Lei Orgânica do Município, informar sobre a
possibilidade de contratar técnicos especializados ou mesmo, em parceria
com a CETESB, capacitar Guardas Civis Municipais para utilizar os apare-
lhos "decíbelímetros" existentes no município, de forma a cumprir efeti-
vamente a norma vigente no município,  visando melhorar os efeitos
nefastos da poluição sonora  e a perturbação ao sossego público.

INEDITORIAIS

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1000953-63.2016.8.26.0073

O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Avaré, Estado
de São Paulo, Dr. Edson Lopes Filho, na forma da Lei, etc. EDITAL
DE CITAÇÃO DE NATALIA DE OLIVEIRA RAMOS CAMPOS, EXPE-
DIDO NOS AUTOS DE PROCEDIMENTO ORDINARIO, Processo N°
1000953-63.2016.8.26.0073, REQUERIDO POR FUNDAÇÃO RE-
GIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA, COM PRAZO DE
VINTE (20) DIAS. O Doutor Edson Lopes Filho, MM. Juiz de Direi-
to da Primeira Vara Judicial da Comarca de Avaré - SP, na forma
da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possam, em especial a
requerida NATALIA DE OLIVEIRA RAMOS CAMPOS, brasileira,
maior, portadora do RG: 42.316.383-8 e do CPF: 315.351.368-
63, que perante este Juízo da Primeira Vara Cível desta Comarca
de Avaré-SP, se processa uma Ação de Procedimento Ordiná-
rio, Processo n° 1000953-63.2016.8.26.0073, promovida por
FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA; ten-
do o pedido na petição inicial é o seguinte: A autora celebrou com
a requerida contrato de prestação de serviços educacionais,
onde esteve matriculada e frequentou aulas, no entanto, deixou
de efetuar os pagamento das mensalidades referente aos me-
ses de outubro a julho de 2.011. O valor atualizado do débito
acima referido totaliza R$ 2.551,19 que foi corrigido monetaria-
mente até a data da propositura da ação. Assim, requer a cita-
ção da requerida, para que pague o valor, no prazo legal, ou,
caso deseje, conteste a ação, no prazo legal, e que ao final seja
julgada procedente a ação, com a condenação ao pagamento
do valor acima citado, devidamente atualizado, com correção
monetária desde o ingresso da ação, juros de 1% ao mês, a
partir da citação, honorários advocatícios, tudo calculado na
forma da tabela DEPRE. Protesta em provar o alegado por todos
os meios admitidos em direito, especialmente pelo depoimento
pessoal do requerido, sob pena de confesso. Dá-se à causa o
valor de R$ 2.551,19. Nestes termos P.Deferimento. Av., 18/10/
2016 (a.) Dra. Nathália Caputo Moreira OAB/SP 230.00 decla-
rando que a requerida encontra-se em lugar incerto em não
sabido, determinando a citação por este edital. CIENTIFICIANDO-
O que o prazo para contestação será de quinze (15) dias. É o
presente edital expedido na forma e sob as penas da lei, com
prazo de vinte (20) dias. E para que não se alegue de futuro,
ignorância, foi expedido o presente e afixado uma das vias no
átrio do Forum. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Avare, aos 26 de outubro de 2.016.

RETIRE GRATUITAMENTE O

SEMANÁRIO OFICIAL DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

AVARÉ NO PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

A DMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

Extrato de Contrato
Processo:- nº FREA-012/2016
Modalidade:- Inexigibilidade nº FREA-001/2016-INEXIG.
Contratante:- Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA
Contratada:- Softwares de Gestão Ltda. - M.E.
Objeto:- Contratação da empresa Software de Gestão Ltda.,
visando a prestação dos serviços de suporte técnico, atualiza-
ções e manutenção do software de gestão acadêmica "GIZ"
para atender Colégio e Faculdade.
Valor Global:- R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais).
Prazo:- 12 meses a partir da assinatura.
Data da Assinatura do Contrato:- 04.11.2016.
Contrato nº FREA-010/2016.
Claudia Regina Carbonera Marioto - Presidente CPL/FREA
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Extrato de Contrato
Processo:- nº FREA-010/2016
Modalidade:- Dispensa de Licitação nº FREA-005/2016-DP
Contratante:- Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA
Contratada:- Chubb do Brasil Cia de Seguros
Objeto:- renovação de apólice de seguro, objetivando a cober-
tura securitária do prédio da Fundação Regional Educacional de
Avaré e suas unidades.
Valor Global:- R$ 5.443,92 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e
três reais e noventa e dois centavos).
Prazo:- 12 meses a partir de 16 de outubro de 2016.
Data da Assinatura do Contrato:- 14.10.2016.
Contrato nº FREA-009/2016.
Claudia Regina Carbonera Marioto - Presidente CPL/FREA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV

 ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV

 ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV

 ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV

 ESTADO DE SÃO PAULO
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DECRETOS

Decreto n.º 4.671, de 09 de dezembro de 2016..
(Dispõe sobre prorrogação de prazo para o Programa de

Recuperação Fiscal - REFIS, dos créditos inscritos na Dívida
Ativa da Estância Turística de Avaré.)

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  :  -
Artigo 1º - Fica prorrogado o prazo para o Programa de Recupe-
ração Fiscal - REFIS, dos créditos inscritos na Dívida Ativa até
28 de dezembro de 2016.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Avaré, aos 09 de dezembro de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Decreto nº 4.672, de 09 de dezembro de 2016
(Autoriza a elevação das tarifas da EMPRESA RÁPIDO LUXO

CAMPINAS LTDA.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:-
Art. 1º:- Fica autorizada a elevação das tarifas de transporte
coletivo, explorado nesta cidade, pela EMPRESA RÁPIDO LUXO
CAMPINAS LTDA., a partir do dia 25 de dezembro de 2016, na
forma abaixo:-
- Tarifa única para todas as linhas do Município:- R$ 4,00 (Quatro
Reais).
Parágrafo Único:- Os usuários portadores de cartões, os quais
os adquirem para o transporte semanal e/ou mensal, gozarão de
desconto no valor de R$ 0,10 (dez centavos) na tarifa acima.
Art 2º:- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 09 de dezembro
de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Portaria de Regularização de Vida Escolar –
Recuperação Implícita

Portaria da Supervisão de Ensino da Rede Municipal
de Ensino de Avaré

Declara regularizada com fundamento no item 5.1 da Indicação
CEE Nº 08/86 e nos termos da Deliberação CEE Nº 18/86 a vida
escolar de Felipe Belarmino Ávila, certidão de nascimento nº
37409, Fls  98, Livro A 58, referente as lacunas constatadas do
1º ano e 2º ano do Ensino Fundamental, tendo em vista o princí-
pio da recuperação implícita, em conformidade com os itens 2, 3,
3.1.1, 4.1, 4.3, 5.2,  da Indicação CEE 08/1986, que acompanha
a Deliberação CEE 18/86.

Conselho Municipal de Educação - CME
Convocação

O conselho Municipal de Educação (CME) CONVOCA os Conse-
lheiros, para REUNIÃO ORDINÁRIA que se realizará no próximo
dia 13 de Dezembro de 2016 (terça-feira), às 13h30min no
Centrinho, localizado na Avenida Major Rangel, 2222, nesta ci-
dade de Avaré.
Pauta da Reunião
Analise e deliberação aos ofícios encaminhados ao Conselho;
Reunião na UNCME/SP
Eleição para Presidência do CME
Outros assuntos.
As reuniões do CME são abertas a população.
Avaré, 8 de dezembro de 2016.

Maria José da Cunha
Presidente do CME
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LICITAÇÃO

Aviso de Edital

DELIBERAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO  Nº. 013/16

PROCESSO Nº. 396/16 com alteração
Objeto: Credenciamento de Instituições Financeiras para pres-
tação de serviços bancários de arrecadação de tributos e de-
mais receitas municipais.
Período para credenciamento: até 12 de janeiro de 2017 às 16:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 208 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de dezembro de
2016 - Olga Mitiko Hata - Presidente da CPJL.

DELIBERAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 017/16 - Processo n° 400/16

Considerando os questionamentos de diversas empresas, por
telefone e e-mail, a Senhora OLGA MITIKO HATA, Presidente da
Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições
legais, DETERMINA a rerratificação do edital nos termos a serem
conferidos no site: www.avare.sp.gov.br.
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei  8.666/93 c/c Lei
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 27 de dezembro de
2016, às 09:00 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 07 de dezembro de 2016.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade CHAMAMENTO PÚ-
BLICO Nº. 004/16 - Processo nº. 186/16, objetivando
credenciamento de empresa especializada para realização de
exame Teste Ergométrico, 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: 07/12/16 - Paulo Dias Novaes Filho -
Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade CHAMAMENTO PÚ-
BLICO Nº. 005/16 - Processo nº. 187/16, objetivando
credenciamento de empresa especializada para realização de
exame Mapa 24 horas, conforme preceitua o artigo 49, primeira
parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal
Federal - Revogada em: 07/12/16 - Paulo Dias Novaes Filho -
Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade CHAMAMENTO PÚ-
BLICO Nº. 006/16 - Processo nº. 188/16, objetivando
credenciamento de empresa especializada para realização de
exame Videolaringoscopia, 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: 07/12/16 - Paulo Dias Novaes Filho -
Prefeito Municipal.

ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/16 - Processo nº. 206/16 (Contra-
to n° 234/16) fica aditado o valor de R$ 26.499,97 (Vinte e seis mil,
quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos),
para a empresa L. A. FERREIRA SOUZA - MÁQUINAS - ME, o que
corresponde a 12,27% (doze vírgula vinte e sete por cento) do
valor total adjudicado no processo licitatório em questão,
objetivando no fornecimento de notebooks para Secretaria Muni-
cipal de Educação - Assinatura do Termo Aditivo em: 08/12/2016.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/16 - Processo nº. 312/16 (Contra-
to n° 362/16) fica aditado o valor de R$ 9.400,00 (Nove mil e
quatrocentos reais), para a empresa L. A. FERREIRA SOUZA -
MÁQUINAS - ME, o que corresponde a 19,72% (dezenove vírgula
setenta e dois por cento) do valor total adjudicado no processo
licitatório em questão, objetivando o fornecimento de eletrodo-
mésticos e equipamentos de cozinha para a Secretaria Municipal
de Educação - Assinatura do Termo Aditivo em: 30/11/2016.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/16 - Processo nº. 324/16 (Con-
trato n° 373/16) fica aditado o valor de R$ 2.444,12 (Dois mil,
quatrocentos e quarenta e quatro reais e doze centavos), para
a empresa L. A. FERREIRA SOUZA - MÁQUINAS - ME, o que
corresponde a 14,87% (quatorze vírgula oitenta e sete por cen-
to) do valor total adjudicado no processo licitatório em questão,
objetivando no fornecimento de televisão, conforme solicitação
da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Soci-
al - Assinatura do Termo Aditivo em: 29/11/2016.

TOMADA DE PREÇOS N.º 013/15 - PROCESSO N.º 176/15 -
CONTRATO Nº 252/15 fica aditado o valor de R$ 24.486,63 (vin-
te e quatro mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta
e três centavos), para a empresa ECCO NATURA CONSTRU-
ÇÕES LTDA - EPP, o que corresponde a 24,20% (vinte e quatro
vírgula vinte por cento) do valor total adjudicado no processo
licitatório em questão, cujo objeto é a construção da cobertura
da Piscina do CSU, conforme solicitação do Departamento de
Convênios (DECON). - Assinatura do Termo Aditivo em: 02 de
Dezembro de 2016.

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  GARROTE & DA SILVA LTDA EPP, (itens
01,02,03,04,05,06,07,11,12,13,14,15,16,17,18,20) no valor total
de R$ 617.280,53 (Seiscentos e dezessete mil, duzentos e oi-
tenta reais e cinquenta e três centavos), a empresa M. R.
NEGRÃO PAPELARIA LTDA -EPP, (itens 08,09,10,19) no valor
total de R$ 73.902,80 (Setenta e três mil, novecentos e dois
reais e oitenta  centavos), responsável pelo eventual forneci-
mento da  Ata de Registro de Preço pelo período de 12 meses,
para futura aquisição de material de escritório para a Rede Mu-
nicipal de Ensino, conforme solicitação da Secretaria Municipal
de Educação, relativa ao Pregão Eletrônico n° 123/16 - Processo
n° 376/16 - Homologado em:02/12/2016.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 137/16 - Processo nº. 345/16

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa  MEDICAM -
MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - EPP, com valor global de R$
567,00 (Quinhentos e sessenta e sete reais), objetivando a aqui-
sição de medicamento para atender paciente de Mandado Judi-
cial, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 30 de novembro de 2016 - Paulo
Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº.137/16 - Processo nº. 345/16
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - EPP.
Objeto: Aquisição de medicamento para atender paciente de
Mandado Judicial.
Valor Global: R$ 567,00 (Quinhentos e sessenta e sete reais)
Data da Assinatura do Contrato: 30/11/2016

EXTRATO DE  ATA DE REGISTRO PREGÃO
ELETRÔNICO

Modalidade:  Pregão Eletrônico n° 123/16 - Processo n° 376/16
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP
Valor global: R$ 617.280,53 (Seiscentos e dezessete mil, du-
zentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos)
Contratada:  M. R. NEGRÃO PAPELARIA LTDA - EPP
Valor global: R$ 73.902,80 (Setenta e três mil, novecentos e dois
reais e oitenta  centavos)
Objeto: Responsável pelo eventual fornecimento da  Ata de Re-
gistro de Preço pelo período de 12 meses, para futura aquisição
de material de escritório para a Rede Municipal de Ensino, con-
forme solicitação da Secretaria Municipal de Educação
Data da Assinatura do Contrato: 02/12/2016

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 001/15 - PROCESSO Nº 035/15 (contrato Nº 560/
15), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa QUALICOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP, cujo
objeto é o credenciamento de profissionais médicos ou empre-
sas especializadas para prestação de serviços de consultas de
Cardiologia, conforme solicitação da Secretaria Municipal da
Saúde, com prorrogação até 23 de novembro de 2017. O valor
desta prorrogação de contrato é de R$ 48.000,00 (quarenta e
oito mil reais). - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA nº 010/14 PROCESSO nº 362/14 - CONTRATO Nº 070/
15, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa IFS-DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA EPP, cujo
objeto é a contratação de empresa responsável pela realização
de plantões médicos de urgência e emergência no Pronto So-
corro Municipal e/ou UPA (Unidade de Pronto Atendimento), con-
forme Portaria do Ministério da Saúde nº 104 de 15 de janeiro de
2014 e conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde,
com prorrogação até 23 de junho de 2017. O valor desta prorro-
gação de contrato é de R$ 2.813.829,25 (dois milhões, oitocen-
tos e treze mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e cinco
centavos) - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE
PREÇOS N° 007/16 - PROCESSO Nº 066/16  (contrato nº 182/
16), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa CONSTRUART CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, cujo
objeto é a contratação de empresa responsável pela reforma
geral do prédio do Teatro Municipal de Avaré com fornecimento
de mão de obra, materiais e equipamentos conforme solicita-
ção da Secretaria Municipal de Cultura, com prorrogação até
03 de Outubro de 2.017 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito
Municipal.

RESCISÃO
Fica RESCINDIDO o contrato na modalidade Pregão Eletrônico nº
084/16 - Processo nº 269/16, que fazem entre si a Prefeitura da
Estância Turística de Avaré e a empresa M. TEIXEIRA & TEIXEIRA
LTDA ME, objetivando aquisição de peças e prestação de servi-
ço em veículo oficial da frota, conforme solicitação da Secreta-
ria Municipal de Saúde. Rescindido em: 05/12/2016 - Paulo Dias
Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Fica RESCINDIDO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº 061/15 - PROCESSO Nº 259/15 (contrato nº 249/15), que
fazem entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa DANILO AUGUSTO SENEGALIA 35480780875, cujo
objeto é a prestação de serviços de curso de violão totalizando
25 (vinte e cinco) horas semanais de aulas práticas e teóricas,
assessoramento ao Grupos Musicais e ensaios para Oficinas
Culturais José Reis Filho. Rescindido em: 08/12/16 - Paulo Dias
Novaes Filho - Prefeito Municipal.

SUPRESSÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/15 - PROCESSO Nº 035/15 (con-
trato nº 560/15), fica suprimido o valor do respectivo contrato
ganho pela empresa QUALICOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -
EPP, no valor total de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que
corresponde 12,73% (doze vírgula setenta e três por cento), do
total do contrato, objetivando credenciamento de profissionais
médicos ou empresas especializadas para prestação de servi-
ços de consultas de Cardiologia, conforme solicitação da Se-
cretaria Municipal da Saúde. Assinatura do Termo de Supres-
são: 23/11/16.
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NOTA DE
ESCLARECIMENTO

Com relação ao cancelamento do
ARENA FEST pelos organizadores, a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré
esclarece que indeferiu o pedido da As-
sociação Beneficente Cantinho da Crian-
ça e do Adolescente (responsável pelo
evento) para utilização do Parque de Ex-
posições Fernando Cruz Pimentel porque
a entidade não possui registro junto ao
Conselho Municipal dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente e,
consequentemente, não conseguiu obter
inscrição municipal e nem alvará.

A situação irregular da Associação
Cantinho da Criança acarretou uma de-
núncia do Conselho junto ao Ministério
Público de Avaré, que, por sua vez, soli-
citou que o Município tome as providên-
cias necessárias com relação à fiscaliza-
ção da entidade, no sentido de suspen-
der suas atividades.

Em ofício entregue ao Ministério Públi-
co, o Conselho relacionou as irregularida-
des cometidas pela Associação e negou a
concessão do registro para a entidade.
Após realização de visitas e de levantamen-
to sobre a Associação Cantinho da Crian-
ça, o Conselho constatou que a entidade
não dispõe de Plano de Trabalho compatí-
vel com o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente e nem de estrutura física adequada
para prestação de serviço social.

Além disso, o Conselho verificou que a
gestão o Cantinho da Criança está irregu-
lar devido à presença de pessoas da mes-
ma família e que a entidade prioriza arre-
cadar dinheiro da sociedade em geral
através de telemarketing sem o compro-
misso da contrapartida na prestação dos
serviços na área de assistência social.

Diante dessas irregularidades, o Con-
selho dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente sugere ao Ministério Público ação
no sentido de apurar as responsabilidades
de todos os membros da diretoria referen-
te à aplicação dos recursos do
telemarketing, bem como dos valores
auferidos com a realização do “Arena Fest”
em prol da Associação Beneficente.

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  serviço prestado com publica-
ção, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a
publicação de editais para o setor de licitações.
Fornecedor : Imprensa Oficial Estado S.A
Empenho(s) : 17899/2016
Valor : R$ 3.162,12
Avaré, 09 de dezembro de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

 Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  serviço prestado com publica-
ção, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a
publicação de avisos de editais para o setor de licitações.
Fornecedor : Kali Propaganda e Publicidade Eireli EPP
Empenho(s) : 17772
Valor : R$ 280,00

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  serviço de impressão do Sema-
nário Oficial , tal quebra de ordem cronológica é necessária para
a manutenção dos serviços de impressão do Semanário Oficial,
publicação indispensável dos atos do Poder Público Municipal.
Fornecedor : Editora Vieira Aires Ltda.
Empenho(s) : 8590/2016
Valor : R$ 1.780,00
 Avaré, 09 de dezembro de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal
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01 empregado domestico (Cerq.

Cesar) F

01 salgadeiro F/M

01 pizzaiolo M

01 trabalhador suinocultura F/M

(Cerq. Cesar)

04 auxiliar de jardinagem M

02 mecânico eletricista de autos M

01 mecânico de motor diesel M

01 operador de caldeira M

01 mecânico industrial M

01 programador de sistemas M

01 técnico enfermagem do trabalho

F/M (Holambra

01 farmacêutico F/M

01 atendente de farmácia F/M

02 dentista F/M

01 costureiro industrial F/M

01 monitor de recreação F/M

01 supervisor de telemarketing F

01 analista de crédito F/M

01 auxiliar de almoxarifado M

VAGAS PARA PESSOAS COM

DEFICIENCIA

01 carpinteiro M

01 pedreiro M

01 auxiliar de mecânico de máquina

agrícola M

01 tratorista F/M

01 trabalhador rural F/M

EMPREGADORES: É necessário o

cadastro da empresa, ou pessoa fí-

sica, no endereço eletrônico

maisemprego.mte.gov.br, ou direta-

mente no PAT, para a colocação de

vagas e processo seletivo.

CANDIDATOS: É necessário cadas-

trar-se no SISTEMA MAIS EMPRE-

GO através da internet ou junto ao

PAT (Posto de Atendimento ao Tra-

balhador). Você utilizará os seguin-

tes documentos:               *PIS

(Programa de Integração Social) ou

equivalente NIT, PASEP, Bolsa Fa-

mília, Cartão Cidadão. Carteira de Tra-

balho RG/CPF/CNH

Estamos na Rua Rio Grande do Sul,

nº 1810, Centro, (Prédio Centro Ad-

ministrativo  Municipal), entrada pela

rua Ceará. Maiores informações ligue

14-37321414.




